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Jan Łaski, reformator.
Johannes a  Lasco. B eitrag zur R eform ationsgesch ich te P olens, D eutschlanda und  

E nglands von  H erm ana D alton. G otha, 1881, str. X X V II i 577.

Niemasz zapewne żadnćj z głośnych niegdyś rodzin naszych, któ- 
raby tyle co rodzina Łaskich zyskała sobie biografów. Nie mówiąc nic
0 tych historykach, którzy dawniejszemi czasy opisywali pełne przygód 
życie znakomitszych jś j członków, już w naszym wieku i prawie za na- 
szćj pamięci ukazało się kilkanaście mniejszych lub większych rozpraw
1 dzieł poświęconych Łaskim. Pomijając w tćj chwili artykuły  zamiesz
czone w naszych encyklopedyach, pozwolimy sobie przypomnieć czytel
nikowi, że o Janie Łaskim, arcybiskupie gnieźnieńskim, który założył 
podstawy świetności swojego rodu, pisał niedawno Hirszberg, następnie 
Zeissberg a ostatnio ks. Jan  Korytkowski w życiorysie dołączonym do 
„Liber beneficiorum” Łaskiego (Gniezno, 2 tomy, 1880—1881); o Sta
nisławie Łaskim synowcu arcybiskupa podał wiadomość Mikołaj Mali
nowski (Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego „Prace naukowe 
i dyplomatyczne.” Wilno, 1864); o Albercie Łaskim  także wojewodzie 
sieradzkim, synu Hieronima a synowcu wspomnionego Stanisława, wy
szła w roku bieżącym z datą przyszłego, monografia napisana przez 
A. K raushara („Olbracht Łaski,” wizerunek historyczny, 2 tomy, W ar
szawa i Kraków, 1882); nareszcie o Janie Łaskim, synowcu arcybisku
pa i reformatorze, znajduje się artyku ł w „Bibliotece Warszawskiej” 
z r. 1872 pisany przez Cypryana Walewskiego, z powodu wydania w r. 
18GG dzieł jego w Amsterdamie przez Kuypera. O tym samym Janie 
Łaskim wydał obecnie Herman Dalton po niemiecku obszerne i źródło
we dzieło, z którćm właśnie mamy zaznajomić czytelnika. Jestto naj
obszerniejsza i najstaranniejsza z prac dotychczas drukowanych o ro
dzinie Łaskich, a w szczególności o Janie, reformatorze. Zalety jćj 
i wady wskażemy na końcu niniejszego artykułu; tu , zaraz z początku 
chcemy zwrócić uwagę nietylko na obfitość prac literackich poświęco
nych Łaskim, które wszystkie świadczą o wpływie i znaczeniu tego ro-
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du w dziejach naszych XVI wieku; ale oraz na ważność monografii zaj
mujących sig sprawami religijnemi owych czasów, gdyż ta  część życia 
narodowego najmniej stosunkowo znalazła u nas historyografów, ja k 
kolwiek jest nadzwyczaj ważna i do zrozumienia całości dziejów nie- 
zbgdna.

Początek wieku XVI zapowiadał się Europie niezwykłym ruchem 
umysłowym; wskrzeszenie studyów klasycznych, to jest uprawy lite ra
tury  greckiśj i rzymskićj zwróciło umysły od badań teologicznych i fi
lozofii scholastycznćj do dzieł Platona, Cycerona, Wirgiliusza, Horacy- 
usza i innych autorów. W wiekach średnich zajmowano się w lite ra tu 
rze głównie tćm co b o s k ie ,  więc tćż kwitły: teologia, prawo kanoni
czne i ascetyka; pod koniec XV w. zaczęto zajmować się przeważnie 
tćm, co lu d z k ie ,  a kierunkowi temu dano w literaturze nazwę ogólną 
humanizmu, w sztuce zaś miano renesansu, czyli odrodzenia. Jestto 
dzisiaj rzeczą powszechnie przyznawaną, że te studya klasyczne, to 
rozmiłowanie się w świecie greko-rzymśkim były jedną z wielu przy
czyn reformacyi religijnćj, która wstrząsnęła całą niemal Europą. Re- 
formacya religijna sta ła  sig hasłem ówczesnych uczonych, humanistów, 
uniwersytetów i monarchów: wszyscy chcieli reformować, to jest popra
wiać naukę i organizacyą kościoła rzymskiego. Ruch ten dotknął i Pol
skę, zamącił do dna jćj bytem politycznym, religijnym i społecznym, 
a lubo po pół wieku zwolniał, jednakże zostawił w jćj dziejach głębo
kie szczeliny, których do końca bytu swojego zasklepić nie zdołała. 
Śmiało można powiedzićć, że rozterki religijne, datujące się w Polsce 
od czasu Reformacyi, były jedną z główniejszych przyczyn jój upadku 
państwowego. Sprawy: dyssydencka i dyzunicka rozparły słabo spojony 
organizm polityczny, dały pretekst do obcej interwencyi i przyśpieszy
ły rozkład ciała, które tych obcych sobie elementów nie mogło ani asy- 
milować, ani wyeliminować. Z tego względu jest dla historyi krajowćj 
rzeczą bardzo ważną poznać gruntownie sprawy wszystkich wyznań 
chrześciańskich, które niegdyś dobijały sig o równouprawnienie z kato
licyzmem, tym bowiem sposobem lepićj będziemy rozumieli całą naszę 
przeszłość i ostateczny jej wynik: upadek państwowy.

Otóż, do niezbyt licznego szeregu historyków naszych uprawiają
cych dzieje kościelne dawnej Polski przybywa cudzoziemiec, p. II. Dal- 
ton, który wydał obszerną biografią jednego z najruchliwszych przed
stawicieli protestantyzm u polskiego w XVI wieku, znanego dobrze w o- 
we czasy w Niemczech, Ilolandyi, Anglii i u nas, Jana  Łaskiego. Bio
grafia ta  zawiera mnóstwo szczegółów do historyi protestantyzmu za
równo w Polsce jak  i w pomienionych wyżćj krajach, autor bowiem kre
śli życie Łaskiego na tle spółczesnych zdarzeń religijnych i ogarnia ca
łą  prawie pierwszą połowę wieku XVI. Dzieło Daltona zasługuje tćż 
i z tego względu na uwagę naszćj historyografii, że autor zebrał i opra
cował wszystko, co dotychczas w naszćj i obcej literaturze o Łaskim 
pisano; że jeździł umyślnie do tych miejsc, gdzie bohatćr jego niegdyś 
przebywał, dla uzupełnienia swoich o nim wiadomości; i dlatego wre
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szcie, że z pewną, życzliwością, traktuje dzieje nasze, co jak  wiadomo, 
rzadko się Niemcom zdarza, a nietylko Niemcom lecz i tym, co mnićj 
od nich umieją, a nie byli od nas lepsi.

Pobudką dla Daltona do pisania życia Łaskiego było, jak  sam 
wyznaje, to, że gdy w roku 1866 Holender Abraham Kuyper wydał 
wszystkie dzielą Jana Łaskiego obiecując późnićj uzupełnić je osobnym 
życiorysem autora; i gdy następnie upłynęło la t kilkanaście a obietnica 
się nie ziściła: postanowił zastąpić wydawcę w tej pracy i skreślić bio
grafią głośnego niegdyś swojego spółwiercy. Dzieło Daltona składa 
się z trzech części: w pierwszej zawarte są: młodość, studya uniwersy
teckie i pierwsze awanse w hierarchii kościelnej Łaskiego póki był du
chownym katolickim; druga, najobszerniejsza obejmuje tułactwo jego 
po Niemczech, Holandyi, Danii i Anglii i powrót do kraju; w trzeciej, 
najkrótszej stosunkowo, mieści się reformatorska jego praca w Polsce, 
gdzie i żywota dokonał. W tym więc porządku podamy niniejsze spra
wozdanie z jego dzieła ograniczając się do zdarzeń ważniejszych.

I.

We wstępie do pracy swojej kreśli Dalton obraz Polski z końca 
XV i początku XVI wieku, podaje granice jej i zastanawia się nad za
ludnieniem. To, co mówi o magnatach, szlachcie, mieszczanach i wie
śniakach jest dość wierne i zgodne z tśm, co o tych stanach piszą nasi 
historycy. Stan średni, miejski, podpora Reformacyi w zachodniej 
i środkowćj Europie, nigdy się w Polsce samodzielnie z krajowców nie 
wyrobił; tworzyli go obcy przybysze, a szczególniej Niemcy. Dalton 
tak  ich charakteryzuje: ci niemieccy osiedleńcy przynosili ze sobą swo
je prawo niemieckie, którem od reszty ludności odgrodzeni rządzili się 
z łaski królów polskich. Żyli więc życiem odrebnćm, stanowili wśród 
Polski wyspy niemieckie; a chociaż tak  wyosobnione życie w obcym 
kraju  może w pewnych okolicznościach przyczyniać się do rozwoju bo
gactwa materyalnego, jednak dla duchowego życia tego kraju , osobli
wie w chwilach krytycznych, może się stać niebezpieczne. T aką chwi
lą właśnie był początek wieku XVI. Mieszczanie pochodzenia niemiec
kiego w Polsce, trzymali się w odosobnieniu zarówno względem szlach
ty, która niemi gardziła jak  i względem ludu wiejskiego, którym znów 
oni gardzili. Otóż, uważając z punktu narodowego, jest taki stan rze
czy ciężką przeszkodą, zwłaszcza gdy naród w swoim rozwoju history
cznym zbliży się do epoki krytycznćj, gdy ma rozwiązać wielkie jakie 
zadanie, które tylko zgodnie i wspólnie całość rozwiązać może. Miesz
czanie niemieccy żyli w Polsce całe stólecia, a jednak nie stali się Pola
kami; a z drugićj strony, byli zasłabi, ażeby ją  zgermanizować mogli. 
Przywileje ich były solą w oku dla szlachty, więc się od nićj odgradzali; 
a znów dla wieśniaka nie mieli ani odrobiny serca, nie łączyło ich z nim 
ani pokrewieństwo plemienne, ani język; słowem, brakło między stana



mi spójni, jednolitości, a  więc i siły do zwycięzkiego wytrzymania bu
rzy, k tó rą  niosła Reformacya.

Po takim wstępie przechodzi autor już wprost do rodziny Ł as
kich. Chcąc zebrać wiadomości na miejscu, udał się koleją żelazną 
Warszawsko-W iedeńską do Piotrkowa, a ztam tąd do Łasku, gdzie je 
dnakże niczego o potężnym niegdyś rodzie dowiedzie się nie mógł; po
kazywano mu tylko ruiny dawnego zamku otoczone warzywnym ogro
dem. Również mało dostarczył mu wiadomości rękopis Stefana Da- 
malewicza zawierający historyą o cudownym obrazie Matki Boskićj 
w Łasku, przechowywany w cesarskiej bibliotece w Petersburgu. W e
dług tego rękopisu, Indelbert Łaski wylądował wraz z Wilhelmem Zdo
bywcą na brzegi Anglii i za waleczność okazaną w bitwie pod Hastings 
(1066) otrzym ał zamek Pounfret. Jeden z jego potomków opuścił An
glią i za Bolesława Krzywoustego przybył do Polski, bił się walecznie 
i otrzym ał w nagrodę wielkie dobra; wnuk jego Robert został już ka
sztelanem sieradzkim. Wtenczas to i ród Łaskich zaniechał używania 
herbu Lwa, którym się pieczętował niegdyś w Norinandyi i Anglii, 
i przyjął herb Korab’, na pamiątkę, że niegdyś w korabiu czyli na okrę
cie przodek ich przybył do Polski. Dalton nie wierzy, i słusznie, tćj 
genealogii Łaskich podanśj przez Damalewicza. Pierwszym z rodu,
o którym  coś niecoś wić historyą, był Jan  Łaski, zwany Małym, biskup 
krakowski zm arły 1392 roku. Potem już coraz częścićj widzimy Ł as
kich na rozmaitych urzędach publicznych świeckich i duchownych. An
drzej Łaski, żonaty z B arbarą z Rembieszowskich, m iał czterech sy
nów, z których Jan  został późnićj arcybiskupem gnieźnieńskim, a zaś 
Jarosław  najprzód wojewodą łęczyckim, następnie sieradzkim. Syn 
jego Jan , jest właśnie bohatćrem biografii, o którćj zdajemy sprawę.

Gdyśmy tedy z autorem doszli do tego punktu, przyjrzyjmy się 
młodocianym latom, domowemu wychowaniu i edukacyi Jana Łaskie
go. Urodził się on prawdopodobnie około roku 1499; mówimy p ra 
wdopodobnie, gdyż daty i miejsca urodzenia Dalton nie mógł znikąd 
wydobyć pomimo, że się znosił z kanonikiem Korytkowskim w Gnie
źnie i sam czynił poszukiwania w Warszawie i w Łasku. Z trzech sy
nów Jarosław a Łaskiego, średni, Jan , stanowi główną osobę opowiada
nia; dwaj drudzy Hieronim i Stanisław o tyle wchodzą na scenę, o ile 
tego wymagało uwydatnienie głównćj postaci. Otóż trzech tych chło
paków, gdy z la t dziecinnych w rodzinnym Łasku wyrośli, wziął do 
Krakowa pod swoje oko arcybiskup gnieźnieński i kanclerz koronny, 
ażeby czuwać nad ich wychowaniem i wykształceniem. Dwaj z m ło
dzieńców mieli się z czasem sposobić do zawodu politycznego i dyplo
matycznego; średniego, Jana, przeznaczał stryj arcybiskup do stanu 
duchownego. W Krakowie zatćm, pod bokiem stryja i pod kierunkiem 
dobranych nauczycieli kształcą się młodzi Łascy głównie w języku ła 
cińskim, czytają klasycznych autorów, z dala od ruchu stolicy, a nawet 
od dworu stryja, do którego jako do wysokiego dostojnika korony i ko
ścioła, zajeżdżają znajomi oraz dyplomaci zagraniczni. O ile ze slcą-
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pycli źródeł owego czasu, mówi autor, można sobie utworzyć wyobra
żenie o kształceniu tamtoczesnćj młodzieży szlacheckićj i pańskićj, 
przypomina ono w niejednym punkcie wychowanie, jakie się podziś- 
dzień utrzymuje w starych szkołach angielskich, których szybko toczą
ce się zmiany nie dotknęły. Nadto, i z innego względu zachodziło 
charakterystyczne podobieństwo, że zarówno tu  (w Polsce) jak  i tam 
(w Anglii) dorastający syn szlachecki słyszał w domu rodzicielskim co 
ojców poruszało. Wprawdzie młodzież nie mogła się jeszcze osobiście 
mieszać do rozmowy starszych, ale była uważnym słuchaczem i zdoby
wała tym sposobem w towarzyskićm obcowaniu z dojrzalszymi ludźmi 
bez trudu, część swojego ukształcenia. Ojcowie jej, niegdyś w Polsce, 
a dzisiaj jeszcze w Anglii, nie byli bezczynnymi widzami tego, co się 
działo na świecie; wiedzieli oni o tem, że są powołani brać czynny 
udział w losach kraju, a kraj ten był wówczas równie wpływowy na lo
sy spółczesnych, jak dzisiaj Anglia w radzie narodów. Ażeby synow
com dać możność i gruntowniejszego ukształcenia i przyjrzenia się sła 
wnym uczonym, których Kraków wtenczas w swoich murach liczył, 
wziął ich arcybiskup i kanclerz do swego boku. Sam on był mężem 
wielce poważnym i poważanym, uczonym i gościnnym, gromadził oko
ło siebie co było najznakomitszego w stolicy, a więc i synowcowie mo
gli nie mało korzystać z takiego obcowania. Taka to była atmosfera, 
k tó rą  oddychali młodzi Łascy, a późniejsze ich życie świadczy, że 
wzmacniająco na nich oddziałała, że się dzielnie przygotowywali do 
przyszłego” zawodu. A kiedy podrośli i zmężnieli, trzeba było po- 
inyślćć o wyższem wykształceniu, o podróży za granicę, gdzieś do Włoch 
lub Francyi, dokąd możniejsze rody polskie wysyłały swoich synów 
po naukę i ogładę. Padwa, Bononia, Paryż były wówczas takiemi 
ogniskami nauki; a chociaż uniwersytet Krakowski znakomitych liczył 
profesorów i mnóstwo uczniów, jednak pobyt za granicą uważano za 
konieczny, dla tych zwłaszcza synów, których przeznaczano do za
wodu dyplomatycznego lub wyższćj hierarchii kościelnej. Tak tćż po
stąpił i arcybiskup Łaski z synowcami.

W łaśnie pod ten czas, t. j. 1512 r., przysłał papież Juliusz II, J a 
na Staphileus’a, do króla Zygmunta Starego, zachęcając go do obesła
nia koncylium powszechnego, które zebrano do Rzymu. Król chętnie 
się zgodził i na duchownego posła wybrał arcybiskupa Łaskiego, a zaś 
świeckim naznaczył Stanisława Ostroroga, kasztelana kaliskiego. P ry
mas nie mógł się zaraz wybrać w podróż, gdyż go zatrzymywały ważne 
sprawy polityczne, mianowicie układy z mistrzem krzyżackim Alber
tem, a także groźba wojny ze strony w. księcia moskiewskiego, Turków 
i Tatarów. Dopiero więc pod koniec marca 1513 r., mógł arcybiskup 
przedsięwziąć podróż do Rzymu. Korzystając z tćj sposobności, zabrał 
i dwóch synowców: Hieronima i Jana, Stanisław zaś tymczasowo został 
przy ojcu. Po drodze arcybiskup wstąpił do Wenecyi, ażeby doży Leo
nardowi Loredano zakomunikować zlecenia swojego monarchy. W po-



6 JA N  Ł A SK I,

czątkach czerwca stanął w Rzymie, a wkrótce za nim i Ostroróg. P a
pież, Leon X (Juliusz II tymczasem um arł), przyjął prymasa z wiel
ki ćm uznaniem i naznaczył go na członka komisyi soborowej, mającćj 
radzić nad przywróceniem zgody między pany clirześciańskimi i wyko
rzenieniem nadużyć i niewiary, zwłaszcza chodziło o potępienie dzieła 
Piotra Pomponazzo, który przeczył nieśmiertelności duszy. Tak więc, 
gdy stryj był zajęty wraz z ojcami soboru lateraneńskiego sprawy ko- 
ścielnemi, synowcowie dalój odbywali studya w wiecznćm mieście; nie 
mieli jednak na nich poprzestać, gdyż prymas uznał za potrzebne wy
słać ich do Bononii, a sam dalój całe miesiące przebywał w Rzymie, 
biorąc udział częścią w pracach soboru, częścią załatwiając dyplomaty
czną missyą od swojego monarchy. Zatćm pod koniec r. 1514 otrzymał 
Jan  Branicki, dozorca synowców, zlecenie, ażeby się z nimi przeniósł 
do Bononii.

Podróż z Rzymu do Bononii i krótki pobyt w oberży, co wszystko 
trzy dni zajęło, kosztowały 13*/a dukatów, jak  o tem donosi ów dozor
ca młodzieńców, Branicki, prymasowi. Z listów jego dowiadujemy się
o biegu nauki młodych Łaskich, o ich sprawowaniu się i charakterze. 
Ciekawe to szczegóły, o których kilka słów zaraz powiemy; tymczasem 
m ały epizod dodamy. Oto arcybiskup wyprawił z Rzymu, w maju 
1514 r. swojego m arszałka, kasztelana sochaczewskiego, Mikołaja 
Wolskiego, z ważnem zleceniem do Krakowa. Była to właśnie chwila, 
gdy po zwycięztwie orszańskióm (8 W rześnia) król Zygmunt, wypra
wiając z powrotem Wolskiego, kazał mu zabrać kilku jeńców w poda
runku dla papieża. Ponieważ zwycięztwo, o którćm mowa, skrzyżowa
ło plany habsburskie; więc z Wiednia polecono uwięzić Wolskiego, 
a jeńców rozkuć i odesłać do ojczyzny, mając nadzieję zyskania przez 
to względów ich monarchy. Glejt królewski nie uratował Wolskiego; 
Austryacy zawlekli go do Hall, pod Insbrukiem, i uwięzili. W praw
dzie krótko to trwało, pozwolono mu dalój jechać, ale jeńców nie wró
cono, pomimo że ich Leon X domagał się od Maksymiliana cesarza.

A teraz wracajmy do Bononii, ażeby się przyjrzeć studyom mło
dych Łaskich. Oto najprzód przybył do nich najmłodszy brat Stani
sław, wraz z marszałkiem arcybiskupim, Wolskim, oraz dwaj Radzi
wiłłowie: Stanisław i Jan, którzy się uczyli w Wiedniu, a na dokończe
nie edukacyi byli wysłani do Bononii '). Oprócz tego, dwaj inni m ło
dzieńcy, herbu K orab’ utrzymywani kosztem arcybiskupa, zwiększyli 
grono uczniów. Widzimy tćż jakiegoś Macieja, który prawdopodobnie 
uczył w domu najmłodszego Łaskiego, a potćin mu towarzyszył do Bo
nonii. Tak więc m ała ta  kolonia polska sk ładała  się z dziesięciu 
osób: trzech Łaskich, dwóch Radziwiłłów, dwóch dalszych krewniaków

') Kg. K orytkow ski utrzym uje w biografii arcybiskupa Jan» Ł ask iego , 
że trzeci je g o  synow ico, S tan isław , nio b y ł w cale za g ra n icą  na nnukach (J o a n -  
n is de L asco  ,,L ib er  B eneficiorum ,“  t. I ,  s tr . 8 8 , G niezno, 1 8 8 0  r .) .
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prymasa, dozorcy Branickiego, owego Macieja i lekarza, którego stryj 
dodał ukochanym swoim wychowańcom.

Ponieważ pobyt w Bononii m iał potrwać lat kilka, należało sig 
więc odpowiednio urządzić, a przedewszvstkiem ponaprawiać nieco 
podszarzaną odzież lub sprawić jakąś suknią nową, zastosowaną do 
mody, przyjgtćj między młodzieżą akademicką. Dwie zwierzchnie sza
ty dla Jana  Łaskiego i Stanisława Radziwiłła, kosztowały 17 dukatów; 
parę nowych butów kupiono za 2 dukaty; cyrulik otrzymywał tygodniowo 
za 7-iu młodzieńców po 3 marki. Do mieszkania trzeba było sprawić 
sprzęty, stoły, stołki i pościel, każdy z uczniów otrzym ał osobny stół 
z pulpitem, mosiężną lampę i inne drobiazgi. Załatw iał to wszystko 
Branicki, dozorca młodych Łaskich i każdy wydatek starannie zapisy
wał, dla zdania rachunku arcybiskupowi, przyczem nie omieszkał do
dać, że jego uczniowie pracują wieczorami do godziny 9-tśj.

Ale mając już gdzie mieszkać i na czćm siedzieć i jeść się zachce; 
dlatego tćż szkolna kolonia nie zapomniała zabrać ze sobą i kucharza 
z Polski. Jeden z Radziwiłłów okazywał szczególny talent gastrono
miczny. Gdy z rana przekupnie z mięsem, rybami i inną żywnością 
przybędą, on będzie na domowśj wadze przeważał nabyte artykuły , al
bowiem trzeba wydatki miarkować, gdyż na utrzymanie tygodniowe 
dla całego towarzystwa było wyznaczone małoco więcej nad trzy duka
ty; za drzewo i wino osobno płacono. Pranie bielizny uskuteczniano 
za domem; praczka b ra ła  miesięcznie 4 lcaroliny.

Co do strony naukowćj, to najprzód w pokoju winna być cisza, 
a każdy z uczniów zajęty przy swoim stoliku. Tylko wtenczas, gdy za
pytany, może każdy pojedynczo odpowiadać, a mianowicie jednego 
dnia po włosku, drugiego po łacinie; po polsku nie mówiono wcale, ja k 
by chciano zapomnićć swojego języka. Podczas obiadu czytywano gło
śno ustęp z historyi Czech po czesku; po obiedzie następowała dysputa
0 przeczytanym lub o tćm, czego się do południa uczono; raz na ty
dzień nauczyciel odbywał egzamin z wykładanych przedmiotów. B ra
nicki, donosząc prymasowi o swroich uczniach, chwali ich pilność, dobre 
obyczaje, a co do uzdolnienia, najwyżej stawia Hieronima Łaskiego. 
Jako Polacy, byli młodzi uczniowie w uniwersytecie zaliczeni do u ltra- 
montanów, czyli zagórskich; grupa ta  obejmowała młodzież ośmnastu 
narodowości i stanowiła niby przeciwieństwo cytramontanów, t. j. W ło
chów. Profesorowie także dzielili się na korporacye. Uniwersytet Bo- 
noński cieszył się w tym czasie kilku sławniejszymi profesorami, jak  
np. Bentivoglio, Modestus i kilku humanistów. Odczyty ranne kończy
ły się o 3Łśj; wykładano Cycerona a d  A t t i c u m  i Georgiki W irgi
liusza; po południu czytano Tucydydesa, Arystofanesa, Propercyusza
1 Cycerona. Pomiędzy młodzieżą różnojęzyczną, uczącą się w Bononii, 
przychodziło czasami do krwawych starć, jak  np. w r. 1516, niedługo 
po zjeździe w tem mieście Leona X z Frańciszkiem I. Niemcy wystą
pili przeciw Lombardom; w obronie Niemców stanęli Polacy i Węgrzy, 
zaczęto się rąbać i strzelać, powstał rozruch, który trw ał dwa dni, gdyż
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burmistrz wziął stronę Włochów, a przez to oburzył cudzoziemców, 
zwłaszcza Niemców, w których imieniu gardłow ał głośny swego czasu 
błędny rycerz i poeta niemiecki Ulryk von Hutten.

Tymczasem pobyt we Włoszech zbliżał się do końca; młodzież 
cudzoziemska bawiła zwykle w uniwersytecie trzy lata. Zwyczaj ten 
tak  się utrw alił, że najmujący studentom mieszkanie właściciel domu, 
nie mógł wymawiać go przed tym terminem. Łascy jednakże nie zo
stawali w Bononii całego trzylecia; przed wyjazdem z Włoch, spotkała 
Jana  wcale nieprzyjemna niespodzianka. Oto krewniak jego, Marcin 
Rambiewski, przyciśnięty od wierzycieli, wystawił na niego w Rzymie 
weksel do wysokości G70 złotych, którego, gdy nie mógł zapłacić, użyto 
nań, jak  to bywało we zwyczaju, exkomuniki. Stryj oczywiście m usiał 
wykupić synowca, tak , że ten powrócił do kraju  bez szkody na sławie.

Po pięcioletniej nieobecności w ojczyźnie, musiało młodemu pani
czowi niejedno mniej się podobać; ale wola stryja była dlań prawem. 
Zresztą, ten stryj, arcybiskup Łaski, tak  kochał synowca, że gdy Jan  
jeszcze się uczył w Bononii, już go mianował kanonikiem i kustoszem 
kolegiaty łęczyckiej (1517 r.); niedługo potćm dodał kanonią w Płocku 
i Krakowie, chociaż synowiec liczył zaledwie 18 lat wieku i oczywiście 
święceń kapłańskich nie miał. Sprawa ta  kosztowała go 1000 d uka
tów, jak  w testamencie swoim pod r. 1517 zanotował; synowie czatćm je 
go, powróciwszy do kraju, nie potrzebował troszczyć się o kawałek 
chleba; stryj pam iętał o nim więcej, niż rodzony ojciec. Nareszcie też 
Jan Łaski wyświęcił się w r. 1521. Godności kościelne sypały się na 
niego z hojnej ręki prymasa, jak  z rogu obfitości; w kilka la t potćm zo
stał dziekanem kapituły gnieźnieńskiej, mając zaledwie 24 lata życia, 
a gdy po śmierci Erazm a Ciołka zawakowało biskupstwo płockie 
1522 r., arcybiskup zaczął kołatać u króla Zygmunta, by m łodziutkie
mu synowcowi ofiarował tę godność kościelną. Prośby jednak nie wy
słuchano, chociaż bowiem arcybiskup miał wielką powagę i zachowanie 
u króla, nie brakło mu przecież i potężnych nieprzyjaciół, którzy za
miary jego krzyżowali, że tu  wymienimy tylko Tomickiego krakowskie
go i Krzyckiego poznańskiego biskupów. Za to niepowodzenie wyna
grodził król przynajmuiej w części swojego kanclerza i prymasa, mia
nując synowca jego Jana, jednym z swoich sekretarzy. Tym sposobem 
chciał prymas wprowadzić ukochanego synowca na arenę polityczną, 
żeby go usposobić do spraw publicznych, a z czasem może i do następ
stwa po sobie na prymasostwo.

Pomimo wszakże tylu zyskanych urzędów intratnych, młodemu 
księdzu Łaskiemu jakoś w domu nie smakowało, zatęsknił do zagrani
cy; gdy więc b ra t jego, Hieronim, udawał się z inisyą dyplomatyczną do 
Rzymu i Paryża, wziął ze sobą Jana i Stanisława braci 1523 r. Po 
drodze wstąpili do Bazylei, gdzie się poznali z Erazmem rotterdam - 
skim, którego eufonicznie nazywano wówczas królem humanistów. 
Erazm  był zachwycony trzema młodzieńcami, a szczególnićj księdzem 
Janem , o którym nadzwyczaj pochlebnie w listach swoich wspominał.
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Podczas pobytu w Bazylei zapoznał się Jan  z wielu głośnymi wówczas 
ludźmi, i wtenczas już niezawodnie zarw ał nieco protestanckiej nauki. 
Z Bazylei udali się trzej Łascy do Paryża; najmłodszy z nich, Stani
sław, wszedł do służby króla Franciszka I, a Hieronim, załatwiwszy 
zlecenia swojego monarchy, wrócił do kraju. Jana  spotykamy pod ko
niec 1524 r. znów w Bazylei. Tym razem nastąpiło jeszcze większe 
zbliżenie z Erazmem rotterdam skim , u którego Jan  Łaski zamieszkał 
i tak  się do gospodarza swojego przywiązał, że kosztem swoim go 
utrzymywał, a nawet gdy Erazmowi brakło pieniędzy, kupił od niego 
bibliotekę, pozwoliwszy mu zresztą na zatrzymanie jej i używanie do 
śmierci. Hieronim znów Łaski ofiarował humaniście cenne jakieś na
czynie srebrne; słowem, tak  czcią okazywaną Erazmowi, jak  i poda
runkami zjednali sobie młodzi Polacy jego trw ałą życzliwość. Ale za 
tym powtórnym pobytem w Bazylei, Jan  Łaski pozawiązywał jeszcze 
liczniejsze znajomości z koryfeuszami humanizmu, a nawet z Zwinglim 
zetknął się w Zurychu. Wieści o tem dolatywały do kra ju  i tym sta 
wały się dla niego niekorzystniejsze, ile że apostołowie Reformacyi za
częli już w Polsce podnosić głowy, a nieprzyjaciele prymasa radzi byli 
ukłuć go postępowaniem synowca, o którym mówiono, że nietylko wiary 
swojej sig wyrzekł, lecz i żong pojął. Dzieje się to w 1525 r., gdy właśnie 
Hieronim Łaski, w powtórnej misyi dyplomatycznej za granicą, zboczył 
do Bazylei i przywiózł bratu  stanowczy rozkaz stry ja, ażeby w racał do 
kraju. Wprawdzie przed arcybiskupem uniewinnił się z zarzutów; 
przekonano się, że żony nie pojął, ale to nie wTystarczało przeciwnikom 
rodu Łaskich: musiał jeszcze w Krakowie złożyć przysięgę oczyszczają
cą, że jest wiernym synem Kościoła rzymskiego i potępia szerzone spół- 
cześnie błędy religijne. Oczyściwszy się więc z ciążących podejrzeń
o herezyą, wrócił do obowiązków pasterskich, nie przestając korrespon- 
dow acz przyjaciółmi bazylejskimi, sprowadzając dzieła świeżo ogłoszo
ne, zwłaszcza Erazma rotterdamskiego, i w ogóle żywo badając cały 
ówczesny ruch protestancki. Częścią z obowiązków urzędu, częścią 
dla zasięgnięcia wiadomości w stolicy bywał tćż Jan  Łaski w Krakowie. 
Otóż razu jednego zetknął się z młodym duchownym, który tylko co 
wyświęcony na kapłana, gotował się do wyjazdu na dalsze nauki do 
Bononii. Tym duchownym był nie kto inny, tylko Stanisław Hozyusz, 
późniejszy m łot protestantyzmu w Polsce, ale obecnie jeszcze nieświa
dom roli, k tóra go czekała i dysputujący z Łaskim o tćm, co wtenczas 
najżywiej obchodziło ludzi, t. j. o reformacyi religijnej.

Tymczasem w r. 1531 um iera arcybiskup Jan  Łaski; synowiec 
traci w nim nietylko kochającego stryja, lecz i protekcyą. Już praw
dopodobnie miną go dostojeństwa kościelne, które dlań przeznaczał 
nieboszczyk. Nieprzyjaciele jego skorzystają^ by synowca usunąć z wi
downi, a znów synowiec ten coraz bardziej zaczyna się chwiać w swoich 
przekonaniach religijnych. Nim jednak do otwartego zerwania z Ko
ściołem przyszło, upłynęło jeszcze od tej chwili la t kilka, widzimy go 
bowiem w 1538 r. archidyakonem warszawskim, a król Zygmunt, nie

Tom IV. Październik 1881. s
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przeczuwając w nim odstępcy, ofiaruje mu biskupstwo kujawskie. Ale 
Łaski już pod koniec wspomnionego wyżej roku kraj opuścił i przyjął 
naukę Kalwina. Dalszy wiec jego żywot upływa na tułactwie za grani
cą, głównie w Holandyi, Anglii i Niemczech, a na resztę dni swoich 
znów wraca do Polski, ażeby spocząć na zawsze.

II.

Łaski opuścił kraj nieznaglany przez nikogo i udał się z począt
ku do F rankfurtu  nad Menem, w Jecie 1538 r. Odjeżdżając, przy
rzekł królowi, że będzie unikat osobistego spotkania się z reform atora
mi, przynajmniej z przywódcami protestantyzmu. We Frankfurcie 
niedługo bawił i wkrótce przeniósł się do Moguncyi, gdzie około roku 
zostawał. Tu zabra ł znajomość z Hardenbergiem, Bernardynem holen
derskim, który przybył do Moguncyi na dokończenie nauk teologi
cznych, i z niejakim Enzinas’em, Hiszpanem, sprzyjającym również no
wościom religijnym. Gdy Hardenberg ukończył sludya i otrzym ał sto
pień doktora teologii, Łaski dał mu na pamiątkę tej chwili „G ram aty
kę hebrajską11 Reuchlina., którą sam był w darze otrzym ał od Erazm a. 
Niewiadomo" jakie pobudki skłoniły Łaskiego do wyjazdu z Moguncyi, 
gdy bowiem H ardenberg w racał do ojczyzny, zabrał się z nim do Lo- 
wanium (Loewen), gdzie jakiś czas przebywał. W Lowanium, jak 
i w innych miastach niderlandzkich, reformacya szerzyła się pocichu, 
na tajemnych schadzkach (conventicula), do których należał i Łaski. 
Regentką Niderlandów była pod ten czas wdowa po Ludwiku Jagiel
lończyku, królu węgierskim, co zginął pod Mohaczem, a razem siostra 
Karola V cesarza. Na to lerancją nowej wiary w Niemczech, Karol V 
rad nie rad  zgodzić się musiał; ale za nic w świecie nie myślał pobła
żać Ileformacyi w swoim rodzinnym kraju, w Niderlandach. Gdy więc 
doszła go wiadomość o szerzeniu się nowej nauki, o tajemnych schadz
kach wolnomyślnych ludzi, wydał surowy zakaz tolerowania nowato
rów i wtenczasto zwolennicy protestantyzmu musieli z Lowanium ucie
kać. Łaski, który w tym czasie stanowczo już zerwał z Kościołem, po
ją ł żonę, prawdopodobnie z pośród mieszczan lowańskich; unikając 
prześladowania schronił się do wschodniej Fryzyi (1540 r.).

K raik ten na samćj północy Niderlandów leżący, miał swoich 
hrabiów napół niezależnych, z rodu Girksenów. Ostatni z nich, lir. En- 
no um arł 1539 r., zostawiwszy nieletniego syna i żonę Annę, z do
mu książąt O ldenburskich, k tóra właśnie wtenczas, gdy Łaski 
przybył do Fryzyi, była regentką małego hrabstwa i nie obcą dąże
niom reformatorsko-religijnym. Dzięki t,ym okolicznościom wschodnia 
Fryzya służyła zbiegom rozmaitych sekt protestanckich, za bezpie
czniejsze od innych miejsc schronienie. Łaski, przybywszy do Fryzyi, 
osiadł w Emden’ie, z zamiarem spokojnego oddawania się studyom teo
logicznym. Wiadomość wszakże o jego przybyciu, a szczególniej o tćm, 
że był gorliwym protestantem , skłoniła dwór hrabiowski do ofiarowa
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nia mu urzędu kaznodziei, którego nie przyjął, tłómacząc się nieznajo
mością języka. Tymczasem wieści o sprawach religijnych we Fryzyi, 
doszły uszu Karola V, który polecił regentce Niderlandów, a siostrze 
swojej, Maryi, ażeby nalegała na hrabinę Annę, o wypędzenie zbiegów 
protestanckich z Fryzyi, jako mogących szkodliwie wpływać na ludność 
samych Niderlandów. W tenczasto hrabina Anna zamianowała Jana 
Łaskiego superintendentem wszystkich gmin różnowierczych w swoim 
kraju.

Na tym nowym urzędzie Łaski rozwinął wielką energią, zapro
wadzając ład w rozstrojonym kościele protestanckim i broniąc go od 
snujących się nowochrzczeńców, których we Fryzyi, pod te czasy, werbo
wał niejaki Dawid Joris. Polemika z nim i z innymi marzycielami nie 
doprowadziła do żadnego porozumienia; rząd hrabiowski, ulegając na
ciskowi regentki Niderlandów, wygnał co niebezpieczniejszych nowo
chrzczeńców, a zaś nad umiarkowaószymi naznaczył zwierzchnikiem 
Mennon’a. Byłto owoc pośrednictwa Łaskiego, który w ogóle za po
mocą umiarkowania chciał skupiać w całość rozpadający się protestan
tyzm fryzlandzki na coraz nowe odcienie. Nie dosyć na tćm. Lubo 
protestantyzm liczył już sporo wyznawców tajemnych i jawnych we 
Fryzyi, nie mieli oni jednakże swojego osobnego kościoła, lecz odpra
wiali nabożeństwo w kościele Franciszkanów. Wyznawców nowćj wia
ry, zwłaszcza kalwińskiego kierunku, raziły szczególniej obrazy i posą
gi w świątyni katolickićj. Łaski tedy pisze bardzo śmiały list do h ra 
biny Anny, żeby kazała z kościoła frańciszkańskiego, w Emden’ie, po
wyrzucać obrazy, grożąc, że w przeciwnym razie, on, jako superinten
dent, musiałby prosić o uwolnienie od urzędu. Reformator nasz w tym 
liście dowodził tak , jak  jego mistrze i towarzysze, że cześć obrazów 
stanowi bałwochwalstwo, że zatem tolerować ich na miejscu świętem 
nie godzi się, że zakonników należy wyrugować, słowem zaprowadzić 
reformacyą. Nam, dzieciom XIX wieku, trudno zrozumićć tćj kalwiń
skiej zaciekłości przeciw dziełom sztuki religijnej; tćj faryzejskiej gor
liwości o świętość domu bożego, w których kry ła  się tylko nienawiść do 
starćj wiary. Ale Łaski śpiewał, jak  mu grali mistrze z Zurychu lub 
W ittenbergu. Czy ten wandalizm kalwinistów był u Łaskiego szcze
rym rezultatem przekonań, czy maską dla zasłonienia świeżćj aposta- 
zyi> trudno dziś o tćm sądzić, chociaż jego biograf przypisuje to łasce 
boskićj i uwielbia swojego bohatera. Bądźcobądż, udało się Łaskiemu 
odsunąć Frańciszkanów od kościoła, wyrzucić obrazy i zamienić go na 
zbór protestancki.

Wśród tych zatargów kościelnych, upływało życie naszego refor
matora w Emdenie wcale niefortunnie. Najprzód zaczęła go dręczyć 
febra, jako nie przywykłego do wilgotnego klim atu Fryzyi, a to tak 
uporczywie, że mu z trudnością przychodziło choćby najkrótszy list na
pisać; powtóre, brakowało środków do życia, zwłaszcza w pierwszych 
tygodniach po osiedleniu się w Emdenie; m usiał więc sprzedawać du
plikaty z biblioteki swojćj, by najpierwszym potrzebom zadość uczynić;
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nareszcie dowiedział się, że brat jego Hieronim Łaski, wypuszczony 
z niewoli tureckiej, dogorywa w Krakowie i wzywa go do łoża. Wy
b ra ł się więc do ojczyzny (1541 r.), gdzie jeszcze zastał brata przy ży
ciu i jakiś czas w Krakowie zabawił '). Wszakże już następnego roku 
widzimy go w Emdenie, na urzędzie superintendenta, wojującego 
z Frańciszkanam i i anabaptystami. W alka z zakonnikami, przy popar
ciu rządu, nie była zapewne zbyt trudna; ale walka z cesarzem K aro
lem V, sta ła  się niepodobieństwem dla reform atora i hrabiowskiego 
rządu Fryzyi. Fortuna kołem się toczy: kto innych wypędza, bywa 
tćż nieraz wypędzany. Tak tćż i z Łaskim  się stało, ja k  zaraz zoba
czymy. Nim do tego przyszło, m usiał jeszcze Łaski zgryść niejeden 
twardy orzech. Gdy bowiem na chwilę ustał nacisk ze strony regencyi 
niderlandzkiej, nowy a gorliwy superintendent zajął się jakiem takićm 
zorganizowaniem gmin nowowierczych. Sprawa była niełatwa, raz 
dlatego, że do Fryzyi zbiegli się najrozmaitsi reformatorowie i każdy 
pastor na własną rękę uczył; a powtóre dlatego, że stronnicy luterani- 
zmu gorąco nienawidzili polskiego przybysza, który w swoich wyobra
żeniach przechylał się do Zwingliusza i Kalwina. Chcąc do jedności do
prowadzić różnorodne opinie, zaprowadził Łaski najprzód wi z y  t y  po 
gminach i osobiście lub przez delegowauych wglądał w postępowanie 
pastorów, ich naukę kościelną, stan majątkowy kościołów i t. d. Aże
by zaś jeszcze mocniej ściągnąć cugle w swym ręku, urządził pewien 
rodzaj nieustającego synodu (coetus), na który pastorowie musieli się 
stawić i w ciągu pół roku czuwać nad stanem spraw religijnych, wza
jem się upominać, karcić niepoprawnych kolegów', słowem prowadzić in- 
kwizycyą. Nie był to oryginalny pomysł Łaskiego, gdyż podobne wi
zyty i trybunały inkwizycyjne pozaprowadzali kalwiniści w Niemczech; 
zawsze jednak organizacya ta pozwalała utrzymać w garści chwiejące 
się gminy fryzyjskie. Na tćm wszakże nasz reformator nie poprzestał. 
Wiedząc, że tylko przez młode pokolenie może nową naukę w kraju  
ustalić, zajął się urządzeniem szkółek, wyjednał od hrabiny, regentki 
Fryzyi, nakaz policyjny, ażeby rodzice k o n i e c z n i e  dzieci posyłali do 
szkoły, i żeby cała gmina o utrzymaniu jćj myślała. Jestto  jeden 
z pierwszych w Europie przykładów zastosowania przymusu szkolnego 
(1545 r.). Nadto ułożył katechizm, który długo służył za podstawę 
nauki religii tak  we Fryzyi, jak  i w gminie londyuskićj, do którćj po- 
tćm został wezwany. Wszystkie te starania i prace około spraw reli
gijnych we Fryzyi, wykazywały organizacyjny talent Łaskiego, ale tćż

' )  W alew ski m ów i, i e  podczas tój b y tn ości w kraju, h a sk i m usiał się  
oczyszczać przed k ap itu łą  krakow ską z zarzutów o p o jęcie  io n y . T ym czasem  
b yło  to  zn aczn ie, bo o k ilkanaścio  lat w cześn ićj, m ianow icie  1 5 2 6 ,  n ie  zaś 
1 5 4 2  r. W  o g ó le  trzeba w yznać, żo biografia Ł a sk ieg o , k tórą W alew ski p i
sa ł, j e s t  nadzwyczaj bałam utną. P rostow ać w szystk ich  om yłek  je g o  artykułu , 
nie widzimy potrzeby; zauw ażył to  i D alton , k tóry cytujo  w sw ojćm  dzieło  
rozpraw kę W alew sk iego , drukow aną w „ U ib l. W arsz .” (1 8 7  2 r .) .
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przyczyniły się do jego utrapień, albowiem pastorowie Iuterańskiego 
kierunku, podzielając wyobrażenia swoich spółwyznawców niemieckich, 
nienawidzili zwolenników kalwinizmu, a więc i Łaskiego, nazywając go 
sakramentarzem. Trzeba tu bowiem dodać, że Łaski, przebywając je
szcze w Bazylei u Erazma, przejął się jego niechęcią do L utra, nie ta 
jąc lekceważenia dla gburowatego reformatora wirtemberskiego. Nie
chęć przywódców udzielała się zwykle ich stronnikom i ztądto wc F ry 
zyi w owym czasie działo się to samo, co i w innych krajach, gdzie dwa 
kierunki nowowowiercze: kalwiński i luterański, nie mogły się ze sobą 
pogodzić, mimo wszelkich ko n k o r d y  i. Łaski jednak radził sobie jak 
mógł, i przy pomocy policyi doprowadzał do zgody i do brania udziału 
w swoim nieustającym synodzie spornych pastorów. Zapłacą mu oni 
później, ale w obecnej chwili są posłuszni.

Dotychczas towarzyszyliśmy Łaskiemu w jego pracach, sporach 
i kłopotach publicznych; otóż warto zajrzeć do jego domu i zobaczyć, 
co go tam zajmuje, boć i teologowie nie mogą ciągle rozprawiać o wie
rze usprawiedliwiającćj bez uczynków, lub o naturze wieczerzy Pań
skiej. Szczegółów do utworzenia sobie obrazu domowego życia Łaskie
go, z czasu, gdy był superintendentem we wschodniej Fryzyi, mamy 
bardzo mało. Wiadomo tylko, że gdy przeprowadził wygnanie zakon
ników Franciszkańskich z Eindenu, zamieszkał w ich klasztorze. Zdro
wie znów mu nie dopisywało, pomnażała się rodzina, zachodził w lata, 
a jeszcze żadnego kąta  nie m iał stałego. Z początku nie zamierzał 
stale się osiedlać w Emdenie; gdy jednak sprawy religijne trochę urzą
dził i lepiśj się zagnieździł, kupił pod samem miastem folwarczek do 
dziśdnia istniejący, zw'any Abbingwehr, za 4500 talarów. Sumy atoli 
całkowitej nie mógł odrazu spłacić, gdyż z kraju ojczystego niewiele 
mu rodzina przysyłała, a rząd hrabiowski również nie był bardzo hoj
ny. Siadów jakichkolwiek po Łaskim w tej miejscowości nie mógł Dal
ton odnaleźć. Za to dowiadujemy się, że ta  letnia rezydencya posłuży
ła  reformatorowi na zdrowie, zaczął się czuć lepiej i wesefćj, niż do
tychczas, pisując bowiem do znajomych, do Kalwina, Melauchtona 
i bliższych przyjaciół, datował listy żartobliwie „ze swojego królestwa 
Abbingwehreńskiego.” Oszczędnym nie był, bo jak  mówi Dalton, Po
lakowi oszczędność nie w smak idzie, a Łaski i pod tym względem nie 
zaparł się swojćj ojczyzny. Pożyczał, żeby nie odbierać, pisał do K al
wina list rekomendacyjny za jakimś szlachcicem, który reform atora ge
newskiego zarwał; więc Łaski prosi go, by mu dał wiedzióć, na jaką 
sumę poniósł szkodę, a on mu ją  zwróci. Żona znów z jego polecenia 
posyła do Bremy jakiem uś pastorowi garnuszek masła i parę serów, 
a wszystko domowćj produkcji z owego „królestwa” pod Emden’em.

Zaledwie trzy lata cieszył się Łaski spokojnśm posiadaniem tćj 
własnćj siedziby, z którćj tylko na krótko wyjeżdżał dalej, jak  up. do 
Bonn, Wormacyi i Spiry (Speyer) w sprawach religijnych; zbliżała się 
burza, k tóra go miała wyrzucić z gniazda i zmusić do nowego tułactwa. 
W strząśnięte w podstawacli swoich Niemcy przez Reformacyą i wyni-
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kajq.ce z nićj wojny domowe i religijne, m iał z jednej strony ratować 
sobór trydencki, w tym czasie obradujący, a z drugiej, w potrzebie, 
miecz Karola V. Z soborem i jego uchwałami nie chcieli protestanccy 
książęta mieć nic wspólnego i postanowili sił swoich sprobować na pla
cu boju. Liga, tak zwana szmalkaldzka, do którćj weszli książęta pro
testanccy, została na głowę rozbita przez wojska cesarskie pod Miihl- 
bergiem (1547), kurfirst saski dostał się do niewoli, innych odbiegła 
odwaga, czuli się złamani. Wtedy Karol V zwołał sejm do Augsbur
ga w tymże 1547 roku, na którym spory religijne między katolikami 
a protestantam i miały być załagodzone. Ponieważ książęta protestanc
cy zostali pokonani orężem, musieli przyjąć warunki, które cesarz po
dyktował. Ugodzie tej dano nazwę I n t e r i m  (tymczasem), miała bo
wiem obowiązywać tymczasem, póki sobór trydencki nie rozstrzygnie 
sporów dogmatycznych.

Posłem od Polski na ten sejm augsburski był Stanisław Laski, 
brat fryzyjskiego reformatora, a celem jego misyi do cesarza oswobo
dzenie wziętych pod Milhlbergiem w niewolą książąt protestanckich 
i szukanie poparcia czynnego przeciw grożącym Turkom. Zauważono 
na posiedzeniach sejmowych, że Stanisław Laski najpoufalćj przestawał 
z Muley’em Hassanem, bejem Tunisu, który przybył do Augsburga 
szukać pomocy cesarza; bej najchętniej rozmawiał z Łaskim , gdyż ten 
w rodzinnym jego języku mógł sig porozumiewać, co zgromadzonych 
książąt i hrabiów mocno zdumiewało. Spólczesny i obecny na sejmie 
jeden z dostojniejszych członków mówił o Stanisławie, że „poseł polski 
był wspauiałym, wielce doświadczonym, uczonym, bardzo wymownym 
i w towarzyskiem obejściu nadzwyczaj przyjemnym człowiekiem.” 
Z takiego to źródła miewał Jan  Łaski, mieszkający daleko na północ 
w Emdenie, wiadomość o tem, co na sejmie augsburskim w sprawach 
religijnych postanowiono. Wiadomości te nie były dla protestantów 
w ogóle pomyślne; cesarz udawszy się z Augsburga do Bruxelli, kazał 
surowo wykonywać owo I n t e r i m ,  a tern samem musiało ono zagrozić 
i wschodniej Fryzyi, gdzie Łaski był superintendentem. Regencya ni
derlandzka zażądała od hrabiny Fryzyi, ażeby uchwały sejmu augsbur
skiego zastosowała w swoim kraiku, żeby zaprowadziła I n t e r i m .  
Łaski zmiarkował, że się z nim może źle skończyć, zwłaszcza, że nie
chętni mu pastorowie luterańscy zaczęli podnosić głowy. Przebrany 
zatem i pod obećm nazwiskiem, uciekł przez Antwerpią do Anglii, do
kąd go już dawniój wzywano, ażeby pomagał rozpoczętej przez Henry
ka Reformacyi (1548).

Kiedy się nieco uspokoiło, a Łaski przekonał się, że może bezpie- 
czniśj we Fryzyi przebywać, wrócił na parę miesigey do Emdenu, um a
cniał i dodawał odwagi wystraszonym pastorom, nie oszezgdzał nawet 
samćj hrabiny, czyniąc jćj wymówki, że zezwoliła ua zaprowadzenie 
I n t e r i m .  Pobyt wszakże Łaskiego we Fryzyi trw ał nie długo; ksią- 
żgta protestanccy postanowili wciągnąć do ligi swojćj Alberta, niedawno 
mistrza krzyżackiego, a teraz już księcia pruskiego, oraz Zygmunta
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Augusta, króla polskiego. Łasld zdawał się odpowiednim agentem do 
wymiarkowania obu książąt, jako mający stosunki rodzinne, oraz zwią
zki z protestantam i tak  w Polsce, jak  i w Prusiech. Opuszcza więc 
F r y z y ą i w  1549 roku udaje się ',do Gdańska, zkąd łatwiej się mógł 
porozumiewać. Pozorował on tę  swoję podróż chęcią uzyskania po
zwolenia od króla na przyjęcie służby w Anglii; trzeba bowiem do
dać, że Łaski miał się ciągle za obywatela polskiego, gdyż kraj za 
pozwoleniem Zygmunta I opuścił. Zygmunt August jakkolwiek b ar
dzo się przechylał ku nowościom religijnym, jednak nie m iał odwa
gi zrywać z Kościołem i do związku przeciw cesarzowi nie dał się 
wciągnąć. Łaski tymczasem z Gdańska udał się do Królewca, gdzie 
książę Albert, znający dobrze obu jego braci: Hieronima i Stani
sława, chętnie go widział i do pomocy w reformowaniu swojego księz- 
twa zapraszał. Łaski byłby może i osiadł w Królewcu, gdyby go pa
storowie luterscy, jako kalwinistę i sakram entarza, nie wygryźli. Sko
ro zatem otrzym ał od swojego króla pozwolenie na przyjęcie służby 
w Anglii, opuścił Królewiec i wrócił do Fryzyi. Ale tu  stawało się co
raz goręcej. Wieści o kojarzeniu nowćj ligi protestanckiej przeciw ce
sarzowi i o dyplomatycznych wycieczkach Jana Łaskiego do Prus i Pol
ski, obudziły w Bruxelli podejrzenia i zaraz zaczęto się domagać od 
hrabiny i senatu Fryzyi, by superintendenta wygnano. Ta.k więc po 
dziesięcioletnim pobycie w' gościnnym kraiku, a po siedmioletniem bli
sko zarządzaniu kościołami i gminami Fryzyi, m usiał Łaski złożyć su- 
perintendenturę (do lepszych czasów) i wynieść się z przybranej ojczy
zny. Na pożegnanie zjechali się do Emdenu pastorowie, zebrało się 
i świeckich ludzi sporo, uraczono się wspólną biesiadą i rozstano bardzo 
czule. Nowe zatćm tułactwo czekało niespokojnego reform atora. Zo
stawiwszy żonę i dzieci w owym mająteczku pod Emden’em, udał się do 
Bremy, a ztam tąd na początku 1550 r. do Ham burga. Tu go doszło 
świadectwo od króla Zygmunta Augusta zapewniające, że nic złego nie 
knuł przeciw Karolowi V, cesarzowi, oraz zaproszenie do Anglii, mia
nowicie do Londynu, dla zorganizowania tamtejszej gminy protestan- 
ckićj, z cudzoziemców złożonej. Teraz więc pójdziemy za nim do An
glii i zobaczymy, co robił w Londynie.

Widzieliśmy powyżćj, iż Łaski przebrany i pod cudzćm nazwi
skiem, schronił się do Anglii w r. 1548. Był to pierwszy jego pobyt, 
trwający niecały rok następny 1549, pod koniec którego udał się był, 
jak  wspomniano, znów do Fryzyi, a następnie do Alberta, księcia pru
skiego. Gdy Łaski przybył do Londynu, zastał tam już niemało ta 
kich, jak  sam, zbiegów, których cesarskie I n t e r i m  z ogromnego pań
stwa Karola V wyrugowało. Mianowicie byli tam już czynni: Ochino, 
Enzinas, Jan  Utenhove, Valerand Poulain i wielu innych, znanych Ł a
skiemu bądź z Bazylei, bądź z Lowanium. Anglia w tym czasie zosta
wała pod protektoratem  księcia Sommerset, jako regenta za małoletno- 
ści Edwarda VI; arcybiskup kantorberyjski, Tomasz Cranmer, porzuci
wszy Kościół katolicki już za Henryka VIII, przeprowadzał teraz dalćj
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Reformacyą. Do pomocy w tem dziele wezwał owycli z całej Europy 
środkowej powyganianych przywódców. Łaskiego zalecił mu znajomy 
jego, a obecnie wykładający w (M ordzie Piotr M artyr, oraz doktor 
William Turner, który bawiąc w Em dcn’ie, poznał go jako superinten- 
denta wschodnićj Fryzyi i dostrzegł w nim talent organizacyjny, jakie
go właśnie Cranmer potrzebował.

W chwili przybycia Łaskiego do Londynu nie było prymasa; 
w kilka dni jednak potem wrócił do stolicy i przyjął w pałacu swoim 
Lambeth synowca także prymasowskiego, a obecnie wygnańca z F ry 
zyi. Prymas angielski tak polubił Łaskiego, że mu ofiarował w domu 
swoim gościnność, z którćj tenże przez ośm miesięcy korzystał. Sto
sunki obu musiały być zażyłe i serdeczne, skoro Cranmer pisząc do 
Melanchtona, donosił mu, że „Jan  Łaski, mąż najzacniejszy, przemiesz- 
ka ł ze mną kilka tych miesięcy w wielkićj zażyłości i serdeczności.11 
Trudno dziś dojść, o ile Łaski wpływał na Cranmera, a przez niego na 
organizacyą kościoła anglikańskiego; to jednak pewna, albowiem przez 
spółczesnego stwierdzona, że reformator nasz chwiejnego i opieszałego 
arcybiskupa zdaniem swojem wspierał i wraz z innymi wygnańcami 
do przeprowadzenia Reformacyi w Anglii zachęcał. Tym różno
rodnym wpływem obcych reformatorów rozmaitego kierunku reli
gijnego, można sobie w części objaśnić tak  niejednolity charak ter wy
znania anglikańskiego. Łaski, oprócz Cranmera, poznał się jeszcze 
i zaprzyjaźnił z wielu wpływowymi wówczas ludźmi w Anglii, jak  Wil
liam Cecil, sir John Cheke, oraz oba nauczyciele królewicza. Edwarda; 
słowem, s ta ł się wcale głośnym człowiekiem, tak  dalece, że gdy Ilugh 
Latim er m iał kazanie 22 m arca 1549 r., wobec młodego króla, nie wa
ha ł się mu zalecać, by przyjmował do swego kraju  takich ludzi, jak  
Łaski.

Ale tymczasem upływał term in urlopu, który Łaskiemu dała 
gmina w Em denie; chociaż więc i arcybiskup Cranmer i inni Anglicy 
radzi go byli zatrzymać w stolicy, opuścił Anglią i znów się zjawił we 
Fryzyi, częścią dla przekonania się, czyby nie można wrócić do urzędu 
superintendenta, a w części dla towarzyszenia hrabiemu Mansfeldowi, 
który m iał traktow ać o przystąpienie Anglii do nowej ligi protestan
ckiej przeciw Karolowi V. W kombinacyi tćj nie pomijano Polski, li
cząc na Zygmunta Augusta i dlatego Łaski mógł się zdawać inieyato- 
rom jćj dobrem narzędziem w przedsięwzięciu.

Wiemy z powyższego, że cały ten plan nic doszedł do skutku 
i że Łaski zabawiwszy jakiś czas w Gdańsku, a potćm w Hamburgu, 
nie mając nadziei wrócenia do superintendentury we Fryzyi, udał się 
znów do Anglii (Maj., 1550).

Podróż z Ham burga do Anglii nie była tym razem równie po
myślna dla Łaskiego, jak przed paru laty, gdy przebrany uciekał 
z Fryzyi; okręt, na którym płynął, trzy razy wyruszał z portu i trzy 
razy musiał wracać z powodu wzburzonego morza; wróciła też febra, 
która  go przez parę tygodni trzęsła, tak iż rad nierad musiał w llam -



burgu czekać lepszej pogody. Nareszcie gdy nieco przyszedł do siebie, 
wyruszył w drogę i szczęśliwie już zaw inął do Anglii. Przyjaciele 
i znajomi powitali go otwartemi ramiony. Nim sobie mieszkanie i za
jęcie w Londynie wynalazł, stanął tymczasem gospodą w pałacu Lam- 
beth u swego przyjaciela, arcybiskupa Cranmera. Co do zajęcia, zgo
dzono się, żeby objął zarząd, czyli superintendenturę nad gminą prote
stancką, z cudzoziemców złożoną. Byli w niej zbiegowie włoscy, fran
cuscy, portugalscy, duńscy, niemieccy i hiszpańscy, wszystkiego niespeł
na pięć tysięcy. Francuzów obsługiwał Poulain, Włochów Ochino, 
Niemcy jeszcze się nie uorganizowali. Otóż, nad taką  to pstrą  zbiera
niną mianował król Edw ard VI naszego Laskiego superintendentem 
i wyznaczył dla niego z prywatnej swojćj szkatuły 100 funtów rocznej 
pensyi.

Uorganizowanie w gminę religijną żywiołów różnojęzycznych 
a często i różnowierzących nie było rzeczą łatwą, raz dlatego, że człon
kowie jśj mieszkali często daleko na przedmieściach Londynu, a po- 
wtóre, że zaczęli się kręcić nowochrzczeucy i unitarze psujący Laskie
mu nazajutrz to, co\vczoraj zrobił. I tu  jednak, podobnie jak  swojego 
czasu we Fryzyi, zabra ł się do dzieła z zapałem i energią i po niedłu
gim czasie zaprowadził ład  w gminie cudzoziemskiej pomimo prze
szkód ze strony biskupa londyńskiego, który chciał i cudzoziemców z a 
garnąć pod swoję juryzdykcyą. Laski miał duże poparcie ze strony 
arcybiskupa Cranmera, a w potrzebie um iał przez przyjaciół, np. lorda 
Cecil, trafić i do samego króla. Zresztą, talent dyplomatyczny i orga
nizacyjny był jakby dziedziczny w rodzinie Laskich, a biograf reform a
tora kilkakrotnie zaznacza tg jego zdolność do zaprowadzania ładu 
w chaosie.

Kiedy już znalazł zajęcie, przeniósł się bliżej kościoła oddanego 
gminie na użytek, sprowadził z Fryzyi żonę i dzieci, zdawało mu się 
bowiem, że w Londynie trwalszy znajdzie pobyt. Ale projekta ludzkie 
tak często chybiają: pożądany i już niby schwytany pokój, tak  często 
się wymyka, że nieraz całe życie człowieka sk łada się z takich ciągłych 
nadziei i zawodów. Tak było właśnie z Laskim. N astała epidemia 
zwana „potem angielskim,” zachorował on sam i żona; gdy się podźwi- 
gnęli, zaprosił ich Cranmer do swojej letniej rezydencyi w Croydon, co 
bardzo pomogło Obojgu Łaskim do zdrowia. Tymczasem żona powtór
nie zapadła na tężsamę chorobę i już więcćj nie powstała. Zostawszy 
z czworgiem dzieci superintendent gminy cudzoziemskiej w Londynie, 
spostrzegł, że mu trudno pogodzić obowiązków pastorskich z wychowa
niem małych dzieci; więc, też po roku ożenił się powtórnie, a do czwor
ga z pierwszego małżeństwa przybyło jeszcze pigeioro dzieci z powtór
nego, jakby na stwierdzenie błogosławieństwa obiecanego lewitom 
(1553). Jak  Łaski ze swojego urzgdu się wywiązywał, jak katechizo- 
wał parafian, to nas już  dzisiaj mało obchodzi; ale nie możemy pomi
nąć jego udziału w organizacyi kościoła anglikańskiego.

Jużeśmy wspominali, że Łaski za pierwszej bytności w Londynie,
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mieszkał około ośmiu miesięcy pod jednym dachem z arcybiskupem 
Cranmerem i był jego bodźcem w przyśpieszaniu reformy kościelnćj; 
i za tćj powtórnćj bytności, nim sobie wynalazł siedzibę, gościł rów
nież u arcybiskupa około dwróch miesięcy. A były to czasy stanowcze 
dla kościoła anglikańskiego. Chociaż już bowiem od lat dwudziestu 
zerwano z Rzymem, tak  jednakże ważyły się wpływy luterańskie i kal
wińskie wśród wyższych dygnitarzy kościelnych, że nowemu kościołowi 
brakło sformułowanego wyznania wiary i liturgii i prawa kościelnego. 
Obradowały równocześnie dwie komisye, jedna układająca wyznanie 
wiary, druga prawo kościelne. Otóż, do tćj drugiej mianował król 
i Łaskiego, który dał się już poznać wyższym dostojnikom angielskim 
tak  świeckim jak i duchownym, a nawet samemu Edwardowi VI, przy
pisawszy mu swoje kazania o Sakram entach. W komisyi układającej 
wyznanie wiary anglikańskiej, Łaski nie m iał bezpośredniego udziału, 
ale pośrednio w pływał na Cranmera i Hoopera, biskupa z Gloucester, 
równie jak i Łaski przechylającego się do kalwinizmu. Ułożone to no
we wyznanie wiary sformułowano w 42 artykułach, które następnie za 
rządów Elżbiety zredukowano do 39 będących do dziśdnia podstawą 
kościoła anglikańskiego.

Dotychczas widzieliśmy Łaskiego głównie jako misyonarza nowej 
wiary działającego tak we Fryzyi jak i w Londynie na polu reformacyi 
kościelnej w duchu kalwińskim. Teraz przyjrzyjmy się jego pracy dy- 
plomatycznój. Bracia jego Hieronim i Stanisław znani byli nie na je
dnym dworze europejskim; Hieronim zwłaszcza uchodził za mistrza 
w sztuce dyplomatycznej. Otóż, tego talentu m iał nieco i nasz reform a
tor. Jużeśmy wyżśj mówili, jak za pierwszego pobytu swojego w Lon
dynie, wyjeżdżał do Fryzyi a ztam tąd do Gdańska i Królewca pod po
zorem zyskania sobie urlopu od Zygmunta Augusta na dalszy pobyt za 
granicą, a w rzeczy dla wymiarkowania, czyby króla nie można wcią
gnąć do ligi protestanckićj. Projekt podobnej ligi wyszedł od księcia 
meldemburskiego Jana Alberta, w porozumieniu z m argrabią brande- 
burskim Janem, Albertem księciem pruskim, książętami pomorskimi 
i miastami północnych Niemiec. Szło zaś tćj lidze o zyskanie Anglii, 
to jest jej pieniędzy na utrzymanie żołnierza do walki z cesarzem. Al
bert zatem, książę pruski, mianuje Łaskiego swoim posłem do regenta 
księcia Soinmerset, a następnie i inni książęta niemieccy polecają swo
im agentom, żeby rady jego słuchali. Raz mu polecono żądać od An
glii 50000 talarów subwencyi, potem znów 400000 talarów na utrzy
manie 12000 piechoty przez cztery miesiące, za co książęta obowiązy
wali się dostawić Anglii takąż liczbę wojska, gdyby ją kto zaczepił.

Łaski potrafił przez potężnych przyjaciół swoich skłonić do tej 
kombinacyi księcia Sommerset, a przez tego znów samego króla 
Edwarda VI. Zyskawszy posłuchanie u króla, przekładał mu w łaciń
skiej mowie korzyści podobnego związku książąt protestanckich i obo
wiązek podtrzymywania nowćj wiary, którćj cesarz niemiecki groził 
wytępieniem. Król nie był od tego w zasadzie, ale układy się prze



wlekały, a tymczasem książę Sommerset, poplecznik tój polityki, 
w trakcie układów został od spraw publicznych odsuniony i wkrótce 
ścięty (1552 r.). Tym sposobem zabiegi książąt niemieckich i pośre
dnika ich Łaskiego, spełzły na niczem. Trzeba więc było znów oddać 
się już wyłącznie zarządowi gminą cudzoziemską i obowiązkom pastor
skim.

Nadmieniliśmy wyżćj, jak  organizacya tej gminy, złożonej ze 
zbiegów różnojęzycznych, była najeżona wieloma trudnościami, jak 
Łaski pomimo tego zdołał ją  uorganizować, nie gardząc nawet eksko- 
munikacyą opornych członków, k tóra mu się u katolików zdawała tak  
niebiblijną. Otóż w tćj gminie cudzoziemskiej, żywioł najoporniejszy 
stanowili Włosi. Kaznodzieja ich, Michał Anioł Florio, zawinił coś 
przeciw 7-mu przykazaniu boskiemu; rzecz wyszła na jaw, musiano go 
zatem złożyć i usunąć. Ale brat Michał nie dał za wygraną bratu J a 
nowi, skarżył go w Genewie przed Kalwinem, że źle tłómaczy prede- 
stynacyą, że inny pastor równie pod tym względem błądzi. Było to 
dla Łaskiego ciężką próbą, gdyż lękał się obrazić mistrza genewskie
go, którego nazywa „mężem bożym.11 Jeszcze bardziej zm artwił go 
drugi kolega, kaznodzieja Doloenus, który zaczął uczyć, że rodziców, 
czyli świadków, przy chrzcie nie potrzeba; że te gminy, które inaczśj, 
niż siedząc, komunią przyjmują, winne są bałwochwalstwa; że ze Sk ła
du apostolskiego należy usunąć artykuł o zstąpieniu Chrystusa do pie
kieł. Co gorsza, powiada biograf Łaskiego, że kaznodzieja ów, pomi
mo iż odwoływał piśmiennie te błędy, jednak do nich powrócił, utrzy
mując, że mu je Duch S-ty dyktował. A tak  zbierało się na burzę, po 
trzyletniej jakićjtakićj pogodzie, podczas którćj Łaski zarządzał gminą 
cudzoziemską w Londynie.

Po kilkoletniśm panowaniu, albo raczej słuchaniu potężnych swo
ich opiekunów, Edward VI um arł na suchoty, mając lat 16 życia 
(1553 r.). Sam on, o ile w tak młodym wieku można rozumieć sub
telności teologiczne, sprzyjał protestantyzmowi; bardziej jednak popie
rali nową wiarę jego opiekunowie, oraz arcybiskup Cranmer. Skoro 
Edward VI um arł, zmieniły się losy protestantów angielskich; po uim 
wstąpiła Marya, córka matki Katoliczki i sama gorliwa katoliczka. 
Pierwszym krokiem jej rządów, było przywrócenie stosunków przyja
znych z papieżem, a następnie walka z odszczepieńcami; biskupi kato
liccy wyszli z więzień, a miejsca ich zajęli protestanccy; Cranmer skoń
czył życie na stosie; w ciągu 5 la t rządów Maryi, 288 protestantów 
w takiż lub inny gwałtowny sposób poniosło śmierć. Wśród tego po
gromu i Łaski musiał się wynieść. W ydany rozkaz polecał gminie cu
dzoziemskiej opuścić Londyn, w przeciągu 24 dni. Niektórzy jćj 
członkowie powrócili ze strachu do starej wiary, inni pokryli się jak- 
najgłębiej; kościół oddany niegdyś przez Edwarda VI protestantom  cu
dzoziemcom, zamknięto; Łaski zaś, zabrawszy 175 osób, które nie 
chciały się poddać prawom angielskim, wsiadł na statek duński wraz 
z pastorami Utenhovem i Mikroniuszem i popłynął szukać nowćj oj
czyzny. Reszta zbiegów wsiadła na drugi statek.
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Było to w jesieni, gdy na morzu panują gwałtowne burze (17 W rze
śnia); pędzeni w różne strony nieprzyjaznym wiatrem, gdy się morze nie
co uspokoiło, przybyli zbiegowie do brzegów Danii. Łaski spodziewał się, 
że król Chrystyan III udzieli jego podróżnój gminie schronienie; wybrał 
się więc do króla, bawiącego w zamku swoim pod Koldyngą, w Jutlandyi. 
Zamiast pociechy i pomocy, pastorowie luterscy chcieli nawracać przyby
szów, a szczególniej kaznodzieja królewski, Noviomagus, wykładał, zapro
szonemu z towarzyszami do kościoła Łaskiemu, naukę o sakram entach, 
i zakończył kazanie, któremu się król przysłuchiwał, ostrzeżeniem, by 
unikać sakram entarzy. Łaski zrozumiał, co to znaczy, i nie mylił się 
w przewidywaniu. Król, źle usposobiony dla zbiegów, których mu ka
znodzieja jego wystawił jako nowochrzczeńców i sakram entarzy, dal im 
jałm użnę w ilości stu talarów i kazał co prędzćj opuścić brzegi duń
skie. Łaski prosił o zwłokę, żeby mógł ze swoimi chociaż przezimo
wać, żądał dysputy z pastorami luterskimi, żeby go z Biblii przekonali, 
iż się myli w swojej nauce; ale wszystko napróżno; trzeba było wracać 
na okręty i wśród brył lodu szukać gościnniejszćj przystani. Nowra 
zatćm wędrówka, wśród zimy o chłodzie i głodzie, a wszędzie, gdzie 
zawinęli, czy do W ismaru, czy do Lubeki, czy nareszcie do Hamburga, 
uciekano przed nimi jak  przed zarazą. W Hamburgu, pastor W estphal, 
Joachim, zakamieniały luteranin, póty wojował przeciw gminie i Łaskie
mu, póki ztam tąd jćj nie wyparował. Nająwszy tedy statek , popłynęli 
Elbą na morze i zawinęli do wschodniej Fryzyi. Tu przyjęto Łaskie
go, jako dawniejszego superintendenta, życzliwie; współwyznawcy jego 
także znaleźli pomoc. H rabina Anna i senat Fryzyi, możeby byli za
trzymali Łaskiego na dawniejszym urzędzie; ale nie chcąc zadzierać 
z namiestnictwem Niderlandów i mając już dosyć walk religijnych, go
towi byli pozbyć go się delikatnie i poza plecami jego układali plan 
sprowadzenia Melanchtona, ażeby go postawić na czele kościoła pro
testanckiego wschodnićj Fryzyi. Widząc, na co się zanosi, postanowił 
Łaski nazawsze opuścić Emden, co tćż i uczynił w r. 1555.

Wypędzona z miast północnych Niemiec, gmina Łaskiego roz
proszyła się na cztery wiatry; cześć jćj została w Londynie, ukrywając 
się przed czujnćm okiem biskupów anglikańskich; ten i ów przeszedł 
do kościoła biskupiego, inni musieli w krótkim czasie opuścić Anglią. 
Ci, których Łaski ze sobą zabrał, nie znalazłszy gościnności ani w D a
nii, ani w miastach północnych Niemiec, rozeszli się w rozmaite stro
ny, do miast, które obiecywały większą tolerancyą, mianowicie: do 
Frankfurtu nad Menem, Strassburga, Bazylei, Zurychu, Genewy, We
selu. Najwięcćj stosunkowo przybyło ich do Frankfurtu, gdzie utwo
rzyli gminy: wallońską, angielską i niemiecką. Za nimi tćż podążył do 
Frankfurtu  i Łaski. Ale i tu  nie sądzono mu dłucto popasać. Za
wzięty wróg jego, wspomniony wyżej pastor z Hamburga, Westphal, 
zaczął pismami podszczuwać m agistrat frankfurcki, żeby nie tolerował 
sakram entarzy. Na domiar złego, wynikły spory między zbiegami, 
szczególniej między gminą wallońską a jej pastorem Poullaiuem. Po
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trzeba było złożyć sąd, co do prawowierności tego ostatniego. W e
zwano więc do Frankfurtu na superarbitra samego Kalwina. Był tam 
równocześnie pastorem gminy angielskiej John Knox. Łaski sprawo
wał obowiązki niby superintendenta nad gminą, niemiecko-bolender- 
ską. Do owego sądu polubownego wybrano na członka i Łaskiego; 
sąd oczyścił Poullaina z zarzutów, korzystając zaś z obecności patry- 
archy ewangelików, Kalwina, Łaski proponował zebranie ogólnego sy
nodu protestantów, na co i Kalwin się zgadzał. Rzecz jednak nie 
przyszła do skutku, z powTodu ciągłych sporów’ między wyznawcami Lu
tra  i Kalwina o wieczerzę Pańską. Łaskiemu chodziło bardzo o to, 
żeby się przekonały m agistraty i książęta, udzielający schronienia 
zbiegom, iż ci ostatni i on sam nie różnią się w istotnych punktach 
nauki od wyznania augsburskiego, które nietylko w Niemczech cieszyło 
sig większą tolerancyą, niż radykalniejszy kalwinizm, ale nawet 
i w Polsce, dokąd właśnie pod ten czas zapraszali go spółwiercy. Ale, 
pomimo tego, że sam Melanchton dawał Łaskiemu świadectwo, iż prze
konania jego nie przeciwią się wyznaniu augsburskiemu, nie chciano 
mu wierzyć. Pastorowie luterscy ze wszystkich stron zaczęli nań ude
rzać, tak, że w końcu spostrzegł, iż we Frankfurcie niema co robić i że 
trzebaby wracać do kraju. Nim jednak do tego przyszło, udał się je
szcze do.S tuttgardu na dysputę z tamtejszym kaznodzieją dworskim 
Brenzyuszem, pomimo że i Kalwin i P iotr M artyr byli tem u przeciwni. 
Dysputa przyniosła ten sam rezultat, co wszystkie jej podobne, czyto 
między teologami protestanckimi, czy między ewangelickimi a katoli
ckimi: nikt  nikogo nie przekonał. Po dysputach wracano do domu 
z większą jeszcze zawziętością. Jużto trzeba wyznać, że Łaskiemu nie 
udawały się nigdzie jego ireniczne, ugodowe dążności: zarówno obecnie 
w Niemczech, jak  i późnićj w Polsce. Wina wszakże tych niepowo
dzeń leżała nie w nim, ale w różnicy nauk L utra i Kalwina, których 
dotychczas nie zdołano pogodzić. Tak więc zrobiwszy, jak  dziś mó
wią, f i a s c o  i we Frankfurcie i w Stuttgardzie, Łaski postanowił wró
cić do ojczyzny. Żonę i dzieci zostawił we Frankfurcie, a sam, wzią
wszy ze sobą Utenhova, puścił się w drogę do W ittenberga, żeby po
mówić z Melanehtonein; prawdopodobnie, żeby wyjednać sobie jakiś 
list rekomendacyjny do wyznawców augsburskich w Polsce, jako czło
wiek niepodejrzany. Trzeba bowiem dodać, że spór o wieczerzę Pań
ską, między luteranami a kalwinistami toczony w Niemczech, dosięgał 
i Polski, gdzie pisma W estphala, owego wroga Łaskiego, były czytane. 
Że zaś Łaski ciągle pracował nad pojednaniem dwóch głównych obo
zów protestanckich, w Niemczech więc i w Polsce zam ierzał dążyć 
do tego celu: zalecenia Melanchtona bardzo mu się przydać mo
gły. Zabawiwszy tedy niedługo w W ittenbergu, skierow ał drogę do 
Polski. We Wrocławiu ponowiła mu się febra i trzęsła go przeszło 
tydzień. Gdy nieco wyzdrowiał, puścił się w Grudniu 1556 r. już 
wprost do kraju rodzinnego.

Pomimo, że Łaski już przed 18 laty Polskę opuścił, zostawał je 
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dnakże ciągle w korrespondencyi ze znakomitszymi rodakami swojego 
wyznania, którzy już w 1552 r. działali na niego przez Cranmera, gdy 
bawił w Londynie, ażeby pośpieszał do kraju. Była to pora, gdy 
w Polsce stan rycerski, liczący już w swoich szeregach wielu innowier
ców, b ił w sejmach na biskupów, żeby im odjęto juryzdykcyą nad 
szlachtą w sprawach o wiarę, i tym sposobem ułatwiono szerzenie no
wćj nauki. Laski zdawał się naszym protestantom najdzielniejszym 
do tego narzędziem, ile że już dawno i głośno o nim po świecie mówio
no. Wtenczas jednak jeszcze sig nic decydował na powrót do kraju; 
dopićro we cztery łata, gdy go zewsząd wypędzono, a w Polsce władzę 
biskupią obcięto, postanowił wrócić do swoich. Wróćmy więc i my za 
nim, żeby zobaczyć jak  mu się powodziło w Polsce przez kilka osta
tnich la t życia.

III.

Gdy Laski powrócił do ojczyzny, liczył 60 rok życia, a życie to 
było prawdziwie tułacze, ja k  widać z powyższych wiadomości; nie wy
czerpało ono przecież w nim reformatorskiego zapału. Z Wrocławia 
udał się w początkach Grudnia 1556 r. wprost do Balic pod Krako
wem, gdzie go Jan  Bonar, ówczesny dziedzic tćj majętności, kalwinista 
z wyznania, gościnnie przyjął. Na spotkanie reform atora przybyli do 
zamku halickiego krewniacy jego, trzej Ostrorogowie, u których ka
znodzieją był Feliks Krucyger, Stanisław Myszkowski, późniejszy ka
sztelan sandomierski, oraz wielu szlachty różnowierczćj. Jakie tam 
było przywitanie, jakie nadzieje pokładano w reformatorze, kroniki 
nie mówią; on zaś sam, pisząc do Genewy następnego roku, wyrażał 
się w tych słowach: „Jestem  tu, mój Kalwinie, kłopotami i trudam i li
teralnie przywalony, tak , że mi brak czasu na pisanie. Z jednćj s tro 
ny napastują nas nieprzyjaciele, z drugićj fałszywi bracia, nie pozwala
jąc żyć w pokoju.” Co do nieprzyjaciół, łatwo ich odgadnąć; byli to 
gorliwsi biskupi katoliccy z Hozyuszem na czele, oraz świeżo przysła
ny od Paw ła IV, papieża, nuneyusz Lippomani. W łaśnie w tym roku 
obradował sejm w Warszawie; biskupi, dowiedziawszy się o po
wrocie Laskiego do kraju, nalegali na Zygmunta Augusta, żeby go, ja 
ko kacerza, wygnał; ale król ciągle chwiejny, nie dał odpowiedzi s ta 
nowczej. Protestantów w senacie było już dużo, ale daleko więcćj 
w Izbie poselskiej; gdy zatćm nuneyusz wszedł do sejmu, dał się sły- 
szćć głos: „witaj rodzie jaszczurczy, Salve progenies viperarum!41 
Przejęto jego listy, w których miało niby stać zalecenie, żeby się do
m agał od króla głów 8 lub JO protestantów, a spokój nastąpi. Nun
eyusz zmiarkowawszy, że tym razem nic nie wskóra, prosił w llzymie
o rychłe odwołanie go z Polski. Paweł IV, papież, dowiedziawszy się
o uchwale sejmowćj z 1556 r., pozwalającćj szlachcic trzymać na swo
ich dworach predykantów innowierczych, oraz o powrocie Laskiego, pi
sał do króla surowy list, naganiający ową uchwałę i domagający sig
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wydalenia z kraju głowy kacerstwa. Wszystko to mało skutkowało: 
Łaski pozostał.

Fałszywi bracia, o których Łaski w liście do Kalwina mówił, byli 
to luteranie, szczególniej zaś ów Brenzyusz, kaznodzieja stuttgardzki, 
z którym nasz reformator przed kilku laty dysputował, i który teraz 
piśmiennie ostrzegał swoich spółwierców w Polsce, by się strzegli Ł a
skiego. Drugim był Yergeryusz, jeden z wielu goszczących u nas po
dówczas Włochów, przedtem legat papiezki do Ferdynanda austryac- 
kiego, a potćm zawzięty wróg stolicy papiezkićj. Musiał więc Łaski 
potykać się na wszystkie strony. Chodziło mu o to, żeby się oczyścić 
z zarzutów sakram entarstw a i wyznaniu kalwińskiemu zapewnić tole- 
rancyą. jakiej używali wyznawcy augsburscy. Pisze więc list do króla 
i dołącza do niego wyznanie wiary augsburskie, mające świadczyć o je 
go prawomyślności. Gdy kamerdyner doręczył list Zygmuntowi Augu
stowi, król, będąc zajęty czćm innćm, położył go na krześle, a tym
czasem pies pochwycił pismo i poszarpał je na kaw ałki. Udało się je 
dnak pozbierać je  i skopiować życzenia Łaskiego, na które król kazał 
odpisać, że zostawia go w spokoju, ale ostrzega przed nowościami, bo 
w przeciwnym razie będzie z kraju  wygnany.

Niedługo potem, gdy król bawił w Wilnie, podążył tamże Łaski 
(w Marcu 1557 r.) wraz z Utenhovem, żeby sobie wyjednać u monarchy 
osobiste posłuchanie. Na Litwie głową kalwinizmu był Mikołaj ksią
żę Radziwiłł, szwagier królewski, u którego Łaski przeszło miesiąc za
mieszkał gościną. Dzięki protekcyi potężnego magnata, przyjął król 
reform atora z jego towarzyszem Utenhovem, podobno bardzo serde
cznie (amantissime), słuchał jego mowy, podał nawet obu im przy roz
staniu się rękę, ale urzędowa odpowiedź, udzielona w trzy dni później 
przez podkanclerzego, brzmiała nie bardzo zachęcająco. Zatem Łaski 
wyjednał sobie zupełnie prywatne posłuchanie, przyczem, jak  twierdzi 
jego biograf, m iał królowi czynić gorzkie wyrzuty za opieszałość w za
prowadzeniu reformacyi. Zygmunt August wysłuchał tego wszystkie
go spokojnie (si fabula vera) i zbył reform atora tem, że wojna o In- 
tiauty wisi nad głowami, a więc nie czas myśleć o reformacyi; później 
jednak obiecał zająć się tą  sprawą na seryo. Tymczasem w urzędowej 
odpowiedzi twierdził król, że nie myśli zmieniać wiary przodków od 
G00 lat zaprowadzonćj. Łaski m usiał zmiarkować, że z Zygmunta 
Augusta nie zrobi H enryka VIII angielskiego; więc tćż, zabrawszy się, 
wrócił z Litwy do Małopolski.

Małopolska liczyła już podówczas przeszło 30 małych gmin ewan
gelickich. Najczynniejszym protektorem reformacyi w tych stronach był 
Mikołaj Oleśnicki, dziedzic Pińczowa, który zakonników miejscowego 
klasztoru Pauiinów rozpędził, kościół oddał ewangelikom, a w klaszto
rze założył szkołę. Kręcili się koło niego Feliks Krucyger, Stancar 
i Łaski wspomagając go radą. Pińczów został stolicą nowej wiary 
w Małopolsce. Gromadziły się tam  umysły najniespokojniejsze wszel
kich narodowości i przekonań. Pozornie, ludzie ci należeli do kalwi-
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nizmu; niektórzy jednak zaczęli głosić naukę aryańską, szczególniśj 
Stancar. Rozdwojenie w gminie pińczowskićj stawało się coraz wyra
źniejsze; radykalniejsi z pastorów usuwali się szukając punktu opar
cia gdzieindziej, póki ich we wspólnćm wyznaniu nie połączył socynia- 
nizm. Łaski bolał nad tćm rozdwojeniem ewangelików i dokładał 
wszelkich usiłowań, żeby niesforne żywioły trzymać w kupie. W iedział 
on o ugodzie religijnej zawartej w Koźminku w 1555 r. między brać
mi czeskimi a kalwinistami z Małopolski, ale nie podzielał jój zewszy- 
stkićm; zdawało mu się bowiem, że spółwiercy jego zawielkie poczy
nili ustępstwa na rzecz wyznania braci czeskich; on wolałby był miće 
całkiem wolne ręce jak  przed laty w gminie londyńskiej. Łaski chciał 
widocznie utworzyć jakieś wyznanie oryginalne: ani czysto kalwińskie 
ani luterańskie, pomimo, że udawał jakoby się nie różnił od konfesyi 
augsburskiej i od wiary helweckiej. Pogodzenie tych dwu kierunków 
protestantyzm u chybione w Niemczech, nie mogło się udać w Polsce, 
a ten co około podobnćj unii pracował, musiał się obu stronom nara
zić. Tak było i z Łaskim: walczył on i z braćmi czeskimi i z aryana- 
mi, niby ustępując im w mniej istotnych punktach wyznania, a w grun
cie pragnąc przeprowadzić swoje poglądy najbliższe kalwinizmu, z k tó
rym sympatyzował. W tym duchu pisał i pracował na synodach przy
sposabiając umysły do powszechnej unii protestantów polskich wszel
kiego odcienia i tyle wskórał, że unia taka nastąpiła chwilowo po jego 
śmierci na synodzie w Sandomierzu 1570 r.

Jużeśmy powyżej zaznaczyli ten ireniczny charakter całej p ra 
cy reformatorskiej Łaskiego za granicą; ale i w swoim kraju  była to 
myśl przewodnia jego życia. Jak  tylko przybył do ojczyzny i osiadł 
w Pińczowie, widzimy go ciągle zajętego ugodą, jednaniem wody z o- 
gniem; urzędowego stanowiska nie miał, gdyż seniorem gmin kal
wińskich w Małopolsce był ciągle Feliks Krucyger; Łaski jednak u- 
ją ł, moralne, że tak  powiemy kierownictwo spraw reformatorskich; 
brał udział we wszystkich synodach kalwinistów małopolskich, odbywał 
lconferencye z pastorami, biegał w rozmaite strony w interesie swojego 
wyznania, tak że sobie zasłużył u spółwierców na miano „ojca.” Sło
wem, co „Vater” Łaski powiedział, uważano za stanowcze, bo przecież 
ocierał się o Zwingliusza i Kalwina i Bullingera i wszystkich wybitniej
szych głowaczy reformowanych; a chociaż sam nie doszedł do tego 
znaczenia w Polsce, jakiego tamci wśród swoich używali; chociaż 
był gwiazdą świecącą odblaskiem słońc zagranicznych, jednak za
wsze czuł się wyższym i powołanym do przeprowadzenia refor
macyi w swojój ojczyznie. Wszystkim tym usiłowaniom Łaskie
go stawali na przeszkodzie częścią katoliccy biskupi, a jeszcze wię
cej teologowie luterańscy. Tak np. gdy w roku 1558 udał się do 
Alberta księcia pruskiego, żeby gó dla unii protestanckiej pozyskać, 
i tam predykanci luterańscy czynią mu przeszkody. Odbyta z nimi 
w Królewcu dysputa o wieczerzy Pańskiej nie wydała żadnego rezul
tatu ; reformator wrócił do kraju nic nic sprawiwszy, albowiem teolo-



gowie królewieccy nie raczyli nawet odpowiedzieć na jego pismo w tśj 
materyi. Nieufność, jak ą  przeciw niemu w północnych Niemczech 
obudzili W estphal, Timann i Albertus, a w kraju Yergeryusz, tak źle 
uprzedziła luteranów polskich, iż projekta zjednoczenia ciągle się roz
pływały. Musiał się tedy bronić na wszystkie strony i przeciw krajo
wym i przeciw zagranicznym nieprzyjaciołom: słowem, resztę życia 
spędził tak  jak  i czas pobytu za granicą, na szermierce teologicznej 
i dysputach.

W krótce po powrocie z Królewca uprosił króla, żeby mu pozwo
lił odbyć dysputę religijną z Hozyuszem roku 1559. Pozwolenie na
stąpiło; synod pińczowski wydelegował do pomocy Łaskiemu w tśj 
gigantomachii Lizmanina, Krucygera, Paulego, Lutomirskiego i Sar- 
nickiego, słowem najlepsze siły kalwinistów małopolskich; jednakże do 
potyczki nie przyszło, gdyż umysły zajęte były napadem Tatarów, któ
rzy, jak  w Pińczowie opowiadano, uprowadzili 30,000 ludu w jassyr, 
głodem i upałem strasznym, jak i w tym roku panował. Wprawdzie 
mieli protestanci niejaką pociechę za ten zawód spodziewanego zwy- 
cięztwa, gdyż na sejmie piotrkowskim r. 1559 Tarnowski wniósł pro
jekt, żeby biskupów z senatu wydalić; ale i projekt upadł i nawet gdy- 
by był przyjęty, można wątpić, czyby nastąpiło zjednoczenie kalwini
stów z luteranam i. Tymczasem Lippomani pracował z biskupami nad 
królem w celu odwiedzenia go od sprzyjania różnowiercom. W łaśnie 
pod ten czas um arła królowa Bona we Włoszech, zostawiwszy niem a
ły spadek, o który Zygmunt August, jako spadkobierca, m iał wystąpić, 
a tóm samem nie mógł sobie narażać papieża, przez forytowanie ró- 
żnowierców. Widząc tedy, że ani z królem, ani z katolikami nie po
radzi, rzucił się Łaski w walkę z socynianami, którzy zaczęli podnosić 
głowę w Pińczowie. Statoryusz, B landrata i Stancar udawali, że trzy
mają z kalwinizmem, w duszy jednak hołdowali aryanizmowi. Zda
rzyło się raz podczas dysputy ze Stancarem w Pińczowie, że obaj teo
logowie tak się rozgorączkowali, iż Łaski porwał leżący przed sobą 
potężny wolumen Biblii i rzucił nim w głowę Stancara, nazywając go 
mantuańskim żydowinem. Był to argum ent widocznie bardzo silny, 
bo kroniki nie wspominają o nowej dyspucie, zwłaszcza, że i siły za
częły już Łaskiego opuszczać; zbliżał się kres jego trudów. Po tćj b i
blijnej rozprawie ze Stancarem, raz tylko jeszcze zabrał on głos na 
synodzie zwołanym do Pińczowa 1559 (w sierpniu) i nie poprzestając 
na wygrzmoceniu przeciwnika twardym argumentem, potępił naukę je
go publicznie wobec pastorów.

Pod koniec wspomnionego roku, przypuszczalnie około Bożego 
Narodzenia, reformator ciężko zachorował i już się z łoża nie podniósł 
więcój. Cierpienia wzmagały się z każdym dniem, a 7 stycznia s tra 
cono nadzieję ocalenia chorego. Przy umierającym znalazł się dzie
dzic Pińczowa, Oleśnicki, wraz z żoną i innemi osobami; Łaski, ku 
zdziwieniu obecnych, zaczął się modlić po niemiecku, wołając: „Mein 
lle r r  und meiu Gott.” Następnego dnia, t. j. 8 stycznia 1560 r., po
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ciężkich boleściach skończył i jak naoczny świadek pastor Sylwiusz za
pewniał: „dusza jego przeniosła się z tego pełnego trosk życia do nie- 
bieskiśj ojczyzny.”

Zanim się pastorowie z rozmaitych stron zjechali, upłynęło trzy 
tygodnie do pogrzebu, a tymczasem tworzyła się legenda. Orsacyusz, 
przełożony szkoły pińczowskiśj, a razem zacięty przeciwnik Łaskiego, 
puścił bajkę, jakoby mu się po śmierci zrosły wargi; chciano przezto 
prawdopodobnie okazać, że Pan Bóg sam za karę zam knął usta, które 
przedtem często się otwierały na umartwienie teologów. B ajka mu
siała zaniepokoić spółwierców, skoro synod nakazał otwarcie grobu 
i tym sposobem przekonał oszczerców o mylności pogłoski.

Łaski zostawił wdowę i dziewięcioro dzieci; z tych córka jedna 
wyszła za mąż za Stanisława Lutomirskiego, pastora, druga za Jana 
Morsztyna, żupnika wielickiego; o synach małoco wiadomo. Rodzina 
po śmierci ojca była tak ubogą, że pastorowie złożyli na jć j utrzyma
nie tymczasowo 289 złotych, a następnie wdowa podała do króla p ro 
śbę o wsparcie; jednak niemasz śladu, czy jćj zadość uczyniono. K re
wni, choć bogaci, jakoś zapomnieli o rodzinie reform atora. W edług 
testam entu napisanego jeszcze we Frankfurcie, Łaski przeznaczał po
łowę szczupłego mienia żonie, a drugą dziewięciorgu dzieciom.

Taką jest w streszczeniu opowieść Baltona o Janie Łaskim, re
formatorze religijnym. Po przeczytaniu jś j dowiedzieliśmy się wielu 
szczegółów z awanturniczego życia człowieka, którego katolicy odtrą
cili jako apostatę, a którego spółwierca i biograf nam spółczesny nazywa 
męczennikiem. Rozpoczynając niniejsze sprawozdanie z dzieła Dalto
na, obiecaliśmy podać na końcu nasze zdanie o jego wartości. Otóż 
najprzód zaznaczmy, że praca ta  niemieckiego historyka odznacza się 
starannćm  zużytkowaniem źródeł i opracowań, tyczących się życia 
i działania Łaskiego. Chcąc się przekonać, czy w paru nowszych dzie
łach o rodzinie Łaskich, mianowicie w biografii Jana Łaskiego, arcy
biskupa, napisanej przez ks. Korytkowskiego i w biografii dwutomowćj 
A lberta Łaskiego, wydanćj świeżo przez Kraushara, nic znajdziemy 
nowych faktów, mogących uzupełnić dzieło Daltona o Łaskim, refor
matorze, przeczytaliśmy obie te biografie, nieznane jeszcze autorowi 
niemieckiemu. Wszakże, oprócz bardzo luźnych wzmianek, nie spo
tkaliśmy się z niczćm nowćm. Za to, tak w tych dwóch biografiach, 
ja k  i w dawniejszych artykułach drukowanych, dotyczących tegoż 
przedmiotu, zauważyliśmy sprzeczności w datach i faktach między rze- 
czonemi artykułam i, a biografią Daltona. Dochodzić, kto z pośród li
cznych autorów, piszących o rodzinie Łaskich, ma słuszność, nie wi
dzimy potrzeby, ani mamy możności; zwracamy tylko uwagę na te 
sprzeczności, zostawiając rozstrzygnięcie rzeczy^ historykom z powoła
nia. Zauważymy jedynie, że Dalton korzystał ź bogatćj literatury za- 
granicznćj i nie drukowanych protokułów synodalnych ewangelików 
polskich, że zwiedzał miejsca pobytu swojego bohatćra i że jako teolog
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protestancki, lepiej rozumiał naturę sporów religijnych, niż nasi auto- 
rowie, zwłaszcza świeccy, a ztąd i dzieło jego w'yróżnia sig pewną ści
słością w traktow aniu przedmiotu, którego historycy świeccy nie bar
dzo rozumieją. Praca więc jego powinna się znalćźć w ręku naszych 
historyków, tak tych, którzy pracują około dziejów kościelnych, jak 
i tych, którzy uprawiają dzieje polityczne dawnej Polski.

Nie można tćż autorowi odmówić talentu dziejopisarskiego; umie
ję tne zgrupowanie m ateryału, potoczystość opowiadania, umiarkowana 
krytyka, wszystko to razem wzięte sprawia, że dzieło jego czyta się 
jak  zajmującą powieść. Nie spotkaliśmy w niśm nigdzie docinków 
i szyderstwa z narodu, tćj niemieckiój buty uczonej, która natrząsa się 
z upadłych i sarkazmem dobija tych, których przodkowie jej chytro- 
ścią i orężem powalili. Z tego względu możnaby dzieło Daltona posta
wić obok prac Roeppla, Caro i Zeissberga, traktujących dzieje nasze.

Ale z drugićj strony, przebija się z tój biografii Łaskiego konfesyj
ny, ewangelicki i zacięty charakter autora, nie licujący wcale z objekty- 
wnością i spokojem, tak  niezbędnemi w dziełach iście historycznych. Dal
ton jest kalwinistą i grzeszy na równi z wielu historykami protestan
ckimi pewnem uprzedzeniem do kościoła rzymskiego. Wolelibyśmy 
w pięknćj jego pracy o Janie Łaskim nie spotykać docinków czynio
nych papieztwu i naszym dostojnikom kościelnym (str. 57, 495, 508 
i inne), gdyż dzisiaj wiemy, że nietylko katolicy, broniąc swojej wiary, 
prześladowali protestantów; ale że i ci, gdzie mieli przewagę, jak  w An
glii, Hollandyi i wielu stronach Niemiec, płacili katolikom pięknem za 
nadobne. Słowem, historyk dzisiejszy, opowiadający dzieje zatargów 
religijnych XVI wieku, powinien chłodnićj patrzćć i trzeźwićj oceniać 
tych warchołów sekciarskich, którzy dla jakiejś różnicy metafizycznćj 
w dogmatach lub obrzędach religijnych, gotowi byli nietylko w kraju 
wichrzyć, lecz i nieprzyjaciół wzywać na pomoc. Otóż, tej chłodnej 
krwi i tój bezstronności brakuje Daltonowi; jest on zanadto przejęty 
swoją wiarą i miejscami przemawia nietyle jak  historyk, ile raczśj jak  
kalwiński misyonarz. Cóżkolwiekbądź, te konfesyjne usterki, które au
tor zapewne uważa za obowiązkowe zalety swojego dzieła i stanowiska, 
nie są zbyt liczne i nie odejmują wartości jego pracy.

F. K.
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P R Z E Z  '

*  Edm unda C/Saganowskiego.

Nie dawno temu, dwóch było mężów w Angliii, znanych ol
brzymiemu cesarstwu brytyjskiemu, znanych Europie i światu. Dziś 
jeden tylko pozostał. Czas dokończył historyografii Benjamina Disra- 
eli, pisarza, męża stanu, hrabiego Beaconsfield, przeciwnika nowoczes
nego whigizmu i twórcy neo-toryzmu... i przewrócił kartę półwieko
wych dziejów Anglii. Przyszłe pokolenia upomną się kiedyś o wszyst
kie tajniki naszych czasów i z nich wyśledzą pasmo działań i przędzę 
myśli tego ducha, który nie daleko jeszcze się unosząc ponad nami, nikogo 
do swych nie dopuszcza skrytości. Szanujmy ciszę świeżój mogiły, nie 
żądajmy od spoczywającego starca tajemnic gwiazdy jego żywota; wol
no nam tylko przyjrzćć się czynom, które pozostawił; myślom, które 
rozciął; życiu, które spędził wstępując po niełatwych szczeblach wyso- 
kićj drabiny swego przeznaczenia.

Trudno orzec na czćm polega wielkość człowieka, co ją  gotuje, 
wynosi i wspićra; niemal każdy z nas inne ma o wielkości pojęcie. Lord 
Beaconsfield powiedział: „wielkim jest, kto wywiera wpływ na swe po
kolenie; czy tym człowiekiem jest mnich wstrząsający clyześciaństwem 
z ukrytej swój celi, czy monarcha przechodzący przez Granik i nadają
cy nowy charakter pogańskiemu światu. 'Definicya t a n i e  jest zape
wne zupełną i jasną: są bowiem wpływy moralne, pośrednie i bezpo
średnie, któremi każdy wybitny mąż stanu działać musi na usposobie
nie swego narodu. Jakkolwiekbądź i czy zm arły prem ier angielski ma 
prawo do przydomku w i e l k i e g o  m ę ż a  czy nie, dojście do najprzed
niejszego stanowiska politycznego w tym kraju, w obec niezliczonych 
i szczególnie trudnych przeszkód, może być niezaprzeczenie dziełem 
tylko iście znakomitego człowieka.

H rabia Beaconsfield był pochodzenia obcego, chociaż niepośle
dniego; wyszedł z łona tego wyłącznego ludu, który od czasu wielkiego

*) P a tr i noszyt za aierpioó r. b .



rozproszenia swego po wszystkich krajach, ulegał tylu prześladowa
niom i ostracyzmowi nietolerancyi. Rodzina jego była starożytną; wy
rosła podobno z owej wysokiej arystokracyi hebrajskiej w Hiszpanii, 
którój członkami byli tacy Sidonia i Alroy scharakteryzowani w po
wieściach Disraelego. Taż sama rodzina liczyła niegdyś do swoich 
przodków weneckich kupców książęcych, co przyszli z dalekiego Wscho
du w pierwszych dziesiątkach ery chrześciańskićj. Prześladowanie hi
szpańskiej inkwizycyi, Torquemada, zmusiło ją  do opuszczenia ogrom
nych dostatków, rozległych włości i wspaniałych pałaców w Andaluzyi, 
Aragonii i Portugalii i do szukania przytułku najpierw w Wenecyi, pó
źniej w Hollandyi, nareszcie w mglistym kraju  Albiończyków. Z trwogi 
przed pogonią wygnańcy porzucili imię gotyckie swego rodu; z wdzięczno
ści ku Bogu za ocalone życie przyjęli nazwę DTsraeli. Pierwszą głową 
angielskiśj linii Disraelich, był dziad nieboszczyka, Benjamin, osiedlo
ny w Londynie w r. 1748, zm arły w 1817, gdy wnuk liczył już lat 
trzynaście. Po latach 92 swego życia zdołał pozostawić synowi zna
czny m ajątek, zebrany z przemysłu. Ale Izaak DTsraeli, nie mając 
ani zdolności ani upodobania do spekulacyi handlowych, nie potrafił 
uniknąć dość ważnych stra t; z pozostałemi 2000 funtów szt. rocznego 
dochodu, oddał się literaturze jako amator, bez planu i bez celu. Imię 
jednakże erudyta nie przeszło bez echa. Z poważniejszych prac zasłu
gują na uwagę jego „Przyjemności literackie,“ „Klęski i kłótnie auto
rów,“ „Literacka charakterystyka czyli historya genialnych ludzi,“ 
„Ciekawości literackie." Dzieła te wydane zostały ponownie za sta ra 
niem syna (już podówczas kanclerza finansów), w r. 1859 ').

Tyle się dowiadujemy o rodzie naszego bohatera, co choć dostoj
ny i starożytny, był mu największą zaporą w zawodzie, który był so
bie obrał za lat młodzieńczych. Dzisiaj, gdy lord Beaconsfield utoro
wał drogę swemu ludowi pięćdziesięcioletnią pracą i twardemi mozoły, 
by skruszyć uprzedzenia, co na każdym kroku opierały się jego w ła
snemu dążeniu do władzy; dzisiaj, gdy izraelici zasiadają z prawa 
w gronie przedstawicieli Anglii, tworząc ustawy na korzyść wspólnych 
interesów; trudno zmierzyć przepaść dzielącą podówczas młodego aspi
ran ta  od godności pierwszego m inistra W. Brytanii. Ale pochodzenie 
nie było dla niego jedyną przeszkodą. Wychowanie samo przeznacza
ło Benjamina do mniój świetnej karyery. Wprawdzie imię ojca jego, 
a podobno i dziada, było znane i nawet słynne poza sferami literackie- 
mi; a, ja k  przyszłość pokazała, „Disraeli młodszy11 odziedziczył po 
nich zamiłowanie literatury z znakomitszemi daram i umysłu. Ale oj
ciec, marząc dla niego o posadzie w biurach rządowych, dał mu tylko 
domowe wykształcenie i rychło go poruczył pieczy rzeczników Swain

') P ow yższe w iadom ości o rod zin ie  D izraelich  w yjęliśm y z m em orya- 
lu , k tórym  lord B eacon sfield  poprzedzi! w ydanie „Ciekawości litera ck ich .* 1 
T am że czytam y, iż hebrajskie im ię rodowe fam ilii b y ło  „Sephardim ,11 czyli 
Śrddziemcy (M ed iterra n ea n s).
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i Ski, by nabrał poprzednio koniecznych wiadomości i rutyny. Uro
dzony w r. 1805 (na Bloomsquare), Benjamin zapoznał się z kancela- 
ryami londyńskićj City w wieku, w którym rówienuicy jego wstępowali 
do uniwersytetów. Zamiast o t r z y m a ć  wykształcenie, sa m  się b a r
dzo wykształcił; i może właśnie ta  okoliczność, niebezpieczna dla wie
lu, s ta ła  się dla niego najkorzystniejszą. Niepohamowany prąd skłon
ności rychło wystąpił poza granice jego otoczenia; przekonanie, że sam 
sobie powinien zgotować przyszłość, zahartowało go i uczyniło mężem, 
kiedy inni jeszcze byli młodzieniaszkami. Nie tylko był świadom swych 
zdolności, może nawet je przeceniał i um iał dać je poznać innym. S z t u 
k a  s t a n i a  s i ę  n i e z b ę d n y m ,  oto arcanum  szczgśliwśj jego kary ery.

„Młody Vivian, pisze o sobie Disraeli, długo nie nasunął ojcu 
myśli, iż dzieci są czćmś innćm niż zabawką. Stosunki między nimi 
były ograniczone; Vivian był synem matki. P. Grey spełniał swe ro 
dzicielskie obowiązki, dając synowi każdodzienny kieliszek klaretu, cią
gnąc go za uszy zgrozą literackiej miłości, i ufając Bogu, że: m a l e c  
n i e  b ę d z i e  n i g d y  g r y z m o l i ł . “

„...W reszcie stanęło na tćm, że syn pozostanie w domu przez je 
dno jeszcze lato, dopóki nie dojrzeje plan, na jakićj drodze rozwinąć je 
go obiecujące zdolności. W owym roku Vivian częściój i wytrwalćj za- 
siadywał w bibliotece; a żyjąc tyle wśród książek, czuł się mimowoli 
przyciągniętym do tych milczących towarzyszów, co tak  wymownie 
przemawiają.41

Nie dziw, iż młodzieniec z takiemi zdolnościami, bujną wyobra
źnią, wysoko sięgającą ambicyą i żelazną energią, nie wytrzymał 
długo na wysokim stołku, przed czarnym pulpitem kancelaryi. Po czte
rech miesiącach owego zajęcia, Benjamin porzuca dom i firmę p. Swain, 
przedstawia rozżalonemu ojcu swój nieprzełamany wstręt do pan- 
dektów, zyskuje niezależność w dziewiętnastym roku życia, szczupłą 
pensyą i ogłasza „Nowoczesną Duncyadę“ *)> satyryczny poemat, 
w dzienniku „S tar Chamber.“ Poemat ten jednakże nie zwrócił uwagi 
publiczności na niecierpliwego autora; może dlatego, iż sam dziennik 
wkrótce po jego ogłoszeniu żyć przestał.

„W  Anglii, osobiste odznaczenie się jedynym jest paszportem do 
progów wysokiego towarzystwa. Czy to odznaczenie się powstaje z ma
jątku, rodziny, lub talentu, jest rzeczą obojętną; ale to pewna, że, aby 
wejść do towarzystwa wielkich ludzi,"trzeba posiadać ,,krew ,“ milion, 
lub geniusz...*1 „W  pełności swój ambicyi, Vivian zastanowił się pe
wnego dnia, jakby mógł dojść do świetnych swych celów: prawo, ba! 
prawo i wykręty aż do lat czterdziestu; a potem, po najświetniejszóiu 
powodzeniu, widoki koronetu i podagry. Zresztą, by znaleźć powodze
nie w adwokaturze, musiałbym być wielkim prawnikiem; aby zaś zo
stać wielkim prawnikiem, muszę zrezygnować z szansy zostania wiel-

')  The Dunoiad of To-day.
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kim człowiekiem. Wojskowość w czasie wojny jest dobra tylko dla 
rozpaczających (desperadoes), a ja  istotnie takim jestem ; ale w' pokoju 
jest tylko dla głupców. Stan duchowny jest racyonalniejszy. Obacz- 
my: chętniebym gra t rolę Wolsey’a; ale owe tysiąc i jedna szansa prze
ciw mnie! A rzeczywiście czuję, że przeznaczenie moje nie powinno 
się opierać na szansie. O! gdybym był synem milionera lub m agnata, 
wszystkoby dla mnie było łatwe. Przeklęty dział! że tćż brak kilku li
chych banków i trochę lichój krwi ma stawiać zaporę memu powodzeniu!” 

Wreszcie 21 letni wyrostek wykrzykuje: eureka!... Znalazł pie
destał, na którym stanąwszy, zatrzym a oczy „towarzystwa11 na uwięzi, 
zwrócone ku sobie. Piedestałem tym to śm iała satyra „Vivian Grey!” 
Jak  sam autor o swój pierwszój wyraża się powieści: ') „jest to dzieło 
nawskroś chłopięce; ale po 44 latach opiera się ono wszelkim moim 
staraniom, by je zniszczyć. Publiczność wiecznie czepia się tój książki 
i ustawicznie jej szuka.” Literackich zalet satyra ta  nieposiada ża
dnych; słusznie mówi uczony i wytrawny krytyk londyńskiego „Athe- 
naeum11 2), iż utwór ten cieszy się wziętością jedynie ze względu na nie
zwykłą osobistość, z której pióra wyszedł. Ale Disraeli młodszy odra- 
zu zasłynął, odrazu sta ł się „the man of the day,11 odrazu zwrócił na 
siebie uwagę nietylko arystokracyi, pod której opieką stawił swego bo
hatera, a raczej samego siebie; nietylko świata pięknego, który istotnie 
w owych latach bawił się aż do przesady polityczną satyrą; nietylko 
ludu, którem u pokazywał kalejdoskop najzuchwalszych reform, ale sa
mego nawet poważnego grona ówczesnych mężów stanu, wielkich poli
tyków, bożyszczów wszelkich parlam entarnych stronnictw. Satyra przed
łożoną została społeczeństwu, które szczególnie się kochało w skanda
lach, k tóre samo było skandaliczne! Widoczną była wszystkim umyśl
na czy przypadkowa (o to mniejsza!) karykatura lorda Lyndhurst, j a 
ko marg. Carabas; minister Cannig jasny do poznania w osobie Char- 
la tan’a Gas; sir Robert Peel w litzbornie. Jednakże najzuchwalszą po
dobizną w tej galeryi portretów jest obraz własnych ambicyi i nadziei 
autora. Ktokolwiek czytał Viviana, mógł śmiać się z dość naiwnych 
poglądów pisarza na bieżące zatargi rządu z stronnictwami, paupery- 
zmu z kapitalistami, konserwatystów z sir Robertem, liberałów z księ
ciem Wellingtonem. Ale niepodobna było nie uznać, że ten sam pi
sarz posiada niezmiennie obfite zapasy sarkazm u i niezależności, jeżeli 
tak  śmiało wypowiada swe zdania, tak  otwarcie odsłania swe przeko
nanie o pewności swych zabiegów, tak  zręcznie kieruje planami w ła
snej wyobraźni i ambicyi.

„Jedną z kardynalnych zasad Viviana Grey, czytamy w tój po
wieści, było, że wszystko w świecie jest możliwe. Ludziom nie powo
dziło się w życiu; tak, zapewne! i w końcu ogół ludzi nie wiele zdzia-

') V ivian  G rey. By the R igh t H on orab le B . D israeli. L ondon: L on g-  
muna, G reen et Com . 187  0 . (N a jn o w sze  w ydanie).

?) T h e  A thenaeum , N r . 2 7 9 1 ,  A pril 2 3 ,  1 8 8 1 .



ła ł; ale przecież te niepowodzenia i braki przypisać należy brakowi fi
zycznej i umysłowej odwagi. Vivian był świadomy pewuika, że sam 
nie jest tchórzem ani w ciele ani w duchu; więc był przekonany, iż j e 
śli jest w świecie człowiek „którem u przyszłość otw ierała się najświe
tniejsza, tym człowiekiem był on sam!“

To pewna, że, jeśli podobne przekonania nie były tłem  wszyst
kich refleksyi młodego Disraelego, w czasie gdy tworzył swego bohatś- 
ra; stały  się one wkrótce osobistą teoryą jego nadziei. Taktyka Vivia- 
na, zapomocą którój doszedł do celu swych marzeń, przedstawia dużo 
analogii z strategią późniejszego deputowanego w obec wielkich koryfe
uszów whigizmu: „uśmiech dla przyjaciela, szyderstwo dla świata, oto 
sposób rządzenia ludźmi;... niech ludzie drżą przed tobą, wkrótce stopy 
całować ci będą.“ Ileżto razy minister zastosował owe zasady p rak 
tycznie, najpierw w czasach walki o krzesło poselskie, później wzglę
dem przeciwników! One to dały mu siłę do przetrwania najgwałto
wniejszych burz, wywołanych wrodzoną w narodzie angielskim niena
wiścią do żywiołów' obco-narodowych i obco-wyznaniowych. Bo nie za
pominajmy, że Benjamin Disraeli chrześciaństw'o przyjął dopiero w trzy
nastym roku życia; że ojciec jego, opuściwszy synagogę londyńską nie 
przeszedł był do kościoła protestanckiego; że m atka i obustronna ro
dzina pozostały wierne Talmudowi. Zasady Viviana przebiły wszyst
kie zapory: najstraszniejsze zaś te, co stawiała artystokracya tego k ra 
ju . Taż sama arystokracya niebawem uznała w Disraelim swego przy- 
wódzcę i do końca była powolną jego najśmielszym rezolucyom.

„K siążęta, panie! zawołał Izaak Disraeli, gdy mu doniesiono, iż 
syn pisze powieść, w którój poufale przestaje w i t h  t k e i r  G r a c e s  
a n d  H i g n e s s e s .  Książęta! mój syn w życiu swóin żadnego z nich 
nie widział!11 Młody autor zaczął wkrótce widywać pełno książąt. 
Wprowadzony do salonów lir. D’Orsay i lady Blessington, zachowywał 
się w towarzystwie najwybredniejszćm i najdumniejszóm z wielką w pra
wdzie skromnością—bo był młodym—lecz razem z męzką swobodą 
i tak  układnem  wzięciem, iż zdobył sobie prędko względy najwykwin
tniejszych obserwatorek. W ostatnim roku długiego życia, w powieś
ci „Endym ion,“ ekspremier przyznaje, iż protekcya kobiet była mu 
największą pomocą; wprawdzie nie do otrzymania wstępu na arenę po
litycznych zapasów—musimy dodać— lecz bezwątpienia do zaskarbie
nia sobie przychylności najpierwszych jćj stróżów, do poznania, miano
wicie, jakiem i zakulisowemi kunsztami pomagają sobie mężowie publi
czni, rząd, stronnictwa.

Cierpliwy czytelnik raczy nam wybaczyć, iż nieco dłużej zatrzy
mujemy go przy epoce i pozycyi, z których bohatćr nasz miał rozpo
cząć raźny bieg po drodze tak  zadziwiająco przewidzianego, tak  dosko
nale obmyślonego przeznaczenia. Jeden jeszcze dodać musimy rys 
charakterystycznej powierzchowności jego, często wyszydzanej przez 
namiętnych przeciwników, znanój bodaj każdemu Anglikowi.
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„Twarz Disraelego—pisze Amerykanin N. P. Willis '), który go 
widywał u lady Blessington—jest najcharakterystyczniejszą z pomigdzy 
wszystkich, jakie kiedykolwiek spotykałem. Oko jego czarne jak  
noc, ma wyraz niezmiernój ironii i przebiegłości; usta ożywione bez
ustanną ruchliwością, niby nerwowem ściąganiem; gdy mówi z za
pałem, co prawie zawsze bywa, usta przybierają wyrażenie szydercze 
mefistofelowskićj uciechy. Ggste loki spadają mu na lewy policzek; 
włosy, przedzielone nad prawą skronią, nosi w ty ł zaczesane gładko, 
jak  panienka. Lakierowane trzewiki, biała laska z słoniowej kości 
z czarnemi chwastami, pewna ilość złotych łańcuchów na szyi i przy 
kieszeniach aksamitnćj kamizelki, zwracały na niego oczy obecnych.11

Życiopisarz pani Blessington, p. Madden 2) pisze: „czgsto znaj
dywałem sig obok p. Disraelego w pałacu na Seamore-Place. Nie po
trzeba było"nawret wówczas, by duch z grobu prorokował mu świetną 
przyszłość. Chociaż w ogólnem towarzystwie był zwykle milczący i o- 
bojgtny, był zarazem baczny na wszystko. Tylko przedmiot niezwykłe
go znaczenia zdolny był wyprowadzić go z pozornśj. apatyi i ocucić 
jego nadzwyczajną potggg słowa. Raz porwany zapałem, był niezrówna
ny w sile drastycznego przedstawiania rzeczy, nieubłagany w sarkazmie, 
niezmiernie dowcipny, porywający, szybki w uprzedzeniu myśli słucha
czy.11 Przyjaciele wtenczas przezwali go Vivianem Grey!

Przystgpujemy teraz do skreślenia głośnych dni ulubieńca wyso
kiego świata angielskiego z r. 1826. Zostawiając w metropolii opinią 
zatrudnioną Vivianem i prognostykami, Disraeli odbywa klasyczną po
dróż po Włoszech i Grecyi. W tym samym czasie układa „Podróż kapi
tana Popanilli” 3) i ogłasza ją  wbrew wszelkim perswazyom przyjaciół, 
którzy czytali z trwogą i niedowierzaniem nową gwałtowną satyrg prze
ciwko temu samemu towarzystwu, które co dopióro było przyjgło niero
zważnego młodzieńca do swego grona. Popanilla przypomina cokolwiek 
Swiffowskiego Gulliwera; ale zuchwałe jego sarkazm y tg jedug wigcćj 
mają bezczelność, iż zwrócone są przeciwko osobistościom poważnym, 
od których autor wyczekiwał najwigcćj poparcia. Niepodobna nam 
analizować tego i nastgpnych dzieł Disraelego; pojmie każdy, że interes 
satyry może być tylko lokalny i dlatego trudny do streszczenia dla czy
telników niewtajemniczonych w skryte ewolucye gabinetów i stronnictw 
trzeciego dziesiątka XIX wieku. Nadmienimy tylko, że autorow ipo- 
dobało sig nazwać królestwo W. Brytanii „Vraibleusią,” stolica zaś je 
go niepoczesne ma miano „Hubbabub,” prawdopodobnie przetworzone 
z angielskiego h u b b u b ,  co znaczy zarazem zamieszanie, blichtr, b ła 
zeństwo i oszukaństwo. „Podróż kapitana Popanilli” ukazała sie w je 

*) A thenaeum , loo. cit.
2) Litorary L ife  o f  lady B lessin g to n . L ondon , 1 8 5 4 .
3) „Tho Voyage of Captain Popanilla.”  London.
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sieni r. 1828; na wiosnę (1829 r.) wystąpił Disraeli z jedną z najsła
bszych swych powieści: „Książątko” ')• A. jednakże (zdaje nam się 
bardzo) utwór ten wielce się przysłużył autorowi! O ile Popanilla 
okrywa śmiesznością i niepowściągnionóm szyderstwem parlam entarną 
rutynę StaiSij Anglii (Old England), o tyle znów młody książę St. J a 
mes, roztrwoniwszy najogromniejszą fortunę, godzi się z tą  rutyną, 
wprowadzając do niej, co najlepszego mógł wybrać z wschodzących idei 
anglo-radykalnych. St. James, który spędził najświeższe swe lata na 
koźle wyścigowych wozów, trac ił krocie tysięcy na jednę stawkę, 
grzązł i zapadał w miłosnych intrygach wcale nie szlachetnych myla- 
dies, wreszcie zaledwie zachował cześć publiczną, rozpoczyna pokutę 
od powrotu do pierwszój kochanki, c ó r k i  g m i n u ;  kończy ją  s ta ra 
niem o wyratowanie resztek świetnego m ajątku za pomocą ludu i wre
szcie uczęszczaniem do izby lordów, gdzie dziedziczne krzesło jego sta 
ło próżne od śmierci ojca.

Obydwa dzieła niewiele doczekały się krytyki. Bodaj kto zacze
pił Disraelego, podobno najwięcój z tój przyczyny, iż zaczęto przeczu
wać w nim s p r y t n e g o  a w a n t u r n i k a .  W owym czasie lord Lynd- 
hurst zaszczycał go swą przyjaźnią; ztąd ogół wywnioskował, że 
„D israe li młodszy, choć z trudnością, włada klasycznćm piórem powie- 
ściopisarzy tej wyspy, w przyszłości, dzięki wysokim protekcyom, znaj
dzie otwarte bramy do wszystkich odznak i zaszczytów albiońskich aka
demii 2). Osoby więcój wtajemniczone w wiadomości politycznej anato
mii społeczeństwa, widziały już młodego przechrztę na ławie poselskiej. 
Tymczasem ten ostatni poraź drugi opuścił brzegi Anglii i puścił się na 
religijną pielgrzymkę do Syryi i Ziemi Świętój (1830 r.).

Nie brak poważnych łudzi, co żywią i głoszą przekonanie, że po
tomek rodu Sephardim, na wskroś przejęty żywemi w Palestynie tra - 
dycyami wielkości swego narodu, wielkiój tragedyi pokolenia Izraela, 
zachwiał się na chwilę i zawahał w ambitnóm przedsięwzięciu; podobno 
uczuł niby wyrzuty sumienia, z powodu swój apostazyi i m arzył o po
wrocie do Mojżeszowego prawa, o zerwaniu złotych nici, które chciwa 
sławy i władzy uprzędła mu wyobraźnia, o pozostaniu pod cieniem 
Jordanowych cyprysów i głoszeniu ztam tąd nowych zasad powszećhnój 
cywilizacyi, opartych na niezamierającym nigdy wpływie hebraizmu na 
wszystkie religie świata i na wszystkie kultury. Trudno nam zbadać,
0 ile sąd ten poufnych nawet przyjaciół lorda BeaconsfiekTa 3) jest uza
sadniony. W każdym razie, zdaje się nie ulegać wątpliwości, że Beniamin 
Disraeli zawiązał w czasie swój pielgrzymki rozległe stosunki z uczonymi 
kom entatoram i talm udu i że takowe utrzymywał do końca życia. W ątpi
my, by to czynił z pobudek wyłącznie teologicznych: z dzieł bowiem jego

‘) ,,Tho Young D uke.” Ibid.
a)  „ T h e  Saturday K ovicw , nr. 1 ,3 8 0 .  A pril 2 3 , 1 8 8 1 .
3) „ L ife  o f  Lord B eacon sfie ld . By M r. F rancis H itchm un’ (W ydaniu

1 1 8 8 0  r .). Ser. 3 4  i uust.
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przebija się raczćj uszanowanie dla wpływów judaizmu na rozwój cywiliza- 
cyi europejskićj, aniżeli sym patya do wyznania i obrządku. Być jednak 
mo że, iż autor Viviana nie chciał i nie potrafił poświęcić widoków polity
cznych dla idei wyznaniowych. Większość jego biografów twierdzi s ta 
nowczo, że przed skonem miał długie rozmowy z wielkim rabinem gmi
ny londyńskiój, i rozgłośne życie zakończył pojednany z synagogą, któ
ra wykluczyła z swego grona jego ojca. Niech nam będzie wolno przy
toczyć w tem miejscu następujący ustęp z przedmowy do piątego wyda
nia (1849 r.) najsłynniejszej po Vivianie powieści Disraelego „Co- 
ningsby” ') :

„Rozważając plan torysowskiego żywiołu, autor uznał w Kościele 
najpotężniejszy czynnik w dotychczasowym rozwoju Anglii i najskute
czniejsze zasoby ku odnowieniu tego ducha narodowego, którego jest 
wielbicielem. Kościół jest świętśm ciałem, ustanowionym dla rozsze
rzenia i utrzymania w Europie pewnych azyatyckich zasad, które, choć 
z pochodzenia lokalne, stworzone zostały od Boga i mają wieczne, po
wszechne zastosowanie.

„Uznając boski charakter konstytucyi kościelnój i m ajestat teo- 
kratycznego pierwiastku, zmuszeni jesteśmy wspomnićć o początkach 
Kościoła chrześciańskiego i stanąć w obec potomków rasy założycieli 
chrześciaństwa w duchu godnym tego krytykującego i stosownie oświe
conego wieku. Nowocześni żydzi długo cierpieli pod ciężarem niena
wiści i stygmatu średniowiecznśj nietolerancyi. Uważano żydów w wie
kach średnich za pokolenie wyklęte, za nieprzyjaciół Boga i człowieka, 
za szczególnych wrogów Chrześciaństwa. Nikt wówczas nie zatrzymy
wał się nad refleksyą, że Chrystyauizm został założony przez żydów; że 
Boski Twórca jego w ludzkiej swej naturze, był potomkiem króla Dawi
da; że nauka Jego była uzupełnieniem, nie zaś przemianą judaizmu; że 
apostołowie i ewangeliści, których imiona narody codziennie wrzywTały 
i których dzieła trzym ały w najwyższej czci, byli wszyscy żydami; że 
nawet sam tron rzymski, nieomylny, wzniesiony był przez żyda; że 
wreszcie żyd był założycielem kościołów azyatyckich.

„A zatćm ludy Europy były nawrócone do wiary w Mojżesza 
i w Chrystusa, względnie niedawno; i jakoby jeszcze wstydzące się dzi
kich bożyszczy, od których odstąpiły, sądziły, iż zmniejszą winę prze
szłego pogaństwa, wylewając potoki zemsty na pokolenie, któremu, 
i któremu jedynie, zawdzięczały boską Ewangelią.

„Rewindykując najwyższe prawo Kościoła Chrystusowego do 
urzędu wiekuistego odrodziciela człowieka, autor sądzi, iż nadszedł 
czas odpowiedni dla rozpoczęcia dzieła usprawiedliwienia plemienia, co 
stało się podwaliną Chrześciaństwa. Autor wyłuszczył w innem dziele 
(„Tancred”) poglądy na wielką rodzinę domu Izraela, które zaledwie 
odsłania w niniejszćj książce. Nikt się nie ośmielił zbijać ich, gdyż 
wszelka refutacya jest niemożliwą...”

')  Coningsby, or The New Generation. Londou.
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Umysłowe zdolności Disraelego ogromnie się spotęgowały podczas 
pobytu na Wschodzie. Młodzieniec wiele się douczył, wiele rzeczy wi
dział, i wielu poznał ludzi, wiele także przemyślał. Wyobraźnia, prze
pełniona obrazami krajów i ludów Wschodu, wzbogacona gorącą poe- 
zyą Syryjczyków i Chaldejczyków, natchnęła śmiałego pisarza do spró
bowania sił romantyzmu w powieści „Alroy” i w poemacie „Rewolucyj
na Epopea.” Tego ostatniego utworu nie możemy się już doszukać, 
głównie z tego powodu, że ogłosiwszy w r. 1834 pierwszą jego część, 
autor ujrzał, że nie jest poetą i zaniedbał aż do r. 1864 wydania re 
szty, wyraźnie zabraniając umieszczenia „Epopei” w' ogólnym zbiorze 
swych dzieł. Romantyczna powieść z X II wieku „Alroy,” chyba tę je- 
dnę ma zasługę, że odzwierciedla dość wiernie, choć napisana z nai- 
wnem uniesieniem, ówczasowe usposobienie rozmarzonego Hebrajczyka 
„Contarini Fleming’’ ‘): jest ona trzeciem dziełem Beniamina, napisanem 
daleko od brzegów brytauskich. W niem autor obrał przedmiot z pewno
ścią najtrudniejszy i najsubtelniejszy (że się tak  wyrazim) do obrobie
nia i przedłożenia choćby wyborowym czytelnikomr t w o r z e n i e  s i ę
i r o z w ó j  c h a r a k t e r u  p o e t ó w .  O ile wiemy, rzadko kto się targnął 
na ten tajemniczy punkt psychologii; Goethe potrąca o niego w swym 
„Wilhelm Meister” i odsłania cokolwiek może prawdy w zasadzie przy
jęcia jako pewnik istniejącej w poetach predyspozycyi; ale nie słyszeli
śmy jeszcze o dziele traktującem  przedmiotowo o rozwoju siły poety
cznej 2). Czyż potrzebujemy dodać, że i Disraeli nie postąpił ani jednym 
krokiem naprzód na tój dziewiczej drodze? W prawdzie łączy on oby
dwa systemy: zwolenników predyspozycyi i tych, co z hrabią Alfieri’m 
utrzymują, że okoliczność, nagła i nadzwyczajna senzacya, ogromna 
boleść lub niespodziana rozkosz, wlewają w ludzi geniusz natchnienia, 
ale, nie będąc sam chłodnym i systematycznym psychologiem, teoryą 
swoję buduje na wynikach obserwacyi własnych uczuć. A teorya ta  
skłania się nadto widocznie do wiary w nagłe, okolicznościowe na
tchnienie, czyli poprostu w wpływ wrażeń. Być może, chętnie nawet 
wierzymy, że autor Viviana m iał dużo „predyspozycyi” do poezyi; cze- 
mużbyśmy jednak nie przyjęli za pewne, że odgłos zm arłych pamiątek, 
że koloryt arabskich, syryjskich i hebrajskich legend, pieśni i powieści, 
że pyramidy i groby Ptolomeuszów obudziły drzymiące lub stworzyły 
nowe uczilcia polotnych uniesień!

„Krocząc po owych pustyniach Afryki, otaczających erytrejskie 
jezioro, przyszedłem do Nilu, do tego starożytnego, potężnego i sławne
go strumienia, którego wody niosły najpierwszą naszę cywilizacyą,
i który, po czasach, w których p atrza ł na powstanie tylu państw i na wy
nalazki tylu religii, płynie zaw szeztą samą pogodnądobroczynnościąjak
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wszystko, co pojmujemy o bóstwie: w kształcie wzniosły, w czynie sy
stematyczny, wspaniałomyślny w przyrodzie, w źródle nieznany.

„Samotne me kroki uderzały po posadzce przysionków Farao
nów. Przechadzałem się po tych imperatorskich świetlicach, wspar
tych tysiącem kolumn, strzeżonych przez olbrzymie posągi osadzone 
na tronach tajemniczych. Przechodziłem pod błyszczącemi bramami, 
zbudowanemi na przyjęcie tryumfalnych wozów tytana. Patrzałem  
na wyniosłe obeliski, wskazujące ku obłokom, których tajemnice zda
wały się ukrywać w mistycznych literach. W którąkolwiek wzrok 
rzuciłem stronę, wszędzie oko me poiło się widokiem olbrzymich rzę
dów uroczystych sfinksów, spoczywających w nadprzyrodzonej piękno
ści, i grupy smętnych królów o lwich twarzach; kolosalne muzy, malo
wane świętemi obrządkami i domowemi obrzędami odległój starożytno
ści, lub rzeźbione oddychającemi, zda się, kształtam i bohatórów.

,,A wszystkiój tój potęgi, wszystkiego przepychu, wszystkich ta je
mnic, wszystkiego piękna i wszystkiej tej pracy i wszystkiego wynalazku, 
gdzież są twórcy? Pogrążyłem się w głęboką zadumę. I królestwa 
ziemi przesunęły mi się przed oczyma, od tronów faraońskicb, ich 
olbrzymich panowań, co wyrosły z feudalnego chaosu... nieprawe dzieci 
ciemnoty i zdrady! I  śledziłem pokolenia ludów od Ramzesa Wiel
kiego i Memnona Pięknego do samotnego pielgrzyma, którego obecność 
gwałciła teraz świętość ich olśniewających grobowców. I przekonałem 
się, że dzieje mego plemienia są tylko jedną powieścią gwałtownego 
zniszczenia lub stopniowego upadku.

,,I w ucisku serca wzniosłem ramiona do błękitnego nieba i za
wołałem: Czy nie masz nadziei! Co jest świadomość, wiedza, prawda? 
Jak  zdobędę mądrość?

„W icher się zerwał, łono pustyni wezbrało, piasku kolumny wy
skoczyły z ziemi i przebiegły tańczące po nizinach; ryki okropniejsze 
od grzmotu, wydarły się od południa; pałac i przysionek, sfinksy i obe
liski, o łtarz i tron, malowidła i rzeźby, wszystko znikło mi z przed 
oczu i ciemność zaległa nad ziemią. I padłem na kolana i twarz ukry
łem w ruchomym, palącym piasku; a gdy uragan pustyni przelatywał 
nademną, zdawało mi się, iż szeptał: „dziecię Przyrody, ucz się oduczyć!” 

Czy można odmówić natchnienia młodemu Contarini, w ten spo
sób rozpoczynającemu pierwszy roździał swój psychologicznej syntezy? 
Wczytując się w następne stronnice tój książki, myślimy sobie, iż autor 
jćj miał na celu spisanie jaknaszczersze procesu własnych uczuć, jak 
obiecuje w przedmowie, lecz że stopniowo, może w miarę jak  się odda
lał od ogniska swych natchnień, intencya ta  przemieniła się w obser- 
wacyą stosunku owych chwilowych uczuć do istotnych potrzeb am bitne
go i niespokojnego ducha. Europa w rzała rewolucyą. Contarini w ten 
więc sposób kończy romans swego umysłu:

„Teraz niech mi będzie wolno pędzić życie w nauce i tworzeniu 
piękna. To moje pragnienie; ale czy taki będzie mój zawód, wątpię. 
Szczęście mego plemienia zanadto mię obchodzi, bym m iał na chwilę „
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pozostać ciemnym, na widok burzy, co się gromadzi ponad społeczeń
stwem. Może tćż niedalekie już odrodzenie polityczne kraju, do które- 
gom się przywiązał, a w tćm wielkićm dziele postanowiłem wziąć 
udział.”

Disraeli,. poeta, śpieszy do stolicy Anglii, przybywa do nićj trybu
nem! Zastaje kraj cały w największćm zamieszaniu agitacyi; szalona, 
nagła powódź demokratyzmu zmiata i zmywa zasady wyborcze parla
mentu, obala prawa, tamujące wolność przemysłu i handlowych tran- 
zakcyi, obala gabinet księcia Wellingtona, wreszcie żydzi tryumfują 
nad stanowczym oporem „żelaznego księcia” i wespół z Katolikami, 
Kwakrami, Morawianami, zyskują wolność i przywileje i prawa poli
tyczne. Daniel 0 ’Connell zwycięża na całćj linii stronnictw parlam en
tarnych, już mowa „że król nosi się z planem powierzenia irlandczyko- 
wi uformowania nowego ministeryum! Disraeli nie traci ani chwili: 
„Now or never!” Teraz lub nigdy, mówi sam do siebie i staje przed 
Bulwer Lytton’em, przed Józefem Hume; młodzieniec głośny z sarka- 
zmów, rzucanych na wszystko, co utonęło było w bilu reformy, zyskuje 
sobie względy radykałów i przedstawia się wyborcom miasta High Wy- 
combe. Baz, drugi i trzeci pobity, nie zraża się bynajmniej, lecz ba
cznie śledzi ruch pojedyńczych frakcyi z galeryi W estminsteru, w klu
bach, do których wysokie protekcye i szturmem zdobyte laury litera
ckie, choć dwuznaczne jeszcze, dały mu wstęp; porywająca ognistym za
pałem i zaprawiona genialnym sarkazmem wymowa wprowadza go na 
estrady ważnych mityngów; olbrzymie tomy parlamentarnych debatów, 
stały  się przynajmniej na la t pięć jedyną jego literaturą; z „Han- 
sard’a wyuczył się taktyki politycznej, w nim studyował dzieje polity
cznego znaczenia Fox’a i upadku P itt’a na gruncie ekonomicznym. 
Wreszcie zrozumiał słabość i błahość chwilowćj i efemerycznej potęgi 
radykałów: porzucił ich. Krok ten poczytała mu Irlandya za zbro
dnią, za wyzyskiwanie do czasu wpływów 0 ’Connell’a i Huine’go; obóz 
whigów poznał w Disraelim od tćj chwili wroga i również obrzucił imię 
jego posądzeniem o zdradę. Autor Viviana nie baczy na to oburzenie; 
w umyśle jego dojrzewa plan, którego pierwsze nasienie padło z ręki 
konserwatystów, olbrzymi projekt pogodzenia kiełkujących idei demo
kratycznych z teoryą torysowskiego feudalizmu, zaszczepienia na spró
chniałam drzewie chylącćj się ku ruinie konstytucyi W. Brytanii, świe
żych soków i świeżego ducha młodśj Anglii! Aspirant do ławy posel- 
skićj ogłasza polityczną broszurę ■), dedykowaną lordowi Lyndhurst, 
w którćj poraź pierwszy wyłuszcza powody swój pozornćj niestałości
i opuszczenia 0 ’ConneH’a, Lytton’a i ich stronników. W piśmie tćm 
śmiało utrzymuje, że od r. 1831 siła polityczna torysów „ostawała się 
jedynie za pomocą seryi najdonioślejszych kroków demokratycznych.” 
Zmuszeni do przyjęcia bilu reformy, torysi uparli się w postanowie-

') V iu d ication  o f the K nglish  C onstitution . By „ D isra e li tho Y oun- 
g e r .”  1 8 3 5 .
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niu rozszerzenia działalności jego i sity do najdalszych granic. Oni 
wyzwolili lud angielski z niebezpieczeństwa politycznej zagłady; oni to, 
z zadziwiającą szybkością, organizowali towarzystwa z celem ułatwie
nia w całym kraju zapisów wyborczój kompetencyi. Torysi wreszcie, 
jasno czytamy pomiędzy liniami tćj zręcznój rozprawy, największą 
odnieśli korzyść z bilu, który przecież był przyczyną ich upadku; roz
szerzywszy bowiem, w czasie dyskusyi, granice jego ustępstw, zdobyli 
sobie daleko szersze również pole czynności, wpływów moralnych i ma- 
teryalnych. H ierarchia, kościół protestancki, wywierał odtąd w trój- 
riasób spotęgowany wpływ na setki tysięcy świeżych konstytuentów; 
arystokracya i właściciele ziemscy, zawsze i wszędzie usposobieni za
chowawczo, zdobyli ogromny wpływ na interesa zależnych mnićj lub 
więcćj wyborców.

Wreszcie w roku wstąpienia na tron brytański młodziutkiej kró- 
lowćj W iktoryi, 1837, licząc lat 32, Disraeli wystąpił z sztandarem no
wego swego c r e d o ,  jako kandydat przed urną w Maidstone. Teraz 
odniósł zupełne zwycięztwo i zasiadł wreszcie na ławie poselskićj, stanął 
nakoniec na upragnionym szczeblu pierwszym wysokiej drabiny swój am- 
bicyi. Zasiadł oczywiście w szeregach opozycyi. Ludzie, jak  Disraeli, 
tylko z opozycyi mogą rozpocząć swTój bieg. Obok niego siedział re
prezentant obwodu Maidstone, pan Wyndham Lewis, zm arły wT rok pó
źniej; wdowa jego została w 1839 żoną Disraelego. Wiadomo, jak  
szczerze, serdecznie i głęboko szanował i kochał towarzyszkę życia 
zm arły premier; fakt to był tak znany w Anglii, iż mawiano, że lord 
Beaconsfield jednej tylko swój małżonce pozostał wierny. A przecież 
odzywają się tu i owdzie głosy, posądzające twórcę Yiviana o przyjęcie 
węzłów małżeńskich w Maidstone jedynie w celu przyciągnięcia ku so
bie za ich pomocą rozlicznych krewnych i wpływowych przyjaciół wdo
wy, po niezmiernie bogatym i popularnym panu Lewis! Zaznaczamy 
ten objaw pośmiertnych nienawiści z zupełną wiarą w brak wszelkich 
dowodów i w nieszlachetną żądzę ubliżenia wielkiemu cieniowi.

„The Maiden-Speech,” pierwsza mowa Disraelego, wywołana zo
stała  debatami nad petycyą irlandzkich poddanych, domagających się 
przez głos „niekoronowanego monarchy” odpowiedniego zastosowania 
reformy wyborczój do parlam entarnej konstytucyi siostrzanego kraju. 
0 ’Connell wystąpił przeciw niektórym teoryom, wygłoszonym przez 
mówcę mityngów w Maidstone i w Buckinghamshire; nazwał Disraele
go prawym potomkiem tych, co przedawali chrześciańskie ciała na wa
gę złota, spadkobiercą judaszowskich tradycyi, wreszcie, z wrodzoną 
sobie gwałtownością, potomkiem złego ło tra  i t. d. Mowa ta wywoła
ła  oklaski z ław  ministeryalnych; co dziwniejsza! sama nawet opozycya 
zachowała się biernie: 0 ’Connell uderzył w słabą stronę brytańskiój 
wyłączności narodowćj, a niestety, aż nadto charakterystyczna fizyo- 
gnomia inkryminowanego posła wcale niekorzystnie naówczas służyła 
Vivianowi. Poraź pierwszy powstał z miejsca Disraeli. Rozpoczął 
mowę swą od przypomnienia irlandzkiemu bohatórowi, iż tenże dotąd
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nie stanął na wyzwanie, które mu wysłał mówca poprzednio wskutek 
osobistój obrazy. Za co, oczywiście, m arszałek przypomniał posłowi 
reguły parlam entarnych posiedzeń. Odwoławszy wybryk istotnego czy 
udanego oburzenia, Disraeli wylał cały potok entuzyastycznćj przemo
wy, odzianój jaskraw ą szatą wschodnićj retoryki... poczęto się w izbie 
uśmiechać. Wkrótce śmiech zamienił się w głośno parskanie, w hałas, 
zamieszanie. Wołano zewsząd i sykano, śmiech łączył się z ironiczne- 
mi uwagami, dotyczącemi powierzchowności i stroju ex-hebrajczyka, aż 
w końcu wrzask zrobił się taki, że urzędowe sprawozdanie pisze dość 
naiwnie: „nie można było dosłyszćć mowy szlachetnego członka” ')• 
W tedy to Disraeli, stojąc w miejscu, skrzyżował ręce na piersiach, 
przeczekał chwilkę i wreszcie powolnym, spokojnym i wyraźnym gło
sem w ten sposób zakończył:

„Nie dziwi mnie wcale przyjęcie, jakiego doznaję. Wiele rzeczy 
rozpoczynałem po kilka razy i często w końcu dopiąłem swego celu. 
Aj, panie (zwracając się do m arszałka 2), toż choć i teraz usiądę, przyj
dzie czas, kiedy mnie chętnie będziecie słuchali!”

Po Vivianie Grey to druga przepowiednia.
I  istotnie obrażony deputowany przez długi czas nie powstał z ła 

wy; podobno (i czemużbyśmy nie wierzyli przypuszczeniu) rozżalony, 
rozczarowany, oburzony i zniechęcony entuzyasta, myślał o rezygnacyi 
z poselskiego m andatu. Tymczasem postanowił przypomnióć się ze
wnętrznemu światu. I przypomniał się tą  razą bardzo szczęśliwie!

W latach 1837—38 ukazały się dwie powieści młodego członka 
parlameutu: „Henryka Tempie” i „Venetia.’’ W pierwszój występuje 
poraź pierwszy na jaw wielka zdolność autora do ujmującego opowia
dania; romans ten, „A Lowe Story,” pozbawiony jest także wszelkich 
aluzyi do stanu polityki krajowój; a warto zaznaczyć to jedyne zjawi
sko w tworach pracowitego autora, choćby dla potwierdzenia co dopie
ro wyrażonój opinii, że Disraeli pomyślał na chwilę o rezygnacyi z man
datu i o puszczeniu w niepamięć marzeń Viviana i Contarini ego.

Pisząc miłosne dzieje Ferdynanda Ratcliffe i Henryki Tempie, 
autor miał zamiar: „wykazać rozwój namiętności, k tóra jest zarazem 
początkiem i końcem naszego życia; namiętności, z którą porównane 
inne żądze człowieczój natury— pragnienie bogactwa, potęgi, sławy— 
zapadają w nicość, a która przecież, z niezmiernój wspaniałomyślności 
Stwórcy, staje się działem stworzeń wszelkich zawodów, przymiotów
i klimatów” 3).

')  H ansard’s Parliam ontary D eb a lo s, 1 8 3 7  — 1 8 3 9 .
’J)  W  p arlam encie angielsk im  mdwcy przem aw iając do całćj izby, 

zw racają się do m arszałka („S p ea k er”). W ostatn ich  m iesiącach  władza p re -  
zydującego znacznie została rozszerzoną. P oprzed n io  S p e a k e r ,  t. j .  „ m ó 
w ca ,” był czysto  posągow ą, a legoryczn ą  rcprezentficyą narodu. D laczego  n o 
sił ty tu ł m d w c y ,  n ie  m ożem y d o o iec . Chyba l u c u s  a n o n  l u c o n d o .

3) H en rietta  T em p lo . A  L ove S tory . Bytlio  R . I lo n . Ii. D israo li. 
Przedm ow a w yd. z r. 18 70 .



0  ile mogliśmy się dowiedzieć, zdaje się, iż nie ma dotąd polskie
go przekładu tćj powieści; podobno z dzieł autora dwa tylko ukazały 
się w naszym języku: „Sybilla” i „Endymion.” Zarys pierwszego ro
mansu jest następujący:

Syn zubożałego sir Ratcliffe’a Armine, Ferdynand, zaręczony był 
z kuzynką, dziedziczką wielkiego m ajątku i spadkobierczynią tytułów 
rodziny Grandison. Fryderyk usłuchał wpół-skrytych i wpół-wyra- 
źnych życzeń kochającej go nad życie matki i ojca, ciężko strapionego 
coraz groźniejszą ruiną szczupłego majątku. Powróciwszy świeżo 
z maltańskich garnizonów, gdzie porobił znaczne długi, młody ka
pitan, który liczył na pewno, że świeżo zmarły wuj jego m atki pozosta
wił mu cały m ajątek, a i m atka utrzymywała go w tćm oczekiwaniu, 
przekonywa się, że lord Grandison nie dotrzymał niejasno kiedyś uczy
nionej obietnicy, że wszystko, co miał, zapisał młodćj Katarzynie. L a
dy Armine zbliżyła oboje kuzynów do siebie. Dziewczę pokochało ca
łą  duszą błyszczącego Wielkiemi przymiotami serca i um ysłu kapitana; 
Ferdynand przywiązał się do pięknćj kuzynki; żona sir Ratcliffe’a 
uszczęśliwiona rezultatem gorących swych pragnień i zabiegów, widzi 
już wypogodzone czoło mężowskie. Zaręczony nie analizuje swych 
uczuć względem przyszłej żony, szanuje ją, zdaje się mu, iż jest szczę
śliwym, bardzo szczęśliwym w jćj towarzystwie, więc uważa kawaler
skie życie za ukończone i ze starym przyjacielem domu, kapelanem 
Glastonburg, marzy o odnowieniu feudalnego zamku Armine i odbudo
waniu dawnśj świetności rodziny.

W trakcie tym, bawiąc samotny w Armine, Ferdynand spotyka 
Henrykę Tempie, używającą w towarzystwie ojca konnej przejażdżki. 
Olśniony czarodziejską pięknością dziewicy, w pierwszćm jćj na siebie 
spojrzeniu wyczytał odrazu i poraź pierwszy w życiu, całe niebo p ra
wdy! Ferdynand pokochał H enrykę szalenie, namiętnie, na wieki.

Pozwólmy autorowi własnemi słowy przedstawić swoje teoryą mi
łości:

„Nićma miłości nad miłość z pierwszego spojrzenia. To wynik 
nadzwyczajny, niepospolity, czystej i niezmazanej sympatyi. Każda 
inna miłość jest nienaturalnćm  następstwem obserwacyi, refleksyi, zo- 
bopólnej ugody, porównań, samolubstwa. Namiętności zbudzone na
gle, niby draśnięte piorunem, kochają się w swem boleniu: dusza niemi 
zraniona wprawdzie, lecz i na wieki ogrzana. Nędzny człowiek, k tó
rego miłość wschodzi stopniowo ponad mroźnym porankiem jego umy
słu! Może kilka chwil światła i ciepła stanie się jego udziałem, kilka 
chwil południowej jasności, którą się ogrzeje, mniemając, że to blaski 
słońca wieczyste. Ale jak  często promienie te bywają zamglone chmu
rami trosk, jak  często ciemnieją wskutek nieszczęścia i nędzy! A jak 
stopniowo rosło przywiązanie, tak  i stopniowo, lecz pewno i smutnie 
zachodzi. Człowiek potem nienawidzi monotonność życia w zimnym 
zmroku swej duszy; bo błędnie mniemał, że nierówne uczucia mogą
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być trwałe; ponieważ kierował się obserwacyą zmysłów, uie zaś na
tchnieniem sympatyi.

„Wśród dni posępnych i ciężkich ujrzće nagle przed sobą istotę 
piękną i jednocześnie uczuć głęboko najsilniejsze przekonanie, iż przy 
tćm cudnćm zjawieniu przeznaczenie nasze musi na wieki się rozstrzy
gnąć; że już dla nas nie ma radości, jak  radość ukochanćj; nie ma sm u
tku, tylko gdy ona się smuci; że w jój miłosnśm westchnieniu, w jój 
rozkosznym uśmiechu, całe nasze szczęście; uczuwać w sobie, na jój wi
dok, niknącą pychę ambicyi; czuć obłudę sławy i kłamliwość chwały 
w przyszłych pokoleniach; być gotowym odrazu do wyparcia się dla tój 
jednej istoty, wszystkich nadziei, węzłów, planów, widoków; dla nićj 
potargać wszelkie obowiązki społeczne: oto kochanek, oto miłość! 
W spaniałe, wyniosłe, boskie uczucie! Nieśmiertelny płomień goreje 
w piersiach tego, kto kocha z uwiąlbieniem i z uwielbieniem jest kocha
ny. On istotą eteryczną. Sprawy ziemskie nie obchodzą go wcale. 
Rewolucye królestw, zmiany wyznań, przewroty opinii, to dla niego 
chmury i meteory na burzliwym horyzoncie. Plany i borykania się lu
dzkości są, według jego myśli, tylko pracą pigmejów i fantastycznemi 
dziełami pszczół. Nic go nie potrafi ugiąć. Śmieje się z utraty m ają
tku, zarówno jak  z u tra ty  przyjaciół i reputacyi. Czyny i myśli ludzi 
są mu równie obojętne. Nie miesza się z tłuszczą reszty ludzi na ścież
ce żywota, nie czuje się odpowiedzialnym przed żadnym powietrznym 
szarlatanem , przed którym inni nizkie biją pokłony. Jest on żegla
rzem, który na oceanie życia wzrok utkwił w jednę gwiazdę; a jeśli mu 
ona nie świeci, rzuca wiosło. I cieszy się, gdy łódź do bezdennych 
spływa przepaści.”

Łaskawy czytelnik potrafi łatwo poznać, jak  nieopatrznie nowo
żeniec popuścił wodze wyrażeniu może własnych swych uczuć, w pier
wszym roku małżeństwa. Potępiać bezw-arunkowo miłość, co w sercu 
człowieka wschodzi stopniowo; przepowiadać jój krótkie istnienie i nie 
wierzyć w jój szczerość, serdeczność, lub siłę—jest, zdaniem naszem, 
toż samo, co nie podziwiać i nie kochać kwiatów zwolna ku słońcu wy
rastających. W uczuciu takióm, jak go pragnie Disraeli, jest coś roz
czochranego, niezdrowego, gorączkowego, suchotnego. Cóżby się stało 
z tym biednym naszym światem, gdyby podobna miłość Ferdynanda 
nie była wielce rzadkim wyjątkiem! Podobno „gwałciciele społecznych 
obowiązków” nie długoby się mogli cieszyć swóm szczęściem. Wierzy
my w "miłość nagłą, „z pierwszego spójrzenia;“ jesteśmy przekonani
o jój świętości i trwałości; lecz przyzna każdy, iż daleko więcćj znamy 
przykładów najgłębszego przywiązania, szczytnój i czułej miłości, co 
wzrosła w sercach kochanków świadomie, spokojnie i... s a n s  ć c l a t ,  
bez jęków, rozpaczy, pomiędzy życiem i śmiercią.

Ferdynand pokochawszy Henrykę całą siłą powyżćj wyrażonych 
uczuć, zadrżał jak  zbrodzień... wspomniawszy na poprzysiężoną obie
tnicę miłości Katarzynie Grandison. W Anglii zaręczyny są aktem



mało mniój uroczystszym od ślubów małżeńskich '). Ale Ferdynand 
nie ma czasu na refleksye; zatopiony w rozkoszy pierwszój miłości, tai 
przed córką p. Tempie fatalny związek poprzedni; zaręcza sig z nią na
wet tajemnie, sam nie wiedząc, jakim sposobem zerwać stosunki z owóm 
dziewczęciem sierotą, k tóra go kocha nad życie; jak  odkryć rodzicom 
istotny stan swego serca i umysłu, a więc i zburzyć i zniszczyć wszyst
kie ich pieszczone nadzieje, zasypać w gruzach Armińskiego zamku ro 
zdarte serce pierwszej i|narzeczonćj i serca rodziców; jak  się ukazać 
przed światem! Co więcój, wierzyciele naglą, aby ich spłacić. Ferdy
nand mógłby tylko wyrzec się pozyskanój już nieograniczonój miłości 
Henryki!

Nadszedł czas, kiedy nieszczęśliwy, a przytem jednak tak  pełen 
rozkosznej miłości młodzieniec, zmuszony jest do powrotu do rodziców
i do pierwszój narzeczonój. Spodziewa się przecież, iż wkrótce powróci. 
Scena rozstania z H enryką jest przecudna, napisana z zadziwiającą 
w Disraelim prostotą. Kochanka pozostaje przy ojcu z pełną wiarą 
w miłość młodzieńca, który dla niój jest wszystkióm; kochanek śpieszy 
do cierpiącój przyszłój towarzyszki życia.

Gdy po kilku tygodniach doznanych to rtur przy boku rodziców
i Katarzyny, Ferdynand powraca do Ducie-Park, rezydencyi pana Tem
pie, w miejscu pełnóm tylu rozkosznych wspomnień, nie zastaje nikogo. 
Henryka wie o wszystkióm, z najwiarogodniejszych ust usłyszała okro
pną nowinę: że jej narzeczony przygotowuje się do ślubu z najpierwszą 
dziedziczką arystokracyi, że związany był uroczystemi zaręczynami, 
gdy jej wieczną przysięgał miłość! Śmiertelną ugodzona boleścią, cór
ka odkrywa dumnemu ojcu całą tajemnicę; a ten opuszcza natychmiast 
Anglią, nie pozostawiając po sobie śladu i za morzem szuka spokoju 
dla żegnającego sig z tym światem dziewczęcia. Ferdynand pada na 
łoże z obłąkaniem i ciężką niemocą. Pielęgnuje go K atarzyna i od 
ubóstwionego swego, szamoczącego się w malignie z jój własną pamię
cią, dowiaduje się okrutnćj prawdy! Miłość przykuwa ją  wszakże do 
tego łoża, miłość dla Ferdynanda, przywiązanie do jego rodziców. Ci 
nie znają istotnój przyczyny śmiertelnój choroby, która grozi zniszcze
niem tylu nadziei i wymarzonego szczęścia!

Wreszcie chory powraca do zdrowia i świadomości. Odtąd K a
tarzyna unika go, by mu nie przywieść na pamięć samój siebie. Z ła
mana okrutną rzeczywistością i ona... nie opuszcza p o k o ju — sama, sa
motna męczy się w kaźni rozdartego swego serca.

Nadchodzi sezon stołeczny. Konwalescent z rodzicami i z narze
czoną znajduje się w Londynie. Ferdynand u n ik a  świata, dni pędząc 
ponure w szalonćj rozpaczy. Wierzyciele przypominają mu coraz na-

M iody, zam ożny obyw atel teg o  m iasta skazany zosta ł od w ydziału  
sadów  cyw ilnych  na zap łacen ie 4 00 funtów  szter lin gów  pan ien ce z bardzo za- 
onego i pow ażanego dom u, którćj n ie dotrzym ał słow a. P anienka m a n ieb a
wem  w yjść za m ął za jed n e g o  z członków  tu tejszego  m agistratu .
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trętniśj i coraz groźniśj ogromne długi. Wielki świat oczekuje ślubu 
młodćj pary. Sir Ratcliffe i lady Armine nie mogą zrozumióć, ani po
jąć zachowania sig obojga narzeczonych; k ładą posępność syna na karb 
osłabienia po ciężkiej chorobie. Ten ostatni unika otwarcie zetknięcia 
się z własną rodziną, a chociaż często zniewolony jest towarzyszyć K a
tarzynie, stosunek ich jest zagadką dla wszystkich.

Pewnego dnia Ferdynand spotyka Henrykę... zaręczoną lordowi 
Montfortl Spotyka ją  z chaosem uczuć w sercu— wstydu, gniewu, za
zdrości i niczśm nie wygaszonych płomieni. Henryka słucha krótkich 
jego wybuchów z oburzeniem.

Nareszcie powieść rozwiązuje się. Katarzyna wchodzi w ścisłą 
przyjaźń z rywalką, dowiaduje się od niój historyi zaręczyn z lordem 
Montfort; przekonana zaś, iż ak t ten był raczej wielką ofiarą dla spo
koju i miłości ojca, odkrywa przed Henryką całą swą duszę, wszystkie 
tajniki zbolałego serca, zaklinając ją, jeśli jakie żywi wspomnienie u tra 
conego szczęścia, jeśli głęboko w sercu pieści miłości iskierkę dla nie
szczęśliwego młodzieńca, by jśj pomogła do oddania mu życia.

Romans zakończony ślubem Ferdynanda z Henryką Tempie i lor
da Montfort... z Katarzyną Grandison.

Staraliśmy się dać poznać czytelnikowi główny błąd tego utworu: 
jedno, ciągłe naprężone d e l i r i u m  uczuć, przedstawione jako ideał 
egzystencyi; styl dzieła jest zawsze piękny, potoczysty, wykwintny, 
często ozdobiony prawdziwie wschodnim żarem kwiecistej wyobraźni; 
czasami porywający, wzniosły. Zawiele tylko opisów szczegółowych 
rzeczy stosunkowo podrzędnych; ale to nieuleczona wada we wszystkich 
dziełach Disraelego: pewne amatorskie wystawianie na widok publiczny 
idealnych w przekonaniu autora sprzętów, salonów, galeryi, parków, 
klejnotów, ubiorów, serwisów, liberyi i karet. Za to czytelnik nie spo
tka nigdzie łachmanów, spłowiałych obić; wszyscy aktorowie tćj d ra 
matycznej powieści są członkami starożytnych domów; najuboższy 
z nich zawsze znajduje resztę śmiertelników u stóp swych i kolan.

„Venetia” lepszą jest powieścią, choć może styl w niój mnićj ży
wy, mniej barwisty. Położylibyśmy względny ten niedostatek na karb 
zbytniego pośpiechu, z jakim zapewne autor pisał był ów romans. Głó
wną myślą utworu (przypominamy czytelnikom obznajomionym z tą  
książką) jest gorąca miłość córki dla nieznajomego sobie ojca, oddalo
nego od swego dziecięcia, podobnie jak  Byron był od Ady.

Prócz tragedyi „Alarcos11 ')> wyszłćj w r. 1839, prócz kilku bro
szur treści politycznej, przez siedm lat następnych Disraeli nic nie pi
sał, zajęty wyłącznie sprawami Kartystów 2) (Chartists) i taktyką sir 
Roberta Peel względem ligi, protestującćj przeciwko prawu za wysoko 
taksującemu tranzakcye zbożowe (Anti-Corn-Law-Lcague). Powie-

') A larcos. A T rngeily . By tho R igh t H on . B . D israo li.
a) K a r t y s t a m i  zwano niozadow olonych z reform y w yborozćj.
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dzieliśmy wyżśj, iż przyszły lord kanclerz Anglii opierał nowoczesny 
toryizm na zasadzie zlania interesów konserwatystów z niektóremi wy
maganiami radykałów. Radykaliści angielscy ow'ych czasów, za pier
wszych lat panowania królowej Wiktoryi, tworzyli wielki zastęp mal
kontentów z rządów tak torysów, jak  whigów. Uważamy za rzecz nie
zbędną dać w krótkości zarys powstania tego stronnictwa, które aż do 
późnych lat życia lorda BeaconsfieId’a tworzyło poniekąd „the backbo- 
ne,“ k o ś ć  p a c i e r z o w ą ,  jak się tutaj mówi, torysowskich gabinetów.

W marcu r. 1831, lord John Russell, podskarbi wojenny i czło
nek liberalnego gabinetu pod prezydencyą lorda Brougham, wniósł bil 
reformy parlam entarnej, ów sławny, nie przepomniany i dziś jeszcze 
ustawicznie omawiany „Reform-Bill,” który znacznie powiększył liczbę 
reprezentantów narodu. Projekt ten sprawił szaloną gorączkę w stron
nictwach i dopićro po roku uzyskał sankcyą królewską, udzieloną 
z wielką niechęcią. Głównymi przeciwnikami ustawy byli członkowie 
izby wyższśj, którzy tćż, świadomi swej niemocy w kraju i niedawno 
strąceni z władzy, opuścili izbę w liczbie stu z księciem Wellingtonem 
na czele, by nieobecnością ułatwić przejście wniosku i wyprowadzić 
Wilhelma IV z kłopotu. Nowa ustawa powiększyła liczbę okręgów wy
borczych z 52 do 82; liczba posłów pomnożyła się zatem o 107 członków. 
Ale największa część deputowanych rozdzielona została na wielkie mia
sta  przemysłowe: Birmingham, Manchester, Leeds; wiele zaś prowin- 
cyonalnych okręgów straciło zupełnie swych przedstawicieli, zlane w je
den obwód parlam entarny z dwoma, a czasem i z trzema sąsiedniemi 
okręgami. Historycy owych czasów słusznie nazywają bil reformacyj- 
ny przyczyną największćj rewolucyi w organizmie królestwa W. B ryta
nii od roku 1688, nadto źródłem dotychczas trwających i co roku nowro 
powstających błędów w konstytucyi. Przyczyną, dla której torysi od
rzucali ustawę, było właśnie owo pomnożenie konstytucyi w miastach, 
zaludnionych przeważnie klasą robotniczą; później dopićro Disraeli zna
lazł, jak  to wyżćj powiedzieliśmy, środek do odniesienia wielkich korzy
ści z owego groźnego swemu obozowi niebezpieczeństwa, niszcząc wpływ 
whigów własną ich bronią, rozsiewając w nowych warstwach parlamen
tarnych obfite ustępstwa, obfitsze obietnice!

Ale rząd lorda Brougham musiał spotkać się oko w oko z mniej 
jeszcze pożądanym przeciwnikiem, z świeżo powstającćm i szybko ro - 
snącem stronnictwem radykałów, zebranem z obywateli prowincyonal- 
nych, mniejszych właścicieli i ferinerów. Umniejszywszy bowiem za
stęp członków parlam entu na prowincyi, rząd spowodował ogromny 
ubytek dziedzicznych krzeseł w Westininsterze, a tćm samem wyrosła 
zastraszająco cena większych włości i cena dzierżaw; arystokracya to- 
rysowska przestrzegała rozpaczliwie, by żaden się do posiadłości nie 
przedarł stronnik wrogiego obozu; lordowie z pod sztandaru Welling
tona pozbywali się p e r  fa s  e t  n e f a s  wszystkich niewygodnych wy
borców.

Z radykałam i brytańskimi złączyli się radykali irlandzcy pod
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wodzą Daniela 0 ’Connell’a. Rząd uśmierzył ich zapały zwykłśm le
karstwem— zawieszeniem aktu habeas corpus. Krok to był wielce nie
rozważny! 0 ’Connell był potężnym, a sir Robert Peel bacznym. Mi
nistrowie zamiast uzyskać potwierdzenie nowych wniosków koercyj- 
nych, zmuszeni byli ustąpić. Sir Robert stanął na czele gabinetu (1835); 
stronnictwo jego zmieniło nazwę torysów na konserwatystów, mniój ra 
żącą uszy warstw świeżych. Raz jeszcze jednakże gabinet sir Roberta 
usunął się na kilka miesięcy, przed niespodziewaną większością libera
łów i nagłą a niewytłómaczoną podobno dotąd popularnością lorda 
Melbourne. N astąpiła śmierć króla (1837), koronacya Wiktoryi, ślub 
jój z Albertem, księciem Saxe- Coburg-Gotha (1840), z powodu tego 
niezadowolenie John’a Bulla, dwa po sobie następujące lata nieuro
dzajów i liga „Anti-Corn-Law.“ Sir Robert umiał zagwarantować li- 
gistom ustępstwa i chwiejący się lord Melbourne zrezygnował. Gabi
net Peel’a dotrzymał obietnicy związkowym, znacznie zmniejszając po
datki zbożowe i w ogóle wprowadzając stałe taksy na cerealia, zamiast 
nieoznaczonych prawem ciężarów akcyzy. Ustawy te przeszły prawie 
jednomyślnie przez obie izby.

Co spowodowało sir Roberta do podania wniosku o annihilacyą 
tójże samćj seryi praw r. 1846, trudno zrozuinióćl Podobno czuł się 
przekonany, iż ustawy te zachwieją budżet; podobno widział w nich za 
rodek coraz szerzój rozlewających się ustępstw koniecznych dla „trze- 
ciój party i11 i jój słynnego przywódzcy Ryszarda Cobden. Koniec koń
cem, Peel opuścił stronnictwo, któremu zawdzięczał swe wyniesienie, 
pozostawiwszy za sobą ogromne oburzenie. Zwoleuuicy jego przed 
„apostazyąa obrali lorda Stanley’a wodzem w izbie panów, Disraeli za
ją ł analogiczne stanowisko w izbie gmin. Lord John Russel powrócił 
n a w o o l s a c k  kanclerski (1846).

Dziwna to była owa potężna opozycya z lat 1846— 1852! Może 
się nie mylimy przypisując ogromne jój wpływy autorowi „Viviana.11 
Disraeli zasiadł był na ławie poselskiej z obowiązkiem popierania Pe- 
el’a; przez cały ciąg walki wyborczćj, od roku 183i), był jego najgorli
wszym poplecznikiem; jemu zawdzięczał rozgłos swój i popularność 
w obec tegoż samego stronnictwa, które go odrzuciło w High-Wycoin- 
be; a przecież, gdy Robert Peel ustąpił z gabinetu, w protegowanym 
swym znalazł najzaciętszego wroga i najwymowniejszego oskarżyciela
o zdradę „protekcyonistów.11 W oczach więc radykałów stanął D isra
eli jako męczęnnik za sprawę słuszną, raz już uznaną za świętą i nie
tykalną; w oczach zaś swego własnego obozu przedstawił się jako po
lityk znający tajemnice przyszłój reorganizacyi toryizmu. Tajemnice 
te częścią odsłonił młody szef opozycyi w dziele swćm p. t.: „Conings- 
by, czyli nowe pokolenie11 ‘). Bliższą analizę jego uważamy za zbyte
czną po tóm, cośmy już powiedzieli o coraz głębiój zapuszczającćj ko-

') Coningsby; or the New gonoration.
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rżenie teoryi autora. Nawiasem wspomnićć wypada, że ulubiony syno
wiec Beaconsfielda, synowiec jego, podobno rokujący wielkie nadzieje, 
nosi imię Coningsby i jest spadkobiercą wszystkich dzieł stryja i p ra
wie trzech części jego majątku.

Lord Palmerston, który posiadał tekę spraw zagranicznych w g a 
binecie lorda Russell’a, uznał c o u p  d’e t a t  Napoleona III bez zniesie
nia się z kolegami i bez sankcyi królewskiej. Otrzymawszy dymisyą, 
zemścił się na gabinecie, sprowadzając upadek jego z powodu bilu re 
formy obrony krajowej (Militia-Bill). Naczelnictwo rządu objął lord 
Derby, ten sam który poprzednio nosił ty tu ł lorda Stanleya; a kancle
rzem finansów został Benjamin Disraeli (1852). Lecz już w następ
nym roku rozwiązanie parlam entu sprowadził upadek konserwatystów; 
lord Aberdeen objął urząd pierwszego ministra, przybrawszy p. Wil
helma Edwarda Gladstone na miejsce byłego ministra finansów. W czte
ry lata późniśj, podczas których gwałtownem zajęciem rządu była dy- 
plomacya wschodnia i wojna krym ska, nieporozumienie pomiędzy lor
dami RusselPem i Palm erston’em przywróciło gabinet hr. Derby’ego 
z Disraelim na poprzednióm stanowisku. Kanclerz finansów przepro
wadził wtenczas ustawę, na mocy którćj Anglicy Mojżeszowego wy
znania uzyskali równouprawnienie polityczne i wstęp do parla
mentu. Podobno brak sympatyi rządu, mianowicie hrabiego Derby, 
dla sprawy włoskiej sprowadził powtórny jego upadek. Lord Palm er
ston, pogodziwszy się z „Peelistam i“ i z lordem Russellem, u jął wodze 
rządu i zatrzym ał je aż do r. 1866, to jest do rozwiązania parlamentu, 
nieskłonnego do przyjęcia budżetu p. Gladstone’a. WówTczas to Disra
eli, po śmierci politycznego swego zwierzchnika, poraź pierwszy stanął 
u szczytu swój ambicyi, otrzymując płaszcz i koronet pierwszego mini
stra. Wprawdzie nie długo utrzym ał się przy władzy, gdyż bil koś
cielny pana Gladstone’a *), ogołocił znacznie siłę jego stronnictwa. 
Królowa Wiktorya z żalem przyjęła dymisyą Disraelego a chcąc mu 
dać publiczną oznakę uznania, ofiarowała eksministrowi wysoką go
dność... parostwo! Mąż stanu uprosił monarchinię by ty tu ł przezna
czyć raczyła ukochanej jego małżonce. Pani Disraeli w-yniesioną zo
sta ła  do rangi wicehrabiny Beaconsfield. Niestety! nie długo cieszył 
się małżonek zaszczytem jaki go spotkał... W tymże samym roku. 
w którym zupełna niezaradność gabinetu Gladstone’a zaprowadziła 
go poraź wtóry do steru rządu, przywiązana towarzyszka fortunnego 
życia rozstała się z tym światem (1874).

Gabinet liberalny upadł w obec ogromu odpowiedzialności, jakie 
na niego spadać zaczęły, od początków zatargu pomiędzy Portą Otto- 
mańską i księztwami naddunajskiemi, późnićj zaś w obec trudności wy
nikłych z zam ieszania stosunków kolonialnych w Azyi i w Afryce.

Dzieje następnych rządów wielkiego ministra, który podpisał 
trak ta t berliński, włożył na skronie królowćj W. Brytanii cesarską ko
ronę Indyi, są już dobrze znane publiczności wszystkich europejskich

ł) Zobaoz str . 6 4  k w ietn iow ego  zeszytu  „ B ib lio te k i.11
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krajów. Zarzucano lordowi Beaconsfieldowi roztrwonienie skarbu na 
cele niemoralne, w jtracenia narodowości południowo-afrykańskicb i nie
sprawiedliwe rozszerzanie granic posiadłości azyatyckich. Przyzna
my się, iż gotowi jesteśmy tłómaczyć te „nieinoralności11 konieczno
ścią. Wojny afgańskie wywołane zostały niedotrzymaniem tra k ta 
tów kabulskich i morderstwem sir Johna Cavagnari, brytańskiego 
pełnomocnika na dworze emira, za które naród angielski żądał natych
miastowej zemsty. Wojna zuluańska wybuchła bez wiedzy i bez sank- 
cyi rządu, z akcyi głównodowodzącego siłami cesarstwa, sir Gam et 
YYolseley’a. Zręczne manewra wyborcze wielkiego mistrza ekonomii 
finansów brytańskich sprawiły, że naród, który przyjmował nowokre- 
owanego para z entuzyazmem dochodzącym nieledwie do fanatyzmu, 
po powrocie z konferencyi berlińskiej, po dwóch latach uległ kusze- 
niom przeciwników, skutkom klęsk nieurodzaju i ciężkim katastrofom 
olbrzymich bankructw wielkich domów' przemysłowych.

Lord Beaconsfield rozwiązał parlam ent w r. 1877, spodziewając 
się, że zdrowy umysł narodu nie da się oszołomić pozorami i wielomó- 
wną taktyką przeciwników. Tymczasem inaczej się stało. Pamiętne 
są słowa księcia Argyll, które dzisiejszy oponent rządu, a wówczas jego 
sędziwy poplecznik, wyrzekł z okazyi usunięcia się z życia publicznego 
wielkiego dyplomaty: „szlachetny hrabia używa przywiązania Angli
ków; szanują go i kochają młodzi ludzie, których zachęcił do wstąpie
nia na drogę publicznych usług ojczyznie; szanują go i kochają starcy, 
których prowadził, wbrew wszelkiej nadziei, do chwały i zwycięztwa” ').

Czujemy, iż zbyt długo rozpisaliśmy się o tym nadzwyczajnym
i wielkim żywocie. Jeśli mniej powiedzieliśmy o dziejach politycznej 
karyery hrabiego, niż możeśmy powinni byli uczynić, to dlatego, iż dzie
je te łączą się zbyt ściśle z historyą tego królestwa, by słabe pióro na
sze mogło podjąć się choćby ich streszczenia. Na samym wstępie obie
caliśmy wyświecić, wedle podobieństwa, charakter męża, pozostawiając 
czyny jego publiczne do roztrząśnienia umysłom kompetentniejszym— 
najkompetentniejszej pono zaś przyszłości.

Nie^ rozebraliśmy także kilku utworów Disraelego. O ostatnim 
z nich, „Endymiouie,“ wytworne pióro uczonego krytyka wypowiedzia
ło czytelnikom „Biblioteki*1 trafne i słuszne zdanie. „Sybil,“ ,,L otar“
i „Taukred“ nie zawierają żadnej nauki ani nawet głębszćj wartości 
dla nas Polaków'. Pod wielu względami moźnaby i tu życzyć sobie, by 
Anglicy szerszych klas przestali wierzyć w owe papiezkie i katolickie 
intrygi, które w „Latorze“ szczególniej, autor rozsiał z zbytniein zami
łowaniem i obfitością.

Benjamin Disraeli, pierwszy hrabia Beaconsfield, wicehrabia 
Hughenden (z zamku Ilughendeu, w Buckinghamshire), kawaler orde
ru Podwiązki, zm arł w rezydencyi swej stołecznej na Curzon Street, 
dnia 19 kwietnia 1881 r.

')  lJaily T td egm pb , z 2 4  października 18 80  r.



SIOSTRA MIŁOSIERDZIA.
P O W I E Ś Ć .

P R Z E Z

E m i l a  C a s t e l a r a .

( fR Z B K Ł A D  Z  O R Y G IN A Ł U  H IS Z P A Ń S K IE G O ).

P R Z E Z

OA. Gorajską *>.

Tom II.

Zajaśniał nakoniec straszny dzień boju. Krwawy krąg słońca, 
wzbijając się w górę na horyzont, zwiastował duszną spiekotę. Na 
krańcach widnokręgu widać było nadciągającą karawanę. Ale ta  ka
rawana nie wojnę tu niosła, lecz pokój; nie boleść, lecz pociechę i na
dzieję.

Były to Siostry Miłosierdzia, które pozostawały w tyle, a teraz 
szły ochoczo do obozu, by hojną dłonią szafować daram i i skarbami 
nieba. Wśród nich Aniela przyświecała im przykładem najszczytniej
szego poświęcenia.

Przebyły one już wiele dni skwarnych upałów; piasek na pusty
ni, wiatrami inieciony, zasm agał im oblicza, burza odzież na nich po
targała , słońce paliło im ciało, lecz one, jakby nic nie czuły, tchnące 
tylko miłosierdziem, rade stawiały czoło wszystkim ze strony natury 
prześladowaniom.

Gdy dobrze rozważymy, do jakiego stopnia cierpienie uszlache
tnia uaszę duszę, nie możemy jak tylko błogosławić cierpieniom.

*) D o k o ń c z e n ie — pa trz  zeszyt  za  w rzes ień  r .  b. 
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Skutkiem jakićjś tajemnicy w naszśj naturze, to co na pierwszy rzut 
oka zdaje sig najbardzićj nas poniżać, w istocie najwięcćj nas pod
wyższa. Boleść, którój staram y się unikać, jest niedościgłym p ra
wie naszego bytu balsamem, który zachowuje od psucia się wszy
stkie nasze duchowe siły. Nie bardzo dowierzajmy tym, co się czują 
szczęśliwi i spokojni na ziemi: ci biedacy nigdy nie zaznali tęsknego 
pociągu do innego, lepszego żywota, nie zamarzyli o niebie i o nieskoń
czoności, nie noszą ideału w duszy, i nie widzą, jak  bardzo od tego 
ideału oddala się zimna i pospolita rzeczywistość. W sprzeczności, 
w ustawicznój walce pomiędzy tym rzeczywistym światem, a światem 
przez nas rojonym, między tem przejściowem życiem, a życiem zaświa
towym, którego przystanią jest wieczność, między przeczystą ideą 
w myśli, a zamgloną formą znikomie zarysowaną w przestrzeni, mię
dzy niedoskonałością, na jaką patrzymy, a doskonałością, o jakićj m a
rzymy, w tójto sprzeczności i w tój walce bezustannśj, zawiera się ta 
jemnica naszej wielkości, geniusz naszych sztuk, boska iskra wiedzy. 
O, tak, człowiecze, tak biedny pielgrzymie! natura nie ugnie się pod 
twoje rządy bez protestowania preeciwko twój władzy w niezliczonój 
rzeszy burzących się swoich żywiołów, wiedza nie zstąpi do twojego 
czoła, aż się wprzód osłoni w nieprzeniknioną chmurę; a nawet cnota 
nie uśmiechnie się do ciebie, jeżeli nie będziesz o nią wojował. Każdy 
listek twojego wieńca, okupion jest jakąś ofiarą: każdy promień wie
dzy, jaki zdobyłeś, kosztował cię wiele bardzo bolesnych dni twego ży
wota; każde tchnienie wolności, jakie osiągnąłeś, jest opłacone przez 
tysiące pokoleń. A jednakże boleść, która przed tobą i za tobą kro
czy, k tóra skrzydłami trzepocze nad kolebką twoją i nad twą mogiłą, 
która, jakby niezbędna konieczność, wplecioną jest we wszystkie twoje 
wielkie dzieła, ta  boleść, co jęczy w strunach twoich arf, w twoich d łu 
tach, w twojem piórze, we wszystkich narzędziach twojćj wielkości, bo
leść ta, co tryska z twoich melodyi, z twoich poematów, z twoich posą
gów; ta  boleść nieskończona jest przecież aniołem Bożym, który kwia
tami zaściela drogę twój ziemskićj pielgrzymki i z uśmiechem ci wska
zuje boską dziedzinę w niebiesiech.

Któżby tedy osądzić potrafił, jakie dobro dla ludzkości wypłynąć 
mogło z cierpień owego dnia nieszczęsnego, o którym przychodzi nam 
mówić? Nic okropniejszego nad wojnę, nic bardzićj nie nęka i nie tra 
pi; a wszelako wojna była gościńcem ludzkości, jej puszczą, przez któ
rą przejść potrzeba, aby się dostać do ziemi obiecanćj. Pozostawiając 
za sobą, tu zatopione pyszne cywilizacye, tam zagrzebane pod ziemię 
tysiące tysięcy istot ludzkich, owdzie rozbite państwa, które się urzą
dziły z kosztownym zachodem, budując ju tro  to, co wczoraj zburzyła, 
ludzkość szła naprzód zawsze łzy roniąc, zawsze sącząc krew z siebie
i podążała ciągle do wolności, do udoskonalenia.

Hyłto zaprawdę dzień grozy, dzień straszny! Arabowie pustyni, 
z wyostrzonemi do boju spisami, na rączych siedząc wierzchowcach, 
uwijali się po całej iiuii bezładnych swoich odd/.iatów, wydając okrzyki
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śmierci, dzikim rykiem wściekłą wyrażając zażartość; z oczu ich try 
skał ogień zemsty, piersi nienawiścią dyszały, nozdrza rozdymały się, 
jakby dla nasycenia się wonią krwi, która niebawem rozejdzie się 
w powietrzu. Dzieci pustyni, rozgorzałe jak ta  pystynia, bezlitosne 
jak  to niebo, dla tkliwych uczuć, jak  ten grunt jałowe, chciwe krwi, jak  
tygrys, którego poryk dochodzi tu z górskich wąwozów, ludy te zrodzi
ły się do wojny. Lecz wojna ich z europejskimi ludy, jestto wojna 
siły z inteligencyą, ram ienia z ideą, ślepego instynktu z rozumem 
oświeconym i wolnym; wojna krwawa i straszna, lecz w którój tryum f 
pozostanie jak  zwykle, z prawa, po stronie ducha górującego nad 
wszystkióm niewidomą swą a cudowną siłą.

Lecz w dniu, o którym tu mowa, tryum f był wątpliwy, powodze
nie niepewne. Europejskie wojska miały za sobą karność, a wojska 
afrykańskie liczebną przewagę; europejskie górowały umysłową potę
gą, afrykańskie siłą materyalną. W ojska europejskie miały "wroga 
w ziemi, po którój stąpały, w nieprzyjaznśm niebie nad głowami, w go- 
rejącóm i rozpłomienionćm słońcu, które grotami swemi ich raziło: 
afrykańskie wojsko miało przyjaciela, opiekuna, obrońcę w przyrodzie, 
w ziemi, w niebie, w słońcu. Żywioły natury osłabiały Europejczy
ków, a dodawały sił Afrykanom. Widok pustyni przedstawiał się je 
dnym, jako cmentarz olbrzymi, a zaś drugim jakoby kolebka, ognisko 
domowe, świątynia ich bóstwa. Ztąd bój m usiał być tóm sroższy, tóm 
zaciętszy, tem krwawszy, ponieważ m aterya ze wszystkiemi swojemi si
łami, ze wszystkiemi środkami, ze wszystkiemi żywiołami występowała 
do walki z duchem.

Nakoniec przednie poczty chrześciańskiej armii spotkały się oko 
w oko z zastępami niewiernych. Najpierwsze wystrzały chrześcian, 
rzuciły popłoch między nieprzyjaciół, którzy rozpierzchli się jak  stado 
kruków na odgłos pierwszego strzału myśliwca; jednakże rychło ze
brali się z rozsypki, i z niezmierną gwałtownością uderzyli na nasze 
wojsko.

Europejskie szeregi nie zachwiały się pod tym szturmem, ustę
pując tylko zwolna w tył, dla umiarkowania taktyki nieprzyjaciela. 
Taktyka ta  jest prosta i znana. Zależy na tóm, aby zamknąć oczy
i rzucić się w bój naoślep, jakby w głęboką przepaść, siec i kłóć z ca
łych sił, nie bacząc, gdzie godzą ich ciosy. Ten osobliwszy sposób wo
jowania je s t niesłychanie strasznym. Człowiek całóm ciałem na prze
ciwnika napada, walczy z nim rękami, nogami, zębami. W rzask prze
raźliwy, ohydne klątwy, obelgi grubiańskie, złorzeczenia, ustawiczne 
wzywanie opieki i pomocy Bożej, wszystko to dla Araba jest nieodłą- 
cznóm od boju; wszystko to dodaje mu odwagi, jak  gdyby to były k rą 
żące w około niego geniusze, zsyłane przez boga wojny, aby mu nie 
dać upaść w zamieszce srogich i krwawych bojów. Trzeba bo widzióć 
syna pustyni, jak obwinięty w biały burnus, niby w tum an obłoku, na 
czarnym jak noc latawcu, wywija wyostrzoną dzidą, która łyskając od
biciem od słońca, zatacza kręgi niby wąż ognisty; z iskrzącóm sig
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okiem, z twarzą od złości wykrzywioną, z pianą na ustach, z których 
się sypią klątwy i złorzeczenia, tśm  mężniejszy, im bardzićj napierany, 
okrutniejszy gdy zraniony, chwyta w pierś wyziew krwi, jakby woń 
niebiańską, przysłuchuje się jękom konających, jakby przecudnćj h ar
monii, trupam i otoczon nowych szuka ofiar, istne wcielenie straszli
wego ducha wojen.

Otóż zaledwie zwarły się z sobą przednie szeregi, gdy nagle tłum  
tej dziczy, tych strasznych pogromców, tćj dziatwy mordu i rzezi, tłum 
ogromny, jakby chmara szarańczy, z okrzykiem groźby, z gestami wy- 
rażającemi wściekłość, szląc wrzaski ku niebu, jak  opętańcy, pomknął 
by w wojsku chrześciańskićm połamać szyki i wprawić je w zamęt, 
z tak dzikim zapędem, z jakim  wezbrana rzeka występując z łożyska 
zalewra pola i wyrywając drzewa z korzeniami, zabiera je i unosi na 
rozhukanych i pieniących się falach, których prądowi nic oprzćć się nie 
zdoła, których siły nic nie potrafii pohamować ni pokonać. Wrzask 
tylu rozżartych głosów, szczęk tylu miotających się żelazców kopii, huk 
tylu rusznic ogień ziejących, tętnienie końskich kopyt, grzmot dział 
polowych: wszystko razem tworzyło zgiełk i hałas tak okropny, tak 
przerażający, iż rzekłbyś, że bryła ziemska od niego trzęsła się 
i chwiała.

W ojska europejskie nie nacierały dotąd, a tylko odpierały; nie 
rzucały się naprzód, lecz ostrzem mieczów i ogniem artyleryi stawiały 
tam ę tćj powodzi barbarzyństwa, dając im czas, aby sami się znużyli 
i wyczerpali swoją zaciekłością, swoją natarczywością, i aby swojćm 
gorączkowem a bezcelowem miotaniem się wypotrzebowali i strawili 
swoje siły, tak łatw e do rozruszenia, lecz które snadniśj jeszcze same 
z siebie słabną i upadają.

Tak wielka liczba wrogów przybyła, że wreszcie nie można było 
poprzestawać na odpieraniu, wypadało z kolei atakować z ogromną si
łą  i gwałtownością. W tćj chwili słońce wstępowało na zenit, lejąc 
potoki ognia, gorąca i światła. Powietrze dusiło, jakby parnota w roz
palonym piecu. Broń palna prawie się zapalała od promieni słone
cznych. Ziemia zdawała się być pokryta lawą lub gorącym popiołem. 
Upał, rozgrzewając krew w żyłach, powiększał zaciekłość i szał srogie
go boju. Ach! w tym dniu okropnym, wszystko było okropne!

Nie, nie wszystko. Nigdy Bóg nie przestaje rosy swego miło
sierdzia spuszczać na wielki ocean naszych nędz i boleści. Pod je 
dnym namiotem klęczały na ziemi Siostry Miłosierdzia, i z oczyma ku 
niebu wzniesionemi, modliły się o tryum f słuszności i prawdy, o zba
wienie dla wszystkich. Już miały w pogotowiu szarpie i maście do 
przykładania na rany, płótna do obwijania zabitych. Podczas, gdy 
wszyscy przygotowali narzędzia śmierci, one przysposobiły środki do 
życia; gdy wszyscy myśleli o wytępieniu, one przemyśliwały nad ocale
niem; gdy wszyscy złorzeczyli i nienawidzili, one w duchu miłości 
wznosiły modły do Boga. Sprzeczność jest zasadą całego naszego 
bytu.
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Aniela, skończywszy modlitwę, wyszła przed namiot, chcąc zoba
czyć, jaki obrót bierze walka. Namiot ten sta ł na nieznacznćj wynio
słości gruntu, i ztam tąd był widok na plac boju. Ruchy wojsk, zapasy 
walczących, nawet pojedyńcze postacie żołnierzy, można było rozróżnić 
doskonale.

Jeden z kapelanów obozowych stanął obok Anieli i dodawał jój 
otuchy, zwracając uwagę na korzyści, odnoszone przez chrześcian.

— Ach, mój Boże!— zawołała Aniela—patrzcie, Ojcze, patrzcie, 
ten tam oddział Arabów rozbił całą rotę naszych!

— Ale za to uważaj Siostra: tu, na lewem skrzydle, nasi górą.
— A! tamci uapadają jak lwy.
— Nie lękaj się. Ich gwałtowne zapędy roztrącą się o przemy

ślność naszych wojaków, jak  fale morskie o piaski.
— Alboż nie widzicie, Ojcze, że tam, uaprzeciwko, z głębi pustyni 

wychodzą bezustannie nowe gromady?
— "Wszystkie one padną tu przed nami, jak  zżęte kłosy na polu.
— Wielkie sobie robicie nadzieje, mój Ojcze, bardzo wielkie. Ja  

nić mam tój wiary... Bićdacy! Jak  giną. Iluż tam już wyzionęło du
cha! He drogich osób pozostawiają na świecie! He serc rozdziera się 
za każdym śmiertelnym ciosem, który w nich godzi!

— Ginąc w tój chwili, ponosząc śmierć za sprawę Boga, za sp ra 
wę cywilizacyi, mają pewność odrodzenia się w niebie—rzekł ksiądz.

— Patrzcie, Ojcze, patrzcie! tam na prawo... Ile tam biedaków 
zaściela pobojowisko... słychać ich jęki i wrzask barbarzyńców. O! nie 
mam dosyć odwagi, do zniesienia tak okropnego widoku!

Duchowny szeptał zcicha modlitwę.
— Teraz środek naciera— mówiła Aniela.
— I z  ogromną natarczywością— dodał ksiądz—zaraz zobaczy

my, ja k  ta barbarzyńska tłuszcza pójdzie w rozsypkę.
— O, nie; nowe tłumy jawią się i przybliżają: je s t ich tam bez

liku.
— Widzisz, Siostro, jacy dzielni nasi żołnierze! Jak  się biją! 

A tak  zupełnie, jakby ich to nic nie kosztowało... tacy mężni. Suną 
naprzód, jak gdyby nie s ta ł przed nimi mur z gołych mieczów.

— Nic nie wiem, co się dzieje; grzmot dział ogłusza mnie, dym 
wzrok mi zaćmiewa: widzę tylko zamęt ogromny.

—  O! a jakie krzyki słychać teraz! Cóż to za wrzawa?
—  Niby śmiechy.
— To są wycia.
— Musieli pokonać środek— mówiła Aniela—pewno zwyciężyli.
— Nie, nie zwyciężyli—odezwał się basowy głos żołnierza, sto

jącego na warcie—ale nam zabrali jeden sztandar.
— To dowodzi, że wzięli górę—odrzekła Aniela.
— Nie daj Boże!— rzekł ksiądz.
— Patrzcie go, patrzcie -mówił szyldwach przypatrując się 

przez lunetę.
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— Cóż tam takiego? Co się stało?
— To ten zuch Włoch, kapitan Edward.
Aniela krzyknęła, ręką twarz zasłoniła, i jak  gdyby lękając się, 

aby nie upaść, oparła się o drzwi namiotu.
— Cóż on robi? Co się z nim dzieje?— pytała z nieopisaną 

trwogą.
—  Wybiegł z szeregów i goni za Arabem, który uniósł naszę 

chorągiew.
— Boże! miój go w swojój opiece— mówiła Aniela wznosząc oczy 

ku niebu.
— Czy Siostra znasz tego młodzieńca?—zapytał kapłan.
— Znam go.
— Zapewne tu w wojsku go widziałaś?
—  O, nie, nie tutaj...
— Ho! ho! pędzi jak  zwierz dziki!
— Co za nierozwaga!— mówiła z przestrachem Aniela.
— Nie, to bohaterstwo!—zawołał żołnierz z zapałem .— Już, już 

blizko... już ich dogonił'...
— Mój Boże! mój Boże!— powtarzała Aniela w najokropniejszój 

trwodze.
— Dwunastu, dwunastu przeciw jednemu... nikczemni... tchó

rze...—wołał szyldwach.
Aniela załamywała dłonie z rozpaczy.
—  Ale on stawia im czoło... o! walczy ze wszystkimi... to p ra

wdziwy bohater!
— Zginie w tój nierównej walce!—jęknęła  boleśnie Aniela.
— Aha! rzuca się na tego, który trzym a sztandar... już go tru 

pem położył... już uchwycił chorągiew, już nią w górę potrząsa. Cześć 
naszćj chorągwi, chwała dzielnemu Włochowi!

K apłan półgłosem odmawiał T e  D eum .
— A! konia pod nim zranili...
— O, nieba!—krzyknęła z przerażeniem Aniela.
— Więcej niż trzystu puszcza się w pogoń za nim...
Z piersi Anieli wybiegło westchnienie tak  bolesne, jak  krzyk roz- 

dartój piersi.
— Ale on pędzi, pędzi, a za koniem struga krwi zostaje na 

piasku.
—  Ratuj go, o Panie! ratuj go!— mówiła Aniela prawic odcho

dząc od przytomności.
— Już go obskoczyli...
— Ach! on zginie, zginie!
— O! broni się jak  lew.
— Nadaremnie!., oh! Edwardzie! Edwardziel
— Przedarł się przez ściskającą go obręcz, umyka... umknie

cało.
—  O, Boże! czuwaj nad nim!
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— A! znowuż dwóch Maurów goni za nim... już go doścignęli... 
ach! zranili go...

Aniela krzyknęła przeraźliwie, jak  gdyby sama ranę otrzym ała.
— Zuch, broni się... o, to bohater!
— To bohaterstwo przypłaci życiem—mówiła Aniela.
— Krew go broczy... ale chorągiew trzyma w ręku.
Aniela, nie mogąc się prawie utrzymać na nogach, uchwyciła rę

ką za płótno namiotu.
— No! przecież nasi przybywają mu na pomoc... oddaje im cho

rągiew... chwieje się... pada omdlały na ręce swoich.
Słysząc to Aniela, także upadła bez zmysłów na spalony piasek.
— A to rnamy coś nowego! —rzekł szyldwach, broń rzucając i ra 

źno przyskoczył na pomoc Anieli.
— Siostro, Siostro, co wam się stało?— pytał z żywym niepoko

jem ksiądz, pochylając się nad omdlałą.
— Nasza Siostra, nasza kochana Siostra!— mówiły jś j towarzy

szki wybiegając z namiotu i cisnąc się jedna przez drugą, ażeby ją  r a 
tować.

— Widzicie ją?—szem rał żołnierz—co to za męztwo do bojów! to 
mi piękna Siostra Miłosierdzia, co mdleje skoro prochu powącha. Ko
rzyść dla nas nielada. Spodziewamy się od nich ratunku, a tu ich 
trzeba ratować.

— To i pocóż tu  przyszła, jeżeli ma jeszcze nam odbierać ducha.
— Żołnierzu!—rzekł kapłan— słaba siła  ludzka ma swoje g ra

nice, których nie może przekroczyć.
Wtem Aniela otworzyła swoje wielkie oczy, i ze zdumieniem po

wiodła niemi dokoła.
— Co to jest? mój Boże! co się ze mną stało?— rzekła po pewnśj 

chwili milczenia.
— Nic, oprzytomnij Siostro—odrzekł kapłan. Silne wrażenia 

z widoku walki; ten skwar duszący, nawra ł myśli, tłoczących się w za
niepokojonym umyśle, wszystko to silniejsze od słabśj ludzkićj natury.

—• Oh!—rzekła Aniela z boleścią—a ja  tu  przybyłam po to, aby 
ratować tych biednych żołnierzy, ja  sama taka słaba, taka niedołężna.

— No, no, Siostro!—odezwał się żołnierz— nic wam nie będzie, 
już siły wracają.

— Powinnam je mieć na to, co je s t do czynienia.
— Już i rumieniec na twarz wraca—zauważył kapelan.

A, co prawda, to prześliczna kobiecina — powtarzał sobie 
w duchu żołnierz.

Aniela podniosła się, kilka kroków postąpiła ku namiotowi, a po- 
tćm usiadła na ziemi i zaczęła rzewnie płakać.

— Siostro, Siostro— mówiły zakonnice-—ty, taka silna, przez ca
ły ciąg naszćj podróży, coś nam w czasie morskich nawałnic dodawała 
odwagi, co swojćm słowem rzeźwiłaś nas na pustyni, teraz taka smu
tna i płacząca? Cóż my poczniemy?

— Macie słuszność, moje Siostry odrzekła—grzeszę przed so
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bą, grzeszę przed Bogiem. Chodźmy, mamy wiele do roboty. Pobojo
wisko pełne jest rannych, trzeba co prędzój ich pozbierać, krew utamo- 
wać, opatrzyć rany.

— Nie—rzekł ksiądz—jeszcze nie pora. Bój wre najzaciętszy, 
nie powinnyście iść teraz.

— W łaśnie w najzaciętszym boju pomoc nasza najpotrzebniejsza.
Mówiąc to, Aniela pozbierała swoje maści, bandaże i szarpie

i bez względu na nic, z nieustraszoną odwagą, pobiegła na plac bitwy, 
a za nią pośpieszyły siostry zakonne.

Słabe te niewiasty, w pośród okropności bojów, wydawały się n i
by anioły zbawienia, niby słowo Boże wr majestacie i pogodzie, unoszą
ce się ponad chaosem. W ojenna wrzawa, krzyki umierających, dym 
prochowy, wyziew krwi rozlanćj, nic nie było zdolnóm powstrzymać je 
w śmiałym pochodzie w nadludzkiego dzieła zamiarach. Rzekłbyś, iż 
ufne w boskość posłannictwa pokoju i miłości, jakie spełniły, tam, 
gdzie tylko panowała nienawiść i wojna, czuły, iż Bóg je wszystkie 
osłania płaszczem swej opieki, i chroni je od złości ludzkiój, podobnie 
jak  je ochronił od rozdąsanych żywiołów. Gdziekolwiek znalazły ran
nego, czyto był M aur czy chrześcianin, nie pytając ni o jego wiarę, ni
o znaki pod jakiemi walczył, zatrzymywały się i przynosiły ulgę jego 
ciału, pociechę jego duszy. Ach! iluż z pomiędzy tych nieszczęsnych, 
widząc w pośród śmiertelnych zapasów te świątobliwe niewiasty, jak  
z narażeniem własnego życia do nich przystępują, przyklękają nad ni
mi, krew ich tamują, obwiązują rany, trzeźwią ich, a potem, w dodat
ku, błogosławią, jak gdyby oni bracią ich byli, patrząc na nie, ujrzeli 
w ich oczach, na ich anielskich ustach, najpierwsze objawienie św iatła 
chrześciańskiój wiary, któregoby nie oglądali nigdy zapewne, gdyby nie 
pożerczy ogień wojen!

Dobro, cnota, rozradzają się ogromnie jako pełne zawsze szczo
drej siły żywotnćj. Dobro po ziemi rozlane jest jednocześnie bal
samem, przykładem i nasieniem, które jak zboże w rolę wrzucone plo
nuje sto za jedno. Tęż samą płodność jaką  widzimy w fizycznój natu
rze, posiada także natura moralna. Z jednego ziarna rodzi się drze
wo, które tysiące wydaje kwiatów, tysiące wybornych owoców, oczysz
cza powietrze, miłego cieniu użycza dla znużonego wędrowca, a szczy
tem wysoko strzelając, opiera się zwycięzko czasów zawierusze i d łu 
gie żyje lata silnie w ziemię wkorzenione. I tak samo z jed n ó jcn o ty  
prostój i skromnćj, którą się zasieje w sercu człowieczóm, i mocą k tó
rój doprowadzi się człowieka do umiłowania bliźniego i do wiary w Bo
ga, z jednej tój cnoty rodzi się cnót tysiące, które w naturę naszę 
wszczepiają piękno i siłę.

W chwilach kiedy Siostry miłosierdzia wstępowały na pobojowi
sko, walka w straszliwy sposób się rozsrożyła. Mijało południe, słoń
ce całą swoją potęgą uderzało na walczących. Ośmiogodzinny bój bez 
przerwy byt bezowocnym. Prawda, że wielu w nim padło niewiernych, 
ale i chrześcian poległo niemało. A nadto, chrześeianie ani na jeden 
krok nie posunęli się naprzód, poprzestając na odporze i starając się,



acz nie zawsze z pomyślnym skutkiem, przełamywać, tgpić i do ucie
czki zmuszać nieprzyjaciela.

W tćj przeto chwili, widząc iż nadspodziewanie długo odwlekało 
się rozstrzygnienie losów bitwy, iż bćzpożytecznie ginie taka moc dziel
nego żołnierza, widząc iż przykładną potrzeba dać naukę wrogowi, 
wydano rozkaz wojsku iść do ataku co najrychlćj i wpadłszy całą siłą  
na nieprzyjaciela bez pardonu w pień wycinać.

Żołnierze przygotowali się do tćj nowćj walki i pomimo okro- 
pnśj spiekoty, ruszyli pośpiesznym krokiem, radzi że zmienią stanowi
sko i że będą atakować, zamiast się bronić. Cała chrześciańska armia, 
z wyjątkiem sił odwodowych, posunęła się jak  jeden mąż. Środek 
i oba skrzydła runęły jak  wezbrany z gór potok na Arabów. Wojsko 
to, tak  wyćwiczone w karności, poruszające się w tak t na jedną miarę, 
wydawało się murem w ruch wprawionym siłą wewnętrznej sprężyny.

Niespodziewane natarcie chrześciańskiego plemienia przeraziło 
plemię maurytańskie, które sobie wyobrażało, iż przeciwnikowi zbywa 
na sile i na odwadze do wystąpienia zaczepnie.

Ujrzawszy groźną nieprzyjaciela postawę, pod pierwszćm wraże
niem rzucili się do ucieczki w nieładzie. Rychło atoli upamiętali się 
i zawstydzeni, postanowili zginąć raczćj, aniżeli opuścić lub oddać nie
przyjacielowi plac boju.

W tenczasto ujrzano wszystko najstraszniejsze co w sobie na o- 
statek chował ten dzień straszny: kopie pokruszone, potrzaskane heł
my, ogień morderczy, pokosy ciał bez liku, ranni jęczący i tu  i tam, 
dwa zastępy mocujące się z sobą prawie pierś o pierś, ramię o ramię, 
działa z obu stron zmiatające ludzi, zaciekłość wzrastającą w miarę 
przeciągania się boju, śmierć znęcającą się nad tysiącami ofiar ludz
kich, rozpacz dokazującą owych cudów waleczności, co to już przecho
dzą miarę ludzkiej siły; a pomimo to wszystko, zwycięztwo nierozstrzy- 
gnione, niepewne i natarczywość jednakową ze stron obu, jak  gdyby te 
zastępy herkulesowych sił swoich nigdy wyczerpać nie miały.

Jednakże w miarę ja k  słońce zniżało się na niebie, zaczynało 
słabnąć męztwo Afrykanów, a naodwrót potęgowała się dzielność E u
ropejczyków. Wtenczas kiedy już dzień m iał się ku schyłkowi, oba 
skrzydła, prawe i lewe, chrześciańskiego wojska, które dwukrotnie roz
gromione, podwakroć zdołały się nanowo sformować i odzyskać s tra 
cone stanowisko, zwijając się ku sobie z nadzwyczajną odwagą, prawie 
dokoła objęły Afrykanów, straszną w nich rzeź sprawiły, pokonały o- 
statecznie i kiedy słońce na zachodzie stanęło, ostatnie niedobitki 
pierzchały w największym popłochu i nieładzie, a cała chrześcian 
arm ia zabrzm iała hymnem zwycięztwa. Inteligencya odniosła górę 
nad siłą, rozum nad instynktem.

Gdy noc zapadła, miesiąc oświecił obraz pełen niedoli i smutku, 
a swojćm żółtawćm światłem, jakby łuną od pochodni, nadawał przed
miotom barwę bladawą, fantastyczną, posępną, żałobną. Niebo po
godne, bezchmurne; dzień mógłby pozazdrościć jasności księżycowi,
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przy której gwiazdy pogasły, a łagodne jego promienie na to zdaje się 
tylko przeznaczone, aby swym uroczym i smętnym blaskiem przyświe
cać scenom miłosnym, odbijają się w żeleźcach pokruszonych kopii, 
w bladych źrenicach mnóstwa konających, rozrzuconych po tej wklęs
łej ziemi, pokrytej żałobą, krwią przesiąkniętej.

A na widnokręgu ostatecznych krańcach, jak daleko ludzki wzrok 
zasięgnie, pojawiają się olbrzymie cienie, to rosną, to znów maleją, 
jakby senne mary. To syny pustyni odbiegają siedzib swoich, ulubione 
rzucają koczowiska i uciekają jak  gdyby ich przekleństwo ścigało, a e- 
cho ich żałosnych skarg i wyrzekań rozlega się po bezludnóm pustko
wiu. Patrząc jak  w oczach nikną, myślałbyś że to rozgorączkowanej 
fantazyi widziadła, lub upiory wywołane z olbrzymiej mogiły, alboli 
tśż ogromne ptaki stepow-e odzywające się żałobnym krzykiem, czy 
wreszcie tych krain duch opiekuńczy, który w przestrachu uchodzi 
z miejsc kędy się pojawia geniusz cywilizacyi i chrześciaństwa.

XXVIII.

Tak świetny tryum f drogo był okupionym. Tysiące poległych 
zaścielało pobojowisko. W ielka ta  niedola rozciągała się aż do same
go obozu zwycięzców. Ze wszech stron słyszeć się dawały jęki, skar
gi wywołane boleścią. Na wszystkie strony gdzie oczy zwrócić, mo
żna było widzieć rannych krwią własną zbroczonych lub trupów jesz 
cze ciepłych, jak gdyby w nich tlały  ostatnie iskierki życia.

Teraz już się skończyła służba żołnierza, a rozpoczynała się na
prawdę służba Siostry miłosierdzia. Aniela tak strapiona i słabnąca 
jak  ją  widziano przez ciąg trw ania zaciętych bojów, od chwili gdy po
trzeba było złe naprawiać, opatrywać rany, łzy osuszać, zajaśniała na 
twarzy i w oczach słodką acz sm ętną pogardą. Oh! bo kobieta nie po
siadając męztwa do walki, ma je  w sobie bardzo wielkie do słodzenia 
cierpień, co zresztą jaknajbardziej odpowiada wielkim i pięknym prze
znaczeniom, do jakich Przedwieczny ją powołał. I ztąd to wynika, iż 
widzimy ją , jak  przy świetle księżyca rzucającego łagodne promienie 
na całe pobojowisko, idzie od jednych do drugich, opatruje rannych, 
zbiera zabitych, cuci siły omdlałych, iście anioł z nieba zesłany by 
przynieść życie tam , gdzie śmierć tak groźnie panowanie swoje rozpo
starła .

Przy pomocy Sióstr zakonnych Aniela prawdziwie cudów dokony
wała. Lecz tak wielka była mnogość rannych, iż sił nie starczyło na 
zaradzenie wszystkiemu, na przebieżenie całej przestrzeni, na której 
znajdowały się rozproszone te zastępy nieszczęśliwych.

Aniela z niewypowiedzianym niepokojem chodziła po pobojowisku. 
Nic nie wiedziała co się stało z Edwardem, czy był żyw, czy zabity lub 
ranny. Doszły były do niej wiadomości, iż ów mężny oficer, który wy
darł sztandar z rąk afrykańskiego wroga, ów Włoch waleczny omdlał 
był, więcój skutkiem silnych wrażeń aniżeli od bólu z ran  odniesio
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nych, lecz że niebawem odzyskawszy przytomność, wrócił znów do bo
ju  i niesłychanych dokazywał cudów waleczności. Późnićj dopytywała 
sig znów o niego, lecz nikt nie mógł ją  w tym względzie objaśnić.

Zajęta była najmocnićj tą  myślą, gdy naraz ujrzała kupę ciał 
leżących i głuchy jęk usłyszała. Natychmiast zwróciła się ku miejscu 
zkąd ten głos się odezwał, i jak  w osłupieniu stanęła patrząc na te 
martwe napozór ciała.

Wtćm nowy jęk głośniejszy i bardziśj bolesny aniżeli poprzedni 
doszedł do jćj ucha. Wtenczas i Aniela podbiegła do żołnierza leżą
cego o kilka kroków opodal, a którego była pominęła sądząc go już 
nieżywym i krzyknęła:

— Ach! tu  jest jeszcze życie, tak, jeszcze...
Z pośpiechem pochyliła się nad ciałem z którego jęk  ten wycho

dził, rękę na sercu jego położyła i znów zawołała:
— O! tak, ten żyje, żyje!
Nagle oczy jćj padły na twarz poległego, oświeconą promieniem 

księżyca i w tćjże samej chwili odskoczyła z przerażeniem. O! bo to 
był Edward, on-sam, Edward ranam i okryty, porzucony w tej pustce, 
prawie bez tchu, bez życia; Edward, jej ukochany, na wieki drogi jćj 
sercu!...

W tćj chwili kobieta zapanowała nad Siostrą miłosierdzia, uczu
cie miłości nad litością. Aniela patrząc na tę twarz bladą, na te b łę 
dne oczy, na to ciało prawie zesztywniałe, uczuła znów w sercu tę mi
łość nieograniczoną która nigdy nie wygasła, jak  gdyby była duszą jej 
duszy; tę miłość k tóra z wiejskiego dziewczęcia uczyniła ją  artystką, 
a z artystki Siostrą miłosierdzia.

W chwilach kiedy Edwarda szczęśliwym widziała, Aniela prawie 
przepominała o swojej miłości. Uczucie to tak  ją  przepełniające wy
lewało się na ludzkość; lecz ilekroć ujrzała Edwarda w niedoli, wten
czas przypominała sobie iż 011 najpierwsze uczucie wzbudził w jej d u 
szy, najpierwszą miłość w jćj sercu. Wtenczas myśl jćj tak nieskoń
czenie szeroko zasięgająca skupiała się na jeden punkt, przypomnienie 
tćj miłości, i serce tak wylane dla świata zwracało się na jeden przed
miot, na Edwarda. W swoim stanie, obok swoich ślubów, przy swo- 
jćm świętćm powołaniu, mogła mićć w sercu tę miłość wielką, nie
skończoną, albowiem w uczuciu tćm nie mieściło się nic coby nie było 
duchowćm, boskiem.

Ogień boleści oczyścił jćj duszę. W szelka skaziteluość materyi 
stopiła się w probierzu nieszczęść. Ciało tćj niejako przebóstwionćj 
istoty, było niby lekką gazą przesłaniającą jćj duszę, aby ją uczynić 
widzialną dla oczu śmiertelnych. Zdawało się być cudownćin wciele
niem owego ideału o którym wszyscy marzymy, a którego urzeczywist
nienia na ziemi nigdy nie oglądamy, owego ideału miłości i szczęścia, 
za którym gonimy aż do samego grobu. A jćj miłość, oh! miłość jćj 
była jak  ta  siła atrakcyi, która utrzymuje gwiazdę na niebieskim stro
pie, jak  śpiew w ptaku, jak  niewinność w dziecięciu, jak modlitwa
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w duszy: była ona posłanniczką pomiędzy Bogiem a nią, pomiędzy jój 
sercem a nieskończonością. O! wy, którzyście zanurzeni w łonie ma- 
teryi, nie znając innego Boga jak  złoto, innego uczucia jak  zwierzęcy 
instynkt zmysłów, nędzne istoty, nie wierzycie że tu, w mózgu czło
wieczym, większe jest niebo aniżeli to sklepienie co się nad naszemi 
roztacza głowy i gasicie ducha, to tchnienie Boże, to światło żywota; 
wyście zaprawdę godni politowania, albowiem nierównie więcej mieści 
się rozkoszy w boleści sprawionój przez czyste i niebiańskie duszy wra
żenia, aniżeli we wszystkich grubych uciechach zmysłowych, czczych, 
przemijających, po których pozostaje tylko zamglenie w umyśle, prze
syt i niesmak w sercu.

Lecz powróćmy do wątku naszej opowieści. Aniela stanęła zra
zu zmieszana, jakgdyby ją  opuściła przytomność umysłu. Oczy jój 
łzami zabiegły, serce silnie kołatało  w piersi. Przez jak iś czas w ąt
p iła  czy to jest Edward: są bowiem prawdy, albo tak smutne lub tak 
miłe, iż z niemi oswoić się nie może ani rozum ani serce.

W końcu jednakże wyszła z tego osłupienia i z największym po
śpiechem wzięła się do ratowania Edwarda. Był on ciężko rannym 
w piersi i w ramię. Z obu tych ran  krew się sączyła, krew drogocen
na, którąby Aniela chciała utamować kosztem życia własnego. To by
ła  jój myśl najpierwsza.

Przy starannóm opatrywaniu ran  i trzeźwieniu, Edward zaczy
nał się powoli ożywiać. Oddech staw ał się coraz lżejszym, serce swo
bodniej uderzało. Biedak ten zawdzięczał życie Anieli. Zaliczony już 
do trupów, nie dawał bowiem najmniejszego znaku życia, gdyby tę noc 
był przepędził na polu w chłodzie, byłby tam niezawodnie wyzionął 
ducha. Taksamo jak w lochu więziennym, również i na pobojowisku 
ocaliła go Aniela, ten ideał, który on umorzył w swój myśli, to czyste 
uczucie, które tak  bez litości wygnał z swego serca.

Jakiż to prawdziwy obraz naszego życia! Odpychamy od siebie 
cnotę, zwykle nią gardzimy, wydaje nam się nieznośną; a kiedy się 
znajdziemy w ciężkiej życia przygodzie, ta  wzgardzona cnota nas wy
bawia, ta cnota odepchnięta nas pociesza i jedynie cnota szczęście nam 
daje. Boć w istocie ze złego zło wypływa a z dobrego dobro: gdyż tak 
w sferze ducha jako i w naturze każde ziarno wydaje owoc tego same
go gatunku. Jednakże zło nam się pięknćm wydaje pomimo swój od- 
rażającój brzydoty, a dobro szpetnóm, acz mieści w sobie wszalakie 
piękno. Dla chwilowćj miłostki zwykliśmy tracić miłość wiekuistą, 
dla naszój dzisiejszćj osobistości wieczną indywidualność duszy, jćj moc 
nieśmiertelną.

Otóż tak właśnie stało się z Edwardem. W osobie Anieli odtrą
cił od siebie wszelkie dobro, wszelkie piękno; wszelką chwałę życia, 
a  owe dobro, owe piękno, owa chwała, któremi wzgardził, w jego osta- 
tniój godzinie kiedy już żadna nie pozostawała mu nadzieja, kiedy o- 
tcliłań wieczności otw ierała się pod jego stopami, wtenczas ta  cnota 
tkliwie doń się uśmiechając, swój czysty balsam zlewa na jego rany,
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swoje niebiańskie tchnienie na niewdzięcznika który ją  zapoznał, który 
jój wartości nie um iał ocenić.

W istocie heroiczne usiłowania Anieli odniosły pożądany skutek. 
Edward niebawem otworzył oczy i wyrzekł:

—  Gdzież jestem?
— Ocalony!—zawołała Aniela.
— Cóż to za głos niebiański obija mi się o uszy?
Aniela płakała.
—  Ach! to widzenie przedśmiertne!... Niebiańskie zjawisko, wi

tam cię!
—  To ja, Edwardzie, to ja.
— Tak, ty, ty, moja myśl nieodstępna, która się ubrała w ciało 

aby mię pocieszyć.
—  Czyż mię nie poznajesz?
— O, poznaję, poznaję... prędzejbym zapomniał samego siebie.
— Ja  jestem  Aniela.
— Ty jesteś tóm uczuciem które tkwi tu  w mojem sercu, a w mo- 

jćm marzeniu wydajesz mi się postacią rzeczywistą, prawdziwą.
— 1 jestem nią.
— Nie, nie... nie jesteś... ty jesteś błogim snem mojćj duszy.
— Patrz, widzisz we mnie rzeczywistość.
—  Rzeczywistość to bój, krew, rany...
— Już wszystko to minęło.
—  Tak, przeminęło jak  sen.
— Teraz przychodzisz do siebie.
— Nie... teraz umieram... chcę być umierającym.
—  Czemu chcesz?
— Bo osłabienie, ból, konanie, wytwarza mi w świecie urojeń 

ubóstwianą postać Anieli, ten obraz który mam w sercu, o którym du
sza moja marzy, to wspomnienie pełne dla mnie uroku, wspomnienie 
błogie, zbawcze, boskie... ale to jest przywidzenie, bo jćj nić ma, ona 
nie istnieje... ale mnie się zdaje prawdziwą i patrzę na nią...

— Ach! on mówi bezprzytomnie!... to gorączkowy obłęd!
— Oh! piękny, niebiański obłędzie, tyś mi życiem, tyś miło- 

łością!... o chwilo konania! przeciągaj się do nieskończoności!...
— Uspokój się, my cię uleczymy.
— Uleczyć mię! Nie, nie... gdyby mię wyleczono, przestałbym 

oglądać Anielę... jużbym jćj nie widział... Skoro mię wyleczą, skoń
czy się ta gorączka która mi sprowadza marzenia o nićj... ta gorączka 
która ją  przybiera w ciało, mami pozorem rzeczywistości... o! niech ten 
miły stan trw a długo, długo...

Mówiąc to Edward nie odwracał oczu od Anieli.
—  Tak bardzo ją kochałeś?— wyrzekła z boleścią.
— O! widzisz, dla nićj miłuję to konanie, dla nićj śmierci szu

kałem...
— Śmierci!
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— Tak... bo ja  ją  zabiłem... Nieprawdaż, mój ty śnie luby, że 
ja  ją  zabiłem? Ach! z ust twoich powiało na mnie, lżój mi oddychać... 
księżycowe światło odbija się we łzach twoich; jak  ci z tóm pięknie, 
jak  cudownie... O! niech dla mego szczęścia jaknajdłużćj trwa to ko
nanie. Niech nie znika mi z przed oczu ta złuda, ta zmyślona postać...

— Edwardzie!
—  Wołasz mnie?
— Tak, wołam.
— Ach! ileż razy, o mój ty śnie ukochany, ta  którą ty mi przed

stawiasz, prawdziwa Aniela, m usiała żałośnie na mnie wołać błądząc 
po morskiem pobrzeżuL. ile razy!... a ja w dzikićm szaleństwie zabi
łem ją!...

— Ależ nie, nie, ona żyje!
— Ha! żyć bez szczęścia,..
—- Owszem; ona szczęśliwa, bo jćj danćm jest ciebie wybawić od 

śmierci.
— A! prawda... prawda, teraz sobie przypominam.
— Co sobie przypominasz?
—  Owę noc... ach! straszna noc...
— Co mówisz?
— Jaka trwoga, rozpacz... okropność...
— Ach! znów mu się coś marzy!
— Więzienie ja k  grób ciemne, duszne...
— Przestań, przestań!
— K at stanął przedemną w ciemnościach...
—  O! mój Boże! Edwardzie, dość tego...
— Miałem śmierć ponieść... bo i ja ... ja zabiłem człowieka...
— Nie, nie zabiłeś.
— Chciałem zabić. Przestępstwo leży w zamiarach... powinie- 

uem był zostać straconym... i dlatego k a t był już tam...
— Do czego te przypomnienia!
— Już noc wieczysta zapadała nademną...
— Edwardzie!
— Miałem umierać, a wtem ona się zjawiła... taka piękna jak 

światło jutrzenki... dzisiejsze złudzenie... dawnićj moje ukochanie, 
a zawsze moja opatrzność.

— Odsuń od siebie te myśli! ty tak cierpisz!
— Te myśli w chwilach śmierci są całćm mojóm życiem. Bóg 

zażąda odemnie z nich rachunku. Powie mi: ja  ci od siebie z nieba 
posłałem anioła; coś ty nieszczęsny uczynił z tym aniołem? Gdzie on 
jest, gdzie?

— Uspokój w sobie te uniesienia! Bóg w nieprzebranćm miło
sierdziu swojćm ma wyrozumienie dla ludzkich słabości i wybacza im.

— O! moja słabość tak była wielką, że nie da się uniewinnić.
— Bóg przebacza nawet zbrodnie.
— Ale nie zbrodnię tak potworną, żeby z anioła zedrzćć koronę,
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poobrywać mu skrzydła, napoić go żółcią, i piołunem, pogrzebać go 
w wiecznćj niedoli w zamian za otrzymane szczęście.

— Ja  wiem, że sercu rozkazywać nie można.
— Moja zbrodnia była tćm większą. Ja  kochałem ją  całem 

sercem. W życiu mojćm była ona jakby gwiazdą.
— Kochałeś ją, Edwardzie... lecz o niśj zapomniałeś.
—  Hal szał mię porwał i stałem  się niewolnikiem tego szału. 

Zmysły zabiły rozum, ciało zaćmiło do szczętu ducha. Stałem się nie
wolnikiem zmysłów...

—  Edwardzie, trzeba myślóć o leczeniu się.
— Nie, nie... daj mi umrzeć. Ja  śmierci szukałem i już ją  mam. 

Chodź śmierci, chodź w moje objęcia. W bojowym zgiełku wzywałem 
cię na pomoc. Kiedy najpierwszą uczułem ranę, uniosłem się radoś
cią jakby kochanek dotknąwszy pierwszy raz ust swojćj lubśj.

—  O! nieszczęście!
— Bo ja nie mogę, nie powinienem żyć. Dusza moja jest jak  

ten krzew jadowity, który śmierć zadaje każdemu co przyjdzie chronić 
się pod jego cieniem. Niechże więc umrę.

— Oh, nie! żyj, żyj!
—  Dla kogo?
— Żyj dla siebie.
— Ten co tylko dla siebie samego potrzebny, to stworzenie bez- 

pożyteczne.
— Żyj dla Boga.
— O! Bogu lepićj się służy po śmierci, tam, po wyzwoleniu się 

z tego więzienia, z tych kajdan.
— Żyj dla twojej żony, dla Margarity.
— Cóżeś wyrzekła? Z jakićm to odzywasz się słowem? Chcesz 

mig dobić... Ty, ukochany cieniu, wywołujesz złego ducha... Moja 
żona zasztyletowana... Niesława!... Śmierć... Niegodna!... przez ciebie... 
przez ciebie...

Edward który wśród gorączkowych marzeń zachował był dotąd 
dziwny rodzaj intuicyi i jasności pojgcia, odszedł zupełnie od przyto
mności i zaczął bredzić w malignie; lecz myśl jego b łąkała  sig zawsze 
w jednćm kole wyobrażeń.

— Widzę górę najeżoną cierniami. Anioł zstępuje z nieba, nie
sie dla mnie w dłoni kwiat rajski i gwiazdę. Na ustach ma uśmiech 
niebiańskiej szczęśliwości. Pójdź, pójdź za mną, ja  cię zaprowadzę 
do nieba, do Boga... A ja go porzuciłem... dla pocałunku, dla chwili 
marnćj rozkoszy jaką  mi obiecywał obrzydliwy kościotrup ciałem ob
leczony, pogrążyłem się w pieczarę okropną, czarną, która mię s tra 
chem mrozi, która mię zabija... biada mi! biada!... Lepiej żebym się 
nie był urodził!... Żegnam cię życie... Żegnam cię świecie. O! zgro
zą mię przejmujesz!... Cały świat cuchnie jak trup zczerniały i zgniły.

— O, biedny Edward!
— Ja  tam w głębi tej pieczary wyszukam kościotrupa, który mię
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uwiódł, który mię oddalił od nieba... bo myślałem, że on piękny... b ia
da mi! cóż uczyniłem? To kupa czarnych i spróchniałych kości... cha, 
cha, cha!

Śmiech okropny, szyderczy, wstrząsał całćm jego ciałem.
—  A ja  od tych kości żądałem i spodziewałem się życia... Nie

stety! one mi dały tylko jakąś zgniliznę dziwną, straszną, bladą, fosfo
ryczną, która mi brukała ręce i źrenice moje sinym blaskiem olśnie
wała... a kiedy ręce o mur obcierałem chcąc się pozbyć tego blasku, 
wypisywały się na nim te tylko słowa: przekleństwo! przekleństwo!

Aniela ukryła twarz w dłoniach i gorzkiemi zalewała się łzami.
— A kiedy chciałem uciekać, te kości szkieletu goniły za mną 

jak  sępy za trupem. Uciekałem, uciekałem... ale chrzęst tych kości na 
ziemi przejmował mię zimnćm, zgrozą, strachem... ach! to niby brzęk 
kajdan, jakby mara, jakby żywe uosobienie wyrzutów mego sumienia.

— Edwardzie, Edwardzie! upamiętaj się, uspokój!
— W yrzuty sumienia... Ty nie wićsz, obrazie mojćj ukochanćj! 

ty nie wićsz co to jest wyrzut sumienia. Daj Boże abyś się nigdy nie 
dowiedziała!... To gadzina co się wpija we wnętrzności i gryzie s tra 
szliwie raz poraź a nie zabija.

—  Nie myśl o tćm.
— Gdyby wyrzut sumienia zabijał, tobym ja  nie potrzebował iść 

na pole bitwy aby tam  szukać śmierci...
—  Nie mów o śmierci, jesteś tak młody!
— Otóż pewnego dnia ujrzałem ten szkielet, okryty ciałem, osło

nięty błękitną gazą, uwieńczony kwiatami, z pomalowaną twarzą, 
z błyszczącemi oczyma i powiedział mi: „będziesz moim mężem.” Ja  
go usłuchałem, gdyż byłem jego niewolnikiem, i wszędzie za nim sze
dłem, i oddałem mu moją duszę, a szkielet chciał mię pożreć i za
brał mi niebo, światło, powietrze życie, przerabiając mię na to samo 
czćm on był; zrobił się więc zemnie trup chodzący, liść zeschły, tru ją 
cy cień, nie,... tak, nie... śmierć w całej okropności, występek w całej 
swćj szkaradzie...

— O, nieszczęsna dolo!— wykrzyknęła Aniela.
— O! tak, nieszczęsna!... Wicher wydarł mi kwiat moich złu

dzeń, zagasił płomień mego serca, zdławił mi w gardle hymn niebies
ki, nadzieję lepszego żywota, powlókł mię po ziemi jak suchą gałąź, 
zaniósł do przepaści i w tćj przepaści jestem  zawieszony jako obrzy
dliwa pajęczyna i zabrudzam ziemię, zkąd Bóg musi mię zabrać, aby 
przynajmnićj z plugastwa oczyścić swoje przecudowne dzieło.

—  Edwardzie, a skrucha, a żal!...
— A! Ja  już w nic nie wierzyłem po takićm życiu tak nędz- 

nćm... a kiedyś miałem taką wiarę!.. Miłość moja ku Bogu zagasła 
tak, jak rozżarzony węgiel kiedy wpadnie w wodę. Miłość bliźniego 
rozwiała się jak  dym. Moje żarliwe zabiegi o wolność ludów, o świętą 
sprawę narodowości, także się skończyły. Już nie kochałem ani ludz
kości, ani ojczyzny. Stałem się jakby machiną. I za to, za to... będę



tam... będg przeklętym!... Przeklnij mię, o mój Boże! niech wiekuistą, 
nieskończoną, męką, odpokutuję za ogrom mojój ohydnej zbrodni... tak  
Boże, sędzio sprawiedliwy, tak...

Wielkie wysilenie, jakie Edward czynił, tak bezwiednie, mówiąc 
przy swojćm osłabieniu, to wszystko, co wypowiedział, znużyło go do 
tego stopnia, iż po tych ostatnich słowach został jakby omdlały, a ra 
czej jakby martwy.

Aniela z tą  bohaterską rezygnacyą, która była główną zaletą po
między wszystkiemi jój zaletami, dokładała starań, aby w nim ożywić 
gasnące siły. Nie życzyła sobie, aby w’ tym stanie gorączkowego rozma
rzenia został przeniesionym do swego namiotu, w obawie, że się wyda 
ze swojemi dla niej uczuciami i że złośliwość ludzka mogłaby sobie na 
złe tłómaczyć jój poświęcenie i jćj heroizm. Lecz widząc się samą je
dną z rannym tak niebezpiecznie, jak  nim był Edward, odłożyła na 
bok wszelkie tego rodzaju obawy i postanowiła wołać o ratunek.

Jakoż ujrzała w dali jakby procesyę, oświeconą pochodniami. 
Przeszło pięćdziesiąt świateł taką jasność w okół rozsiewało, że nawet 
zdaleka równało się promienistym blaskom księżyca w pełni.

Co się tyczy ludzi postępujących tak procesyonalnie, ci wszyscy 
bez wyjątku byli smutni. Rzekłbyś, że zwycięztwo zostało przy nie
przyjacielu. Orszak ten, w którym widać było najpierwszs znakomito
ści z chrześciańskiego wojska, szedł szukać mężnego Włocha, co chrze- 
ściańską chorągiew odebrał nieprzyjacielowi, ocalając tóm samem ho
nor tej wyborowćj armii. Wieść rozbiegła się po obozie i powszechną 
znalazła wiarę, iż dzielny oficer polegt wpośród zabiegów o chwałę 
i tryum f swojego oddziału. Na wszystkich smutne wrażenie wywarł 
ten zgon przedwczesny i poszli w tym zamiarze, aby odszukać jego 
zwłoki, uczcić je  pogrzebem i oddać honory należne dowiedzionemu 
bohaterstwu. Towarzysze broni w dwójnasób dotknięci zostali tą  s tra 
tą, która im miłego sercu wydarła przyjaciela, wojsko zaś pozbawiła 
walecznego żołnierza.

Idąc, można powiedzićć na los szczęścia, usłyszeli głos na nich 
wołający, a zwróciwszy w tę stronę swoje kroki, znaleźli Edwarda nie 
dającego znaku życia i Anielę klęczącą przy nim, z dłonią opartą na 
piersiach tego, który się wydawał martwym trupem.

— Panowie, panowie— mówiła widząc ich już blizko—pomóżcie, 
proszę, zanieść tego rannego do obozu.

— My tu szukamy—odrzekł któryś z nich—zwłok tego kapitana 
Włocha, który naszą chorągiew wydarł z rąk nieprzyjaciela.

— Otóż to właśnie on sam, tylko że nie zwłoki jego, ale żywy.
— Żywy?— pytali zdziwieni.
— Tak jest. Opatrzyłam jego rany i chociaż są one głębokie 

i niebezpieczne, jednakże nie tracę nadziei, że może być uleczonym.
— O, dzięki Bogu!—zawołali wszyscy jednogłośnie— może go 

zdołamy zachować przy życiu.

M IŁOSIERDZIA. 65

Tom IV. 1’aździeruik 1881. 9



66 SIOSTRA

Lekarz znajdujący się w towarzystwie, które szukało zwłok E d
warda, wziąwszy rannego za puls, rzekł:

— Macie słuszność, Siostro, jeszcze żyje.
— I może żyć będzie, może wyzdrowieje?
— Nie wiem, jakie ma rany.
— O ile ja  się zuam na tem — odrzekła Aniela—jedua tylko do

syć głęboka, k tórą ma w piersi, może obudzać niejakie obawy.
— O Boże! gdyby można było go uratować, jakżebyśmy się cie

szyli!— mówił jeden wojskowy, przyjaciel Edwarda.
—  Tak mężnie walczył pod naszemi sztandarami!—dodali inni.
Lekarz nachylił się dla obejrzenia rany w piersi, lecz Aniela pow

strzym ała go, mówiąc:
— Zważ, doktorze, iż już bardzo późna pora. Noc zaczyna być 

chłodną pomimo wielkiego upału, jakiego dziś doświadczyliśmy. A to 
może bardzo zaszkodzić rannemu.

— W samćj rzeczy, lepiej będzie zabrać go ztąd.
Zaraz żołnierze podnieśli go i położyli na noszach.
— Ponieważ wam, Siostro, trafiło się szczęśliwie odnalćźć tego 

W łocha i ze względu, iż jego leczenie wymaga szczególniejszej pieczo
łowitości, przeto wy go będziecie mieli pod swoją wyłączną opieką.

— Dobrze, panie doktorze—odrzekła Aniela.—Lecz starania 
około niego nie mogą mi przeszkadzać w pielęgnowaniu innych, którzy 
zarówno mnie potrzebują: gdyż życie wszystkich ludzi powinno jedna
kową mićć cenę w naszych oczach.

— Uczynicie, Siostro, jak  wam się będzie zdawało—odrzekł 
lekarz.

- -  No, a teraz odprowadźmy go do jego namiotu, abyś pan mógł 
coprędzćj opatrzyć jego rany.

Przez drogę lekarz wypytywał Anielę, jak  znalazła rannego i co 
w nim zauważyła.

— Jęknął i to mię sprowadziło do miejsca, gdzie leżał.
— Czy miał wtenczas zupełną przytomność?
— Nie.
— To źle.
— Widać, że rnu utkwiła w pamięci jedna myśl i wszystko, co 

mówił, było w najściślejszym związku z tą myślą— odrzekła Aniela— 
lecz w błędnem spojrzeniu, w mowie przerywanćj, znać było gorączko
we majaczenie.

— Jakiegoż to rodzaju ta myśl, którą ma nabitą głowę?
— W ielka namiętność.
— Sława? ambicya?
— O, nie.
— Może miłość?
— Tak.
— To źle—mówił lekarz.
— Czyż i to ma inićć wpływ na jego uzdrowienie?
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— Właśnie to może mićć bardzo wielki wpływ.
— Ależ to mężczyzna zdrów, silny...
— Jednakże znać było po nim jakiś smutek, znękanie.
— A! ja  mam nadzieję w Bogu, że go pan uleczysz.
—  No, i ja  nadziei nie tracę.
— Choćby już tylko dla jego biednćj żony—wyrzekła Aniela 

smutnie.
— To on ma żone?
— Ma.
— I dzieci?
—  Nie, dzieci nie ma.
— Siostra go znasz?
— Jestem rodem z Włoch, tak samo jak  on.
— A prawda. W samój rzeczy, potrzeba koniecznie starać się 

go uzdrowić, a głównie dlatego, że taki tęgi z niego wojak.
Dalćj idąc, rozpytywał się jeszcze lekarz o Wszelkie szczegóły 

stanu rannego, aż doszli do namiotu, gdzie Edward miał być opatry
wanym i leczonym przy pomocy Anieli.

XXIX.

Bezwłocznie przystąpiono do jak najśpieszniejszego opatrzenia 
Edwarda. Rany jego były głębokie i lekarze mało robili nadziei za
chowania go przy życiu. Oddech ciężki i chrapliwy, gorączka w naj
wyższym stopniu, gwałtowne pulsacye w sercu, majaczenie ciągłe, bez 
przerwy: oto jaki był stan tego wojownika, który na polach bitwy nie 
sławy szukał, lecz śmierci.

Lekarze uznali za rzecz konieczną, ażeby Aniela ani na chwilę 
nie odstępowała od łóżka chorego, ufając najwięcćj jej staranności 
w tak  ciężkim razie. Ją  niewymownie bolało położenie jedynego czło
wieka, jakiego ukochała na ziemi; lecz o ile było w jój mocy, ta iła  się 
ze swym żalem. Usiłowała i do pewnego stopnia potrafiła nie dać te
go poznać, iż tu, na łożu boleści, prawie dogorywa nietylko jój bliźni, 
lecz jój najdroższy. Miłość Anieli przytłum iona, gdy Edward był 
w pomyślności, wzrastała teraz do niepojętych rozmiarów. Widzićć 
go rannym, bezsilnym, blizkim śmierci i nieszczęśliwym i nie kochać 
go, było to rzeczą niemożliwą dla tego serca, uposażonego z przyro
dzenia w skarby cnót naidealniejszych.

Lecz ponieważ miłość ta  nie mogła miść żadnćj już nadziei tu 
na ziemi, dlatego chroniła się do swego naturalnego siedliska w niebie. 
Miasto być jedną z tych namiętności, co to wzburzają zmysły i serce 
niepokoją, była przeczystćm uczuciem niebianskićm; była jakby w jej 
duszy duszą, jakby jćj życia skrytym pierwiastkiem.

Pozostawszy w obozowym namiocie sama z chorym, Aniela przy
bliżyła światło do jego łóżka i stanęła przy nićm. Zdawało się, jako
by spał. Silna gorączka zarumieniła lekko jego policzki. Na czole
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miał pogodę, jak  gdyby myśl jego, spracowana przez długie chwile, 
odpoczywała w spokoju. Oddychał bardzo źle; jednakże znać było, iż, 
to dyszenie, aczkolwiek dowodziło wielkiego bólu fizycznego, bynaj- 
mnićj nie męczyło jego serca, które zdawało się spokojne, a przynaj- 
mniśj dotknięte tylko materyalnem cierpieniem, które nie dosięga 
ducha.

Stojąc przy łóżku Edwarda, zrozumiała Aniela, co znaczy ta 
sprzeczność pomiędzy cierpieniem ciała a pogodą duszy i z boleścią 
mówiła w myśli:

— Znalazłeś to, czego szukałeś: śmierć. Nie mogłeś znieść walk 
twego serca i poszedłeś szukać innćj walki, straszniejszćj. Nieszczę
sny! Do ran duszy przydałeś rany ciała. Lecz ten chrzest boleści 
odradza cię: on cię zbawia. Przez żal i skruchę stałeś się męczenni
kiem. Zawiniłeś względem siebie, zawiniłeś względem mnie; namię
tność powiodła cię do upadku; lecz prosiłeś Boga o wielką boleść,
o wielką karę i to otrzymałeś. Zdaje mi się, że z tych okropnych ran 
otwartych widzę wychodzącą niby woń nieśmiertelną, twoją duszę ugo- 
dnioną, tak, już godną mojćj miłości... Miłości! czy mi w gorączce ta  
myśl się jawi? Mnie jednego człowieka kochać nie wolno; ja  powinnam 
kochać całą ludzkość. Nie dla mojego serca stworzone to uczucie lu
be i słodkie, które cały żywot przywiązuje do jednćj istoty. To uczu
cie musi zamrzeć w tej duszy rozdartej i smutnćj. Nie, nie stawajcie 
mi przed oczy, wy dni tak błogie, w których mój świat kończył się tam, 
gdzie się kończył mój horyzont, kiedy moja myśl i moje wspomnienia 
wciąż goniły za drogim mi Edwardem. Te dni powinny zniknąć z mo
jej pamięci, jak  gdyby były przekleństwem. Tak, precz, precz odemnie 
miłe wspomnienia, uciszcie się uczucia serca. Teraz powinnam tylko 
myślćć o tem, aby go uratować, aby śmierci wydrzść tę pastwę. Lecz 
gdy go uratuję, on nie powinien myśleć o mnie; powinien przypomnieć 
sobie, że na świecie ma żonę; a ja go mam powrócić jego rodzinie, jego 
ojczyźnie... Żona!., ach! serce mi pęka. Czuję, że nie mam dość siły 
na tak  ciężką próbę. Ja, ja , która go tak kochałam, która nie umia
łam żyć bez niego, która nie znałam innćj myśli, jak o Edwardzie, bez 
Edwarda nie dbałam o życie, ja  mam go oddać innćj! nie, nie, tego nie 
przeżyję! Ale kimże ja  jestem? Czyż zapominam, kim jestem? Ja  je 
stem Siostrą miłosierdzia, poślubioną Bogu. Ja  nie należę do siebie, 
należę do biednych, do chorych... Lecz choćbym nawet m iała wielkie 
serce, czyż mogę panować nad tą  miłością, która z jego głębi podnosi 
się jak  burza? Panie, Twojćj potrzebuję pomocy! Twojćj siły mi po
trzeba, o Boże!... Odejdę od niego. Tak, najlepićj uciec ztąd. Nie ufam 
sobie. Nie będę mogła ukryć przed nim, że go kocham, że tu w mo- 
jćm sercu on jest zawsze, że w niem na wieki pozostanie i poza światy 
go poniosę... Alboż to miłość ma być zbrodnią? To uczucie, które 
Bóg wlał we wszystkie twory natury, ten pociąg, który wszystko oży
wia, zacząwszy od kwiatu aż do gwiazdy, tylko w tćm jednćm sercu ma 
być czćmś złćm i zgubnem? Dlaczegóż kiedy przychodził tam do me-
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go zdroju, wtenczas ta miłość była cnotą, a dziś, ach! dziś jest zbro
dnią?... O, Boże! Tak, jest zbrodnią; to uczucie, które powinno być 
stłumionćm na samem dnie myśli, to wąż, który się ukrywa w kielichu 
mojej duszy, to trucizna, która po kropelce ścieka w krew mego serca. 
Pomiędzy mną a tym człowiekiem przegrodą stoi przysięga miłości, 
k tórą on ślubował innój kobićcie i przysięga miłości, którą ja ślubowa
łam  Bogu i całej ludzkości. Człowiek ten powinien razem ze swoją 
żoną żyć tu na ziemi, razem z nią iść do nieba. Węzła, który ich łą 
czy, nic rozerwać nie może, ani nawet śmierć. Jedno należy do dru
giego na wieki. Ja  stając im na drodze, kochając go szaloną miłością, 
jestem  jakby cień na lazurze nieba, jak zły duch wpośród chóru anio
łów. Nie, nie, ja  pokonam moje serce w tój nowój próbie; tak, muszę 
je  przezwyciężyć... Biódna istoto! kochałaś tak, jak  nikt nie kocha na 
świecie, wszystkie twoje marzenia, nadzieje, wrszystkie uczucia poświę
ciłaś jednemu, żyłaś jego życiem, jego sercem czułaś, myślałaś jego 
myślą i kiedy ci się zdawało, że już szczęście masz w ręku, kiedy naj
bardziej sądziłaś się kochaną, on cię odstąpił, znikł ci z przed oczu, 
zostawiając" w tobie miłość okropną, bo miłość nieszczęśliwą, b e z n a 
dziei... ta miłość musi być stłumioną, musi być pokonaną, choćbym 
to życiem przypłacić miała. Ty, Edwardzie, ty będziesz żył z twoją 
żoną. Ja  cię z łoża śmierci podźwignę i wrócę cię w domowe progi. 
W ydrę cię z grobu, aby cię oddać w objęcia żony, jedynej kobiety, ja 
ką powinieneś kochać na świecie. Milcz, milcz, serce moje! Niech ty l
ko powinność głos podnosi. A gdyby dla spełnienia powinności śmierć 
ponieść trzeba było i owszem, niech umrę, a Bóg który ludzkie sądzi 
sumienia, zobaczy mojej duszy nieskażoną czystość.

Po diugiój z sobą walce, Auiela o tarła  z łez powieki. Promień 
pogodnego światła błysnął na jój czole, słodki uśmiech na ustach. Bo 
walka ta ciemną pomroką zasępiała tę duszę tak czystą. Aniela przy 
smutku nieodłącznym od miłości bez nadziei, nie wyobrażała sobie je 
dnak, aby to uczucie w danych chwilach tak  nadzwyczajną miało moc 
i siłę. Była to ciężka zawada, którą napotykała na swojej drodze, 
lecz tę zawadę obiecywała sobie pokonać z świętą niebios pomocą.

Najprzód tedy uporządkowała wszystkie leki, przyrządziła napo
je, przygotowała wszystko, co mogło być potrzebnóm dla chorego. Na
stępnie usiadła przy łóżku i śledząc wzrokiem każdy ruch rannego, ka
żde tchnienie, przepędziła tak resztę nocy. Zdawało się jej, że usta 
jego skurczone od bólu, często wymawiały jedno imię i że imię to było 
„Aniela, Aniela.” To zwiększało jój uczucie dla nieszczęsnego mło
dzieńca i podniecało ją  do wytrwania z tóm większą usilnością w tru- 
dnój walce pomiędzy miłością a obowiązkiem.

Za zbliżaniem się dnia, u Edwarda wzmagała się gorączka. Oczy 
obłąkane na wierzch wychodziły, wargi drgały konwulsyjnie, czoło pa
łało", jak  gdyby wewnątrz czaszki znajdował się pożar. Gorączkowe 
marzenia nie ustępowały ani na chwilę, owszem, tak  się zwiększały, że 
tysiące wyrazów bez związku potokami z ust jego wybiegały. Pomimo,
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że nie mówił nic w jednym  ciągu; pomimo, że dwóch myśli nie dawało 
się powiązać i pogodzić z sobą, jednakże łatwo było poznać, że wyo
brażenie tkwiące w jego umyśle, uczucie w jego sercu, myśl, która go 
dręczyła, myśl jedyna, była to Aniela.

W takim  stanie zastał go jeden z lekarzy, który wszedłszy z ra 
na, dowiadywał się najprzód z ust Anieli o wszelkich symptomatach, 
pojawiających się u chorego.

— W tym młodym człowieku—rzekł w końcu—jest choroba, na 
którą my nie mamy lekarstwa.

— Doprawdy?— mówiła Aniela z pozornym spokojem, choć w so
bie zadrżała.

— Nie umorzą go rany ciała; ale on ma głębokie rany w duszy 
i te go mogą zabić.

— Tak pan sądzisz?
— Tak sądzę, takie mam silne przekonanie.
— Na czćm je pan opierasz?
—  Mogę to wnioskować z całego jego postępowania.
— Czy tak?
— Często na niego zwracałem uwagę. Jeszcze nim był rannym, 

w mowie jego znać było jakieś rozmarzenie, a waleczność, jakićj dawał 
dowody, zakrawała na szał gorączkowy.

— Co pan mówisz?
— Tak, młodzieńca tego musi trapić jakaś wielka namiętność, 

jakaś miłość bez nadziei.
— Ach!
— Oto najlepiej, niech Siostra posłucha, co on bredzi.
W istocie Edward mówił: „Ja cię kochałem. Pamiętam, żeś mi 

się wydawała kwiatem. Tyś anioł. Ach! a ja  cię porzuciłem dla innej, 
tak, dla kobićty... porzuciłem... biada mi!...”

— A co? a co?— mówił lekarz.
Aniela zalała się łzami.
— Cóżto? Siostra płacze?
— Żal mi go niewymownie, widać jak  nieszczęśliwy...
— To prawda, że godzien jest pożałowania.
— I nićma nadziei zachowania go przy życiu?
— Nadzieja... jest, można wiele liczyć na młodość.
Lekarz zajął się pilnie chorym, badał stopień gorączki, żywość 

pulsu, ciężkość oddechu, kurcze muszkułów w twarzy, a nareszcie po 
długim namyśle wyrzekł:

— A! bardzo być może, iż z niego nic nie będzie.
Słysząc te wyrazy, Aniela drgnęła, jak  gdyby grom padł u jej

stóp.
— Te marzenia zgubią go!—zawołał lekarz, wyraźnie tracąc na

dzieję.
Pomimo tych bezustannych marzeń, gorączka ustąpiła i stan E d

warda widocznie się polepsza!:. Do tak pomyślnego obrotu rzeczy nie
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mało się przyczyniła niezrównana pieczołowitość Anieli, gotowćj za
wsze do wszelkich poświęceń.

Lecz dla serca jej nie dosyć było wydrzeć Edwarda ze szponów 
śmierci; ona chciała nadto przywrócić mu wszelkie warunki prawdzi
wego bytu, doprowadzić go do cnoty, do nieba. Skoro więc tylko za
czął wychodzić z obłędu, Aniela oddaliła się od łóżka chorego, ażeby 
jej nie poznał, i jakkolwiek było to dla niśj bolesnem, z rezyguacyą 
poddała się tej konieczności; lękała się bowiem, ażeby jej obecność nie 
poburzyła na nowo w sercu Edw arda dawnych uczuć i wspomnień.

Niemnićj wszakże jedyną jój myślą było zapewnienie szczęścia 
człowiekowi, którego kochała niepokalaną, nadziemską miłością. Za 
jedynie właściwe narzędzie do tego szczęścia uważała M argaritę, już 
odrodzoną przez żal i skruchę. Zycie bez ideału je s t jakby ciągłą 
śmiercią i dlatego Aniela w sercu M argarity chciała znalćźć nowy zdrój 
życia dla Edwarda, nowe szczęście dla jego serca.

Z tą  przezornością, która jest jój płci wrodzonym przymiotem, 
Aniela tak wszystko urządziła, ażeby M argarita mogła stanąć przed 
Edwardem w chwili, kiedy silne wzruszenia już nie będą mogły szko
dliwie nań oddziaływać. W istocie, dzięki troskliwym zabiegom Anie
li, młoda kobieta przybyła potajemnie z Neapolu na miejsce, gdzie mąż 
jćj walczył i był rannym .

Serce M argarity, wolne już zupełnie od owych wielkich i zjadli
wych namiętności, które je kaziły i zatruwały, oczyszczało się boleścią 
i zarazem oczyszczało się nadzieją. Widząc, iż Bóg jej nie opuścił, iż 
z toni brudnego kału  raczył ją  podnieść ku niebu, że zesłał jćj tę w ła
śnie, którą ona m iała w nienawiści, aby ją wtajemniczyła w nieznaną 
jej cnót praktykę, M argarita uznając w tem wszystkiem sprawy O pa
trzności, umiłowawszy piękno dobra, zrzuciła z siebie grubą powłokę 
dawniejszego swego bytu, dawniejszego trybu życia i oczyszczona po
dążała ku szlachetniejszemu istnieniu, a na czole jćj zabłysnął pro
mień ideału.

Lecz chcąc połączyć M argaritę z jćj małżonkiem, potrzeba było 
przygotować do tego serce Edwarda, to serce jak  wosk miękkie i skie
rować do jednego celu jego uczucia zmienne, jak  powiew wiatru.

Pewnego dnia, gdy Edward przychodził już do zupełnego zdro
wia, Aniela weszła nagle do jego namiotu. Ujrzawszy ją , młody czło
wiek stanął jak  w zachwycie, jakby w radosnćm uniesieniu. Bynaj- 
mnićj nie zdziwiło go to zjawisko, uważał je  jako urzeczywistnienie 
marzeń, jakie w sobie nosił oddawńa.

Aniela okazywała się jak  zawsze pełna surowćj powagi, Edward 
jak zawsze ubóstwiający tę  którą porzucił i łaknący tego szczęścia k tó 
re od siebie odtrącił. Probował wybąknąć jakieś niewyraźne słowa
o swojćj miłości, lecz surowość jćj wejrzenia, poważna godność w po
stawie i blask cnoty promieniejący na jej obliczu, nakazały mu mil
czenie.

Dała mu do zrozumienia źe tu  nie może być mowy o tćm  co da-
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wniój było, tylko o jego przyszłości, i przypomniała mu iż na świecie 
istnieje kobieta z którą on się związał świętą przysięgą w obliczu Bo
ga i ludzi.

Na to przypomnienie Edward oburzył się i odrzekł, iż ta  kobieta 
nie jest godną jego serca; zdawało się jakby go srodze ubodło to, iż 
Aniela bez zazdrości mówiła o swojej rywalce.

Słysząc w jak i sposób o jćj przyjaciółce wyrażał się własny 
tejże małżonek, zapytała go, ażali w jego mniemaniu on także był tym 
samym Edwardem co dawniej, owym płochym i wietrznym elegantem 
neapolitańskich salonów.

Edward zaprzeczył temu stanowczo, dodając, iż cierpienie jego, 
zapał w bojach, krew przelana, świadczyły jako  się przeobraziła da
wniejsza jego słaba natura, i serce skażone nawróciło się ku prawym 
i zacnym dążnościom.

— Otóż— odrzekła A niela—i M argarita również ciężki bój sto
czyła, sroższy jeszcze chociaż mniój głośny: walkę z swojćm sercem, 
z namiętnościami, z pojęciami, z nałogami dawniejszego swego życia, 
i bohatórsko zdołała przezwyciężyć i pokonać tylu wrogów sprzysiężo- 
nych na jój zgubę.

Edward opierał się; lecz Aniela żarliwą swoją wymową wykaza
ła  mu jego obowiązek, konieczność przebaczenia, jeżeli chce ażeby Bóg 
jem u przebaczył, szczęście jakie sobie może obiecywać w życiu domo- 
wćm teraz kiedy tak świetne wawrzyny skroń mu ozdobiły, nadewszv- 
stko cześć jaką  powinien oddawać cnocie, cześć jedynie godną człowie
ka i zarazem godną Boga.

Mimowolnie Edward dał się porwać tym słowom prostym, ja 
snym, z serca pł)nącym , a w chwili kiedy najmocniój był przejętym, 
nagle Aniela uchyliła płócienną firankę zasłaniającą wejście do namio
tu i w progu ukazała się M argarita.

Młoda kobieta nieśmiało postąpiła kilka kroków naprzód, lecz 
nogi się pod nią zachwiały i upadła na kolana w pośrodku namiotu.

A wtenczas Edward wzruszył się aż do głębi serca, słodkie łzy 
napłynęły mu pod powieki. W stał, pochylił się nad klęczącą żoną 
i przycisnął ją  do piersi.

Długie milczenie przerwał głos jakby bolesnćm łkaniem  stłu 
miony:

— Bądźcie tak szczęśliwi, jak tego pragnie moje serce!
Wyrzekłszy te słowa Auiela wyszła śpieszuie z namiotu. Co się

w jej sercu działo, niełatwo przyszłoby opisać. W idziała osiągnięty 
cel najgorętszych swoich pragnień i zabiegów, a serce m iała boleścią 
rozdarte.

Natychm iast kazała sobie przyprowadzić wielbłąda, który ją  
przewiózł nad brzeg morski, gdzie już wiedziała że zastanie okręt od
pływający do Azyi. Tam, położywszy granicę szerokich mórz i lądów 
pomiędzy sobą a tym swoim uajpierwszym i jedynym którego pozosta
wiała w objęciach inućj kobićty, będzie mogła w uczynkach m iłosier



nych wylewać na cierpiącą ludzkość te zbyt obfite zdroje miłości, którśj 
zaciasno było w jś j  duszy.
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M argarita i Edward, duchowo odrodzeni, zakosztowali w dalszśm 
cichśm pożyciu błogiego szczęścia, jakiego nie zaznali dawnićj wśród 
zgiełkliwych uciech, na łonie bogactw i wielkości. Nigdy nie zatarło  
się w ich pamięci, komu zawdzięczali to wielkie dobro i dlatego to, po 
imieniu Boga, imię Anieli było zawsze u obojga małżonków w najwięk
szej czci i poszanowaniu; albowiem życie jćj nietylko ją  samą uświę
cało i godną czyniło uwielbienia, lecz wielki jego przykład zwrócił 
zbłąkanych z dróg fałszywych i wiodących do zguby, jak słońce oświe
cił sumienia, ciepłem swćm ogrzał ich serca i szlachetnym tylko idea
łom hołdować je  nauczył.

K O N I E C .

T om  IV . P a źd z ie r n ik  1881. 10
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W W. KSIĘZTWIE POZNAŃSKIEM.

P R Z E Z

Ludwika Zychlińskiego.

Udział pielgrzymów poznańskich w pielgrzymce do Rzymu na uroczystość 
ŚŚ. Cyryla i Metodego. — Ogólna charakterystyka sytuacyi W. Ks. Poznań
skiego.— Przemysł cukrowniczy.— Statystyka posiadłości ziemskiej większej 
i mniejszej; statystyka ludności, szkół, z uwzględnieniem stosunku żywiołu 
polskiego do niemieckiego i żydowskiego. Smutne położenie urzędników po
laków, mianowicie nauczycieli gimnazyałnych i elementarnych, sądownictwa 
i duchowieństwa.— Statystyka analfabetów.— Statystyka kryminalna.— Pogląd 
na zadanie przyszłego sejmu cesarstwa niemieckiego i rzut oka na czynności 
przedwyborcze. Nowy zwrot w walce państwa przeciw Kościołowi. — Ostrzeże
nie protestanckie prof. Gneists.— Ruch naukowy i literacki.— Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk.— Wspomnienia pośmiertne ś. p. Wannowskiego, ks. Grawd- 
k ’ego, Anastazego Radońskiego.— Apostrofa z powodu zbyt surowego zdania 

J .  I. Kraszewskiego o W . Ks. Poznańskićm.

Uczestnictwo Poznańczyków w pielgrzymce słowiańskiej do Pzy- 
mu powitały z wzniesionym sercem wszystkie odcienia opinii naszych, 
jako tysiącletnią, rocznicę apostołów słowiańskich ŚŚ. Cyryla i Metode
go. Zebrało się tysiąc czterysta osób ze świata słowiańskiego, wśród 
których 130 od nas, aby podążyć na oddanie hołdu pamięci braciom 
Soluńskim, apostołom Czechów, Morawian, Bułgarów i tych z pośród 
rodziny słowiańskich ludów, które pośrednio od ich uczniów usłyszały 
,,dobrą nowinę.11 Zasiew niemiecki, podjęty w imię przewagi polity- 
cznćj nad Słowianami, byłby zachodnią i południową Słowiańszczyznę 
zadławił i zniszczył, gdyby nie praca ŚŚ. Cyryla i Metodego. Jeżeli
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przy tćm nadmienimy, że apostołowie ci wytworzyli alfabet, wyrażają
cy dokładniej dźwięki słowiańskie od greckiego lub łacińskiego, a tłó- 
macząc biblią, dla liturgii w języku słowiańskim, położyli podwaliny 
lite ra tu r słowiańskich, to bez wahania się uważać ich możemy za pier
wszych utwierdzicieli rozwoju ludów słowiańskich zachodnich i połu
dniowych. Równocześnie stają nam żywo przed oczyma owe czasy, 
w których papieże Adryan II i Jan  VIII umożebnili, poteranym przez 
biskupów niemieckich, słowiańskim apostołom ich pracę, obsypując ich 
korzystnemi przywilejami i porównywamy mimowoli po dziesięciu wie
kach, dzisiejszą walną pomoc papieża, Leona XIII, i dzisiejsze nie
bezpieczeństwo z ówczesnem, porównywamy twardą dolę obecną z uci
skiem i prześladowaniem, jakie znosili przodkowie przed dziesięciu 
stuleciami.

Potrzeba nam było bardzo takiego posilenia duchowego wśród 
posuchy, jak a  nas kurczy. Sądząc z ogólnego stanowiska, położenie 
narodowości polskiej w W. Ks. Poznańskiem, przyznać musimy, że 
wygląda u nas niepocieszająco. Uwaga ta  dotyczy nietylko ciągle 
wzrastającego ubytku ziemi, ale i przywar rodzinnego ogniska, wśród 
którego coraz więcej rzeczy nie przypada nam do serca. Wiemy, cze
go nam niedostaje, silimy się pracować, wzmacniać, a przecież sła 
bniemy i z zapasów’ z życiem wychodzimy ze znużeniem, bez potrzebnej 
i koniecznćj silnej wiary „w lepsze.11 Rzadka podobno u nas dusza, co 
zachowała całą swą jasność, dlatego tćż iskry stronniczych nam iętno
ści wydobywają się z łatwością na wierzch. Spostrzegamy wprawdzie 
pewną r u c h l i w o ś ć ,  ale robi ona wrażenie raczej nerwowości podra
żnionej, niż tego jędrnego życia, które płynie samorzutnie z wnętrza.

Prusaczyzna chciałaby jaknajprędzćj wniknąć we wszystkie na
sze organa życiowe: nie udało jćj się to wprawdzie jeszcze do tćj 
chwili, ale gdyby, niech Bóg broni, raz dobrała się do naszych wyo
brażeń i opinii, szłaby wtenczas zagłada właściwości naszych, w za
straszającej proporcyi i byłoby z nami stokroć gorzej, niż z owym 
rejentem Bolestą z „P ana Tadeusza,“ który, chociaż tylko ubiór naro
dowy zmienił, już „połowę duszy s trac ił.11

Jakgdyby nie dosyć było istotnych groźnych zamachów, straszymy 
sobie bezustannie. „Oto ten blizki bankructwa, ówr niby dobrze się ma, 
ale gra na giełdzie; tam ten znów, Bóg jedyny wić, jak  się dotąd jeszcze 
trzym a i tak ta litania złowrogich wiadomości przebiega z ust do 
ust. Zkądinąd znów przesadzonemi kołyszą się niektórzy nadziejami 
i co tchu pędzą do zakładania cukrowni, które złote przynieść mają 
plony i zastąpić liche dochody, jakie przynosiła ziemia ostatnieini cza
sy. Zbudowana przed 4 laty cukrownia „K ujaw y/1 w powiecie Ino
wrocławskim, tak wielkie przyniosła zyski, iż niebawem 3 inne tamże 
założono, dziś zaś p iąta wznosi się w Kruszwicy, legendą narodową 
słynnćj, a zarazem budują po całem Księztwie fabryki cukru, jako to: 
w Kościanie, Środzie, Wschowie,-Nakle, a proponowane są, najnowsze- 
mi czasy, w Wrześni, Gnieźnie, Opalenicy. Do cukrowni w Kruszwi
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cy, Kościanie, Środzie, należą, jako akcyonaryusze, i ziemianie nasi; 
w proponowanój w Wrześni fabryce, przeważny także udział chcieli 
brać Polacy, ale słyszymy, że zam iar ostatecznie nie przyszedł do 
skutku. Pierwsza owa cukrownia „Kujawy“ przerobiła w roku ze
szłym 514,000 cent. buraków i przyniosła czystego dochodu 250,000 
talarów, czyli 750,000 marek. Czyni to 125%  kapitału, z czego 90%  
rozdzielono jako dywidendę. Trzy inne w pow. Inowrocławskim czyn
ne cukrownie, wyrobiły: 470,000, 260,000 i 200,000 cent. buraków, 
a ziemia pod plantacyą tych 4-cli cukrowni użyta, wynosi milę kwa
dratową.

O skali naszego materyalnego położenia powiadamiają nietylko 
takie oznaki, jak ubytek coraz znaczniejszy ziemi, ale i taki jak np. 
wybór wód, do których, potrzebujący poratowania zdrowia Poznańczycy, 
a raczój Poznanianki, w tym roku podążyły. Są to wody szlązkie,
o których uprzednio wielu ani słyszeć nie chciało. Chociaż zaznacza
my chętnie pewną w tym kierunku poprawę, to wyznać jednak musi
my, że nie umiemy jeszcze oszczędzać, a przynajmniój nie umiemy 
oszczędzać stosownie. Za oznakę tego niech posłuży chociażby suma 
złożona w kasach oszczędności. Z zestawienia statystycznego dowia
dujemy się, że podczas, gdy np. Pomorze miało złożonych w r. 1880 
62,871,678 marek w kasach oszczędności; Prusy wschodnie 17,865,000 
marek; Prusy zachodnie 15,700,000 marek, nasze Księztwo miało tylko
11,866,000 marek. Nie wspominamy już o takim Szlązku, saskiej 
prowincyi, lub wcale Westfalii, która miała 306,454,000 marek w ka
sach oszczędności. Uwzględnić wprawdzie trzeba różnicę między pro- 
wincyami poszczególnemi, ale zawsze uderzać musi, gdy Księztwo osta
tni w szeregu oszczędności zajmuje szczebel.

Mieliśmy sposobność przejrzćć dane statystyczne, z r. 1880, ja 
kie zawierają w sobie podręczniki z ramienia rządu wydane, tak co się 
tyczy l u d n o ś c i ,  jak  frekwencyi s z k ó ł  wyższych, jak  p o s i a d ł o ś c i  
z i e m s k i c h  większych i włościańskich, i pośpieszamy podzielić się te- 
mi datam i z czytelnikiem.

Ludność naszego Księztwa wynosiła w roku zeszłym, mimo emi
gracji, 1,702,000 mieszkańców. Z tój liczby przypadało na katolików
1,000,000, na Polaków 950,000, t. j. ‘/ ,  całój ludności. Summa grun
tów w Księztwie wynosi 3,027,579 hektarów. Z tój sumy przypada 
na posiadłości większe 1,626,954 hekt., na posiadłości włościańskie 
1,400,625 hektarów. Z większych posiadłości było w ręku Polaków 
732,235 hekt., u Niemców 894,700 hekt. (wliczywszy królewszczyzny). 
„ H a n d b u c h  d e s  G r u n d b e s i  t z e s  im d e u t s c h e n  R e i c h , ” powia
domią nas według powiatów o rozległości w ł a s n o ś c i  w i ę k s z e j ,  posia- 
danój przez Polaków i przez Niemców, oraz o liczbie właścicieli nieru
chomości w każdym powiecie. Zestawiając te interesujące dane, wy
każemy zarazem, ile od końca r. 1880 postradaliśmy znów większój 
własności aż do chwili obecnój.
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Powiat.

Babimostski
Bukowski
Bydgoski
Chodzieski
Czarnkowski
Gnieźnieński
Inowrocławski
Kościański
Krobski
Krotoszyński
Między chodzki
Międzyrzecki
Mogilnicki
Odolanowski
Obornicki
Ostrzeszowski
Piesze wslsi
Poznański
Szamotulski
Sremski
Średzki
Szubiński
Wschowski
W rzesiński
Wągrowiecki
Wyrzyski

Ilość posiedzicieli polskich 
i obszar ich posiadłości.

Ilość posiedzicieli niemieckich 
i obszar ich posiadłości

6
16
5
<5

11
60
75
37
33
18
4
5 

28 
17 
20 
23 
44 
22 
30 
44 
51 
29 
23 
41 
62 
11

13298 hekt.
23635 „

9422 „
9134 „
7759 „

36337 „
72649 „
44077 „
38294 „
16951 „
5154 „
2440 „

13346 „
37747 „
22593 „
25744 „
41321 „
24160 „
50561 „
47500 „
44838 „
33453 „
32804 „
28490 „
54749 „
16900 „

23
15
40
44
42 
59 
99 
27
30 
12 

32 
22 
G9 
12

43 
36 
38 
57 
17
19 
34 
52
31
20 
61 
46

20979 hekt.
22634 „
26494 „
31132 „
31137 „
27126 „
36270 „
13699 „
17427 „

6228 „
38151 „
36939 „
29463 „

5046 „
23427 ,
17437 „
30012 „
37612 „
J 3194 „
9404 „

16315 „
26779 „
19737 „

9837 „
30740 „
39162 „

718 posiadało 7 32234 hekt. 980 posiadało 573000 hekt.

Doliczywszy królewszczyzny i posiadłości książąt obcych, mieli 
Niemcy 894,718 hekt. Od początku bieżącego roku do 20 lipca wy
szło już znów z rąk polskich 13,738 hekt.; m ają więc obecnie Polacy 
tylko 717,496 hekt., a Niemcy 908,456 hekt. Podług powiatów u tra
ciły najwięcej w r. b. powiaty: 1) Krobski 3,425 hekt., przez sprzedaż 
dóbr Chocieszewickich przez księcia Willi. Radziwiłła, ożenionego z hr. 
Rzewuską i 2) powiat Szamotulski, przez sprzedaż dóbr Wronkow
skich, 4,500 hekt. obszaru obejmujących, a należących do p. Ignacego 
Grabowskiego.

Przejdźmy teraz do obszaru w ł a s n o ś c i  w ł o ś c i a ń s k i e j .
Tutaj mamy tylko dane ryczałtowe,, ale zkądinąd ważne. Powo

łane powyżćj źródło urzędowe wymienia, ile było w Księztwie w ro
ku 1823, a więc w czasie regulacyi chłopskiej, gospodarstw ze sprzę- 
żajem, a wiele ich jest dzisiaj. Otóż ubyło ich 8,679, było bowiem 
przed 58 laty 48,068, a jest ich obecnie tylko 39,389. Ubyło w ogóle
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■'>7,250 hektarów gospodarstw sprzężajowych '). Gospodarstw bez 
sprzężaju przybyło natomiast 10,510, podczas gdy obszar ziemi, przez 
tych bezsprzężaj owych gospodarzy posiadany, wzrósł z 74,500 hekt. 
do 138.150 hekt. Świadczy to o niepomiernym upadku samodziel
nych gospodarstw chłopskich. Wyzwolony włościanin nie um iał się 
zrazu rządzić, ale jakotako się jeszcze trzymał. Dopiero, gdy parcie 
ekonomicznych stosunków się zwiększyło, a lichwę zniosły prawa, za
częła ludność samodzielna wiejska upadać. Ustawa, obowiązująca od 
chwili uregulowania stosunków włościańskich, a dozwalająca dzielić 
grunta włościańskie, dopomogła swoją drogą do umniejszania ciągłe
go ludowych sił samodzielnych. Jak  donosiłem, wyprowadziło się 
z naszego Księztwa w ostatnich 8-iu latach aż 55,000 ludzi do Ame
ryki. W pewnćj części byli między nimi gospodarze, nie posiadający 
sprzężaju. Wiele przyczyn składa się na tę emigracyą chłopską. Im 
więcćj rozpatrujemy się w stosunkach, tćm głębszego nabieramy dziś 
przekonania, że Księztwo nasze na przeludnienie cierpiało. Wszelako 
wychodzimy tu taj z przypuszczenia, że absolutnćj miary pod tym 
względem niema, że kraj ten lub ów nie jest jeszcze przeludniony dla
tego, że taka a taka ilość mieszkańców przypada na milę kwadratową. 
Pojęcie wyrazu: p r z e  1 u d n i e n i e ,  da się tylko względnie zastosować, 
i to mając przeważny wzgląd na stosunki ekonomiczne. Kraj zaczyna 
być przeludnionym, gdy liczba ludności przez pewien szereg lat szyb- 
cićj wzrosła, niżeli dochód i bogactwo krajowe i gdy, w skutek tej dys
proporcji, przeciętny dochód jednostek umniejsza się, gdy ekonomi
cznie najważniejsze gałęzie przemysłu nie dają sposobności dostate
cznego zarobku, a zasilanie się produktami zagranicznemi wymaga 
ekwiwalentu zamiennego, którego wyprodukowanie połączone jest 
z coraz większemi trudnościami. Niemieccy ekonomiści obliczyli, że 
państwo Niemieckie, w porównaniu z r. 1871, potrzebuje dziś więcćj 
do konsumcyi 15,000,000 cetn. zboża, 2,000,000 cetn. mięsa, l ' / 2 mi
liarda litrów mleka, 2>/4 miliarda jaj i t. d., i dowodzą, że gospodarze 
w żaden sposób dotrzymać kroku nie mogą z tak szybkim wzrostem 
popytu o żywność. M u t a t i s  m u t a n d i s ,  da się to i do naszego 
Księztwa zastosować, które i związane jest ekonomicznie z państwem,
42,700,000 mieszkańców liczącćm, i potrzebuje równie w pewnćj mie
rze dowozu. Gospodarstwo rolne Księztwa naszego podlega fluktua- 
cyom i konkurencyi targu powszechnego, cały obrót gospodarczy staje 
się nmićj pewnym; próby i sztuczne pomoce wchodzą na porządek 
dzienny. W zamian za dowóz artykułów żywności, potrzebaby wywo
zić artykuły przemysłu, a więc walczyć z dotyczącą konkurencyą za
graniczną. W zrost ludności z m u s z a  do przyśpieszania rozwoju prze
mysłu i handlu, skoro samo gospodarstwo rolne nie podoła zatrudnić 
stosownie ludności roboczćj w tćj proporcyi, w jakićj ona wzrasta.

' )  Fakt ton powinien być nsiuku dla wszystkich pseudo-postępowyoh 
apostołów parcolaoyi u nas. Red.



Dzieje się więc, że przewyżka ludności roboczej dąży do miast, prze
pełnia je  i wywołuje, w skutek nacisku sił roboczych, zniżenie płacy
i to w o tyle większój mierze, im bardziej machiny umniejszają potrze
bę sił roboczych ludzkich. Ta przewyżka ludności roboczój, która szu
ka zatrudnienia w przemyśle i w handlu, rośnie tymczasem z roku na 
rok, ponieważ pokolenia, które dorastają i znów przypływają do mia
sta, coraz bardziej liczebnie się wzmagają. Ale ten szybki przyrost 
biednej klasy nie może znaleźć zatrudnienia w tych gałęziach przemy
słu, które się trudnią dostarczaniem zbytkownych mniój lub więcej 
potrzeb, bo przemysł krajowy nie rozszerza się w proporcyi przyro
stu ludności. Przyczem zauważyć należy, że przemysł i handel ro
zwijają się, nietylko wedle miary istniejących sił roboczych, ale i wedle 
miary kapitałów. Jedną z błędnych teoryi ekonomii politycznej jest 
twierdzenie, jakoby przemysł i handel mógł się rozwijać w nieskoń
czoność i że dlatego każdy przyrost ludności stanowi szczęście kraju. 
Jakimże sposobem, pytamy, ma przemysł i handel nietylko przyrost swój 
wewnętrzny zatrudnić, ale nadto, zatrudnić i nawał robotników wiej
skich? Nie jest-ci handel i przemysł ograniczonym na pewien dany 
areał, to racya, ale zkądinąd jest on także skrępowanym. Zależy bo
wiem od popytu, od łatwości konsumcyi, od potrzeby i to zależy b ar
dziej jeszcze od tych wszystkich względów, niż gospodarstwo rolne. 
Są to stare prawdy, ale nowoczesna lekkomyślna zagorzałość niedoświad: 
czonych postępowców, co do ufności w rozwój nieskończony procede
rów, traktująca rolników po macoszemu, zamyka oczy na tę powsze
dnią wprawdzie prawdę, ale bądźcobądź niewzruszoną prawdę.

Przejdźmy teraz do statystyki szkół wyższych w Księztwie. Za
czynamy od miasta Poznania. Na czele wymieniamy gimnazyum 
Ś. Maryi Magdaleny. Rok 1873, w którym obchodzono 300 letnią ro
cznicę jego fundacyi, stanowi zwrot ku gorszemu tej zasłużonej krajo
wi instytucyi. Od tego bowiem roku począwszy, nie słychać już tutaj 
publicznie języka ojczystego. Deklamacye polskie usunięto z progra
mu, tak  samo usunięto i mowy polskie abituryentów. Złączony aż do 
r. 1873 z uroczystością szkolną, obchód religijny, usunął postępowy 
duch bezwyznaniowości rządowej oficyalnój. W r. 1878 było abitu
ryentów 47, wśród których 38 Polaków. W dwa la ta  późniój było je 
szcze abituryentów 38; obecnie słyszymy tylko o 4-ch, z których Pola
ków 2-ch i tyleż żydów. W r. 1873 było nauczycieli 28, z których 23 
Polaków, a 5 Niemców; obecnie pozostała wprawdzie liczba nauczycieli 
ta sama, ale Polaków między nimi jest tylko 8, Niemców katolików 13, 
a protestantów 7. Uczniów uczęszczało wówczas 666, z których 612 
Polaków, 27 Niemców katolików, 7 Niemców protestantów i 20 żydów. 
Dziś liczy szkoła 574 uczniów, z których 314 Polaków, 260 Niemców 
(między nimi 115 protestantów), oraz 119 żydów. Uwzięto się więc, 
jak  z danych przytoczonych widać, zsymultanizować gimnazyum Ś. M a
ryi Magdaleny i to symultanizowanie stanowi główny cel. W języku 
zaś urzędowym czytamy, „iż pomyślniejsze uiż dawuiój zmieszanie
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składu nauczycieli i uczniów, sprowadzać tóż będzie widoczniejsze po- 
stępy.“ To ,,zmieszanie“ przywodzi na pamięć osławione F rydery
ka W. m e l i r e n .  Król ten k rzesać 'chcia ł żywioł polski, obsadzając 
szkółki wiejskie nauczycielami, branemi z szeregów podoficerskich 
armii swój. Mieli oni d i e s e n  s i a  v i s c h e n  L c u t e  n R a i s o n  u n d  
Z u c h t  b e i b r i n g e n .  Język polski przestał być w gimnazyum obo
wiązkowym, zresztą przeznaczono dlań 2 godziny tygodniowo. Polskie 
ćwiczenia, im klasa wyższa, tem tnnićj ich zadawano; deklamacye polskie 
są rzeczą dowolną. Biblioteka gimnazyalna, dawniej głównie polskie- 
mi zasilana książkami, obecnie tylko wypadkowo takowe otrzymuje. 
W czterech klasach niższych niema nauki religii wcale, w wyższych 
obu 2 godziny tygodniowo, ale po niemiecku.

Drugie gimnazyum poznańskie, t. zw. Fryderyka Wilhelma, mia
ło w półroczu zimowem 638 uczniów. Polaków było między nimi
1 Niemców katolików razem 64, ewangelików 294, a żydów aż 280. 
Z samego Poznania było uczniów 502. Z 25 nauczycieli było 2 Po la
ków. W nauce języka polskiego brało udział 72 Niemców. Abitu- 
ryencki egzamin złożyło na Ś. Michał r. z. 11-stu uczniów, na Wielka
noc r. b. 7; z pomiędzy nich jeden Polak.

Do szkoły realnej uczęszczało 473 uczniów (katolików 131, 
ewangelików 204, żydów 138). Znani z zdatności i gorliwości profeso
rów tćj szkoły, Polacy, pomijani są zawsze, gdy "chodzi o dyrektoryat. 
M agistrat miasta nie chce Polaka na tój posadzie, a argum enta zawsze 
się znajdą.

Gimnazyum w Gnieźnie liczyło w półroczu ubiegłem 305 uczniów 
(katolików 118, ewangel. 116, żydów 71). Abituryentów w obu term i
nach, Ś-to Michalskim i Wielkanocnym było 8, z których 2 Polaków.

Gimnazyum w Lesznie liczyło w ubieglćm półroczu 242 uczniów 
(katol. 38, ewangel. 124, żydów 80). Nauczyciel tylko jeden Polak, 
prof. matematyki, który zarazem literaturę polską wykłada w wyż
szych klasach. Egzamin dojrzałości złożyło 5 uczniów (1 kat., 2 ewan.,
2 żydów).

Do gimnazyum w Rogoźnie uczęszczało 265 uczniów (49 katol., 
138 ewan., 78 żydów). Na Ś. Michał r. z. złożyło egzamin 4 uczniów, 
w ubiegłćm półroczu 5, z których jeden Polak.

Gimnazyum w Śremie miało w półroczu ubiegłćm uczniów 185 
(78 katol., 54 ewang., 52 żydów). Abituryentów 5-ciu; nauki religii 
katol. wcale nie dawano, język polski wykładano w 6 godzinach tygo
dniowo.

Gimnazyum w Ostrowie liczyło 432 uczniów (200 katol., 117 
ewang., 115 żydów). Samo miasto dostarczyło 232 uczniów. W te r
minie Ś-to Michalskim r. z. i Wielkanocnym r. b. złożyło egzamin 18 
uczniów, z których 5 Polaków.

Gimnazyum w Wągrówcu liczyło 223 uczniów (84 Pol., 73 ew., 
66 żydów). Miasto dostarczyło 104 uczniów. Egzamin dojrzałości 
złożyło w dwóch terminach 9 uczniów, z których 3 Polaków.

Gimnazyum w Krotoszynie miało 255 uczniów (42 kat., 120 ew.,
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93 żydów). Miasto dostarczyło 153 uczuiów. Egzamin złożyło w obu 
terminach IG uczniów, z których jeden Polak.

Gimnazyum w Pile liczyło 277 uczniów (22 katol., 177 ewangel., 
60 żydów). Egzamin dojrzałości złożyło 7-iu. Miasto dostarczyło 
144 uczniów.

Gimnazyum w Inowrocławiu liczyło 276 uczniów (63 katolików, 
140 ewangel., 73 żydów); 192 uczniów dostarczyło miasto. Egzamin 
złożyło 11 uczniów, z których 2 Polaków.

Gimnazyum w Nakle 262 uczniów ( J9 katol., 161 ew., 81 żydów). 
Miasto dostarczyło 121 uczniów; egzamin złożyło 3 uczniów.

Progimnazyum w Trzemesznie 111 uczniów (56 katol., 26 ew., 
29 żydów). Miasto dostarczyło 50 uczniów.

Progimnazyum w Kępnie 155 uczniów (33 katol., 49 ewangel., 
73 żydów). Miasto dostarczyło 103 uczniów.

Progimnazyum w Skwierzynie 105 uczniów (6 Pol., 86 Niemców, 
27 żydów).

Szkoła realna w Wschowie 130 uczniów (16 katol., 99 ewang.,
15 żydów). Miasto dostarczyło 74 uczniów.

Szkoła realna w Bydgoszczy 587 uczniów (35 kat., 453 ewang., 
99 żydów).

Szkoła realna w Rawiczu 246 uczniów (38 kat., 115 ew., 88 ży
dów).

Szkoła realno-agronomiczna w Szamotułach 90 uczniów (34 Pol., 
22 ew., 33 żydów). Polacy pobierają w 3-ch kursach po 2 lekcye ję 
zyka polskiego,'oraz mają pozwolenie założenia polskiej biblioteki.

Przypatrzywszy się spisowi temu, a mianowicie frekwencyi 
uczniów polskich, a niemieckich i żydowskich, uderza, m ala stosunko
wo do licznej narodowości, liczba uczniów polskich. Jest nas 950,000, 
a 'uczniów, jakich szkołom wyższym polska dostarcza ludność, widzi
my tylko 1,443, podczas gdy Niemcy katolicy, których jest m. w.
50,000, dostarczyli 182, Niemcy ewangelicy, których je s t m. w. 640,000 
dostarczyli 2,742; a żydzi, których jest m. w. 64,000, dostarczyli 1,625' 
Jest nas */7 całej ludności, o ileż więc w tyle pozostaje frekwencya 
uczniów polskich, w porównaniu z frekwencyą uczniów niepolskich, 
a mianowicie żydowskich, chociaż i uwzględnimy tę okoliczność arcy- 
ważną, że nasza ludność głównie je s t rolniczą, a dalój i tę, że po za 
granicami Księztwa, w Wrocławiu, Saganie, Głupczycach, uczęszcza 
do szkół wyższych kilkudziesięciu Polaków z Księztwa. gdyż rodzice 
przekonani są, iż mniój pono trudności napotkają synowie poza Księz- 
twein niż w Księztwie. Zkądinąd przecież łatwo pojąć, że upośle
dzenie Polaków odstraszać ich musi od garnięcia się gorliwego do 
szkół wyższych, których przeznaczeniem przygotowanie do zawodów 
sądowych, administracyjnych i t. p.

Uprzytomnijmy sobie specyalnie położenie tutejsze i zacznijmy 
od nauczycieli gimnazyalnych i realnych. Potrzeba na studyum filo
logii 4*/2 roku, rok trwa próba, nauczycielstwo t. zw. pomocnicze trwa

T o m  I V . P a ź d z ie r n ik  1881 . n
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aż do lat 6. Potrzeba więc 7 lat, niezawodnie, aby uzyskać stałe 
raiejsse po złożeniu egzaminu państwowego, przyczćm znów od władzy 
zwykle zależy, czy nauczyciel rok, dwa lub wcale 10 n ajednćj ostanie 
się posadzie. Ta dobra lub zła wola władzy utrudnia mocno służbę 
polskiego nauczyciela, ile że przesadzanie Polaków z Księztwa do pro- 
wincyi innych, staje się regułą. Można sobie łatwo wystawić, jakie 
pobudki zwykle kierują tćm postępowaniem władzy; w języku urzędo
wym brzmi jednostajnie jeden tylko powód przesiedlania nauczycieli 
Polaków, t. zw. „dobra służby.11 Dla takiej, niczćm nieusprawiedli
wionej, wandalskiej tyranii, przesiedlono od lat 6-ciu połowę Polaków 
nauczycieli wyższych zakładów z Księztwa do pomorskich, branden
burskich i szlązkich gimnazyów.

A nauczyciele elementarni? Stan ich materyalnie polepszony 
został, ale moralnie cięży na nim zmora wymagań różnorodnych, m a
jących systematycznie na celu zamienienie go w narzędzie potulne ger- 
manizacyi i wyziębienie w nim poczuć narodowych. Seminarya nau
czycielskie przepełnione są Niemcami, których protegują i nauczyciele 
i władza. W r. 1878 było posad nieobsadzonych 241, nie mogło więc 
się uczyć 3000 m. w. dzieci. Któż, co nie musi, garnąć się będzie do 
stanu, z którym rodzaj moralnej, a wyrafinowanie aplikowanćj niewoli, 
jest połączony? Toż świeżo co dowiedzieliśmy się, że n a w e t  do To
warzystwa Naukowej pomocy, zakazano należeć nauczycielom elemen
tarnym , aby patryotyzm pruski, w który ich wprawiają, nie doznał 
plamy... „W  interesie służby,“ brzmi tymczasem i ten raz powód...

A zawód prawniczy? Wiemy już dawno, że żaden Polak, cho
ciażby i najzdatniejszy był i najdłużćj w służbie wytrwał, posady sto
sowniej, dyrygenta lub dyrektora, nie otrzyma, nie mówiąc już o posa
dach w ministeryum sprawiedliwości. Wolna adwokatura, która, we
dle nowych praw zaprowadzoną została, skłoni zapewne naszych p ra 
wników do popróbowania w tym kierunku swych sił. Nie będą przy- 
najmnićj narażeni, jak  teraz, na przesiedlanie w interesie tego Molo
cha, który nosi nazwę służby. Księztwo Poznańskie ma dotąd tylko
16 adwokatów Polaków, braknie więc w niejednym, tak ziemiańskim, 
jak i okręgowym sądzie, adwokata Polaka.

Liczba duchowieństwa, którego seminarya dziś zamknięte, które 
więc nie rekrutuje się już z pomiędzy tutejszych zakładów, umniejsza 
się coraz bardziej. B rak nam 142 proboszczy i 50 wikarych. Liczba 
kleryków, którzy dziś tylko zagranicą kształceni być mogą, nie wyró
wnywa ani w %  tej części dawniejszej liczbie kleryków, kształconych 
w Poznaniu i Gnieźnie.

O k a r y e r z e  a d m i n i s t r a c y j n e j  dla nas i mowy być nie mo
że; k a r y  e r a  w o j s k o w a  ogranicza się chyba na rangę kapitana, 
z widokiem na ty tu ł majora. Jesteśmy r a r i s s i m i  n a n t e s  na tćj 
wszechwładućj fali żywota pruskiego.

Koleje, poczty, telegrafy, cła i t. p., obsadzane zwykle Niemca
mi. Moglibyśmy wprawdzie bardziej się garnąć do tych zatrudnień,
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gdybyśmy krzywe na nas patrzenie filozoficznej znosić umieli. Ale 
nie umiemy, więc tćż z rzadka w tych dykasteryach spotkać się można 
z Polakiem, a jeśli się go spotka, rad być się zdaje, gdy go w przyto
mności innych urzędników Niemców nie wyszczególniamy, chociaż to 
czynimy dlatego, że w ojczystym możemy porozumićć się z nim języku.

Do zawodu lekarskiego garnie się coraz więcśj osób i słusznie. 
„Medicinal Calender von B orner” na r. b. wykazuje, że z wszystkich 
prowincyi najmnićj lekarzy posiada Poznańskie, bo na każde 5426 głów 
tylko jednego, podczas gdy np. w Szlązku przypada jeden lekarz na 
3930 głów, a nad Reuem jeden na 2720. Mamy obecnie w Księztwie 
103 Polaków lekarzy, podczas gdy Niemców i żydów lekarzy jest 193. 
Na 950,000 Polaków  może być jeszcze z jakie 40 lekarzy Polaków wię
cej. Poznań, liczący 34000 katolików, 19000 ewangelików, a 7000 
żydów, ma 17 polskich lekarzy, podczas gdy niemieckich i żydowskich 
jest 35-ciu.

Inny wolny zawód, aptekarstwo, zbyt zaniedbujemy. Ile wiemy 
bowiem, bodaj kilkunastu Polaków jest aptekarzam i, chociaż aptek 
w Księztwie jest sto kilkanaście.

Do przemysłu wyższego, do handlu, rzadko który zdatniejszy 
i sumienniejszy garnie się Polak. Rzemiosła zbyt często w nieudol
nych rękach. Mamy albo wyborowe firmy, albo mniejszych lub więk
szych partaczy i to bez liku.

O technicznych zawodach wreszcie powiedzieć należy, że i one 
dotąd mało nęciły naszą młodzież. Za oznakę naszego twierdzenia 
niech posłuży fakt, że do zakładających się kilku, chociaż w znacznój 
części polskiemi siłami, cukrowni, nie słyszymy, aby powołano jakiego 
dyrygenta Polaka.

Obraz niniejszy możemy uzupełnić jeszcze innemi danemi, wyję- 
temi z „Statistisches Jabrbuch fiir 1881.” Czytamy tam, że liczba 
a n a l f a b e t ó w  (nie umiejących czytać)wynosiła w Rzeszy niemieckiśj: 
w r. 1879/80 1,57% , w Prusiech w tymże roku 2,27% , a w poszcze
gólnych prowincyach pruskich wedle następującśj skali:

w Pom eranii........................... 0,62
w S z lą z k u .............................2,25
w Prusach Wschodnich . . 5,38 
w Prusach Zachodnich . . 8,22 
w Ks. Poznańskićm . . . 10,96

w Szlezwigu. 
w Saskićj prowincyi 
w Hanowerze . . 
w W estfalii . . . 
w prowincyi Reńskiój 
w Brandeburgii.

0,20% 
0,26 
0,34 
0,34 
0,36 
0,52

Mieliśmy sposobność dowiedzióć się porównawczo o liczbie anal
fabetów w Szlązku, a w Księztwie naszćm i to przez przeciąg lat 4-ch 
ubiegłych i dzielimy się z wami tą  wiadomością. Otóż było analfa
betów:

w Szlązku
w roku 1876/7 2,45%

1877/8 2,18
„ 1878/9 2,04

.  1879/80 2,25

w Księztwie Poznańskićm 
w roku 1876/7 12,93

„ 1877/8 11,16
„ 1878/9 11,10
„ 1879/80 10,96
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Dane, dotyczące naszego Księztwa. wykazują wprawdzie, że wy
kształcenie ludu zaniedbane jest, w porównaniu z innemi prowincyami; 
ale wskazuje zarazem, jak fałszywą musi być metoda, którą do nas 
gwałtem stosują Prusacy, skoro z miejsca zaledwie od lat 5-ciu ruszyć 
mogą. Dane te smutno wyglądają, smutniejsze są przecież te, które 
dochodzą uszu naszych. Nie tajno bowiem, że niemała liczba, czytać 
umiejących dzieci, czyta jak  papugi, odwyknąwszy od wszelkiego ćwi
czenia myśli w szkole elementarnej. Uczą tam dzieci i śpiewów, prze
ważnie niemieckich, o których znaczeniu i treści albo wyobrażenia ża
dnego nie wynoszą, albo całkiem dowolne. Między różnemi przykła
dami, . stwierdząjącemi to, przytoczę chociaż jeden, jako ilustracyą. 
W pewnym domu polskim przyjęto młodą 15-letnią dziewczynę wiej
ską do dziecka. W parę dni, wieczorem, słyszy pani domu śpiew nie
miecki w pokoju dziecinnym i z wielkiem swem zadziwieniem poznaje 
melodyą: „Wacht am Rheine.” Biegnie do pokoju i spostrzegłszy, że 
to śpiewa owa wiejska niańka, zaczyna ją wypytywać, zkąd jćj przyszło 
do głowy śpiewać podobne rzeczy. Dziewczyna opowiedziała, że to 
śpiewano w szkole i że ona myślała, iż to jaka pieśń nabożna... Mo- 
żnaby zawołać: o s a n c t a  s i m p l i c i t a s !

Może ośmielą się wyrzucać nam ze zwykłym cynizmem barba
rzyństwo, za które przed potomnością historyi odpowiadać będzie ich 
tyrania krzyżacka, niesprawiedliwość niemiecka i przewrotność pruska, 
używająca ze szkodą narodu szkół za narzędzia swojej barbarzyńskiej, 
nieludzkićj polityki.”

Wreszcie dostarczyło nam i sprawozdanie drukowane ministe- 
ryum sprawiedliwości: „o działalności sądów przysięgłych w Trusiech,” 
danych, dotyczących s t a t y s t y k i  m o r a l n o ś c i  w państwie, a więc 
i w Księztwio naszśm. Liczba zbrodni wzrasta ciągle w Państwie 
Pruskićm. Podczas gdy suma ogólna oskarżonych o zbrodnie wynosi
ła  w r. 1877 12807, urosła w roku następnym do 14022, a więc o bli
sko 10%- Cofnąwszy się do r. 1873, t. j. do początku K u l t u r k a m p -  
fu, taki nam się w liczbach przedstawia obraz:

było oskarżonyoh o zbrodnie: osób było oskarżonych o zbrodnie: osób

w roku 1872 8100 w roku 1876 11222
„ 1873 8546 „ 1877 12807
„ 1874 9444 „ 1878 14022
„ 1875 10268

a więc w lat 6 przyrost, wynoszący przeszło 70% '

Przypada, wedle ludności, wynoszącćj w r. 1878 26,6 milionów, 
na każde 1900 mieszkańców jedna zbrodnia, podczas gdy przed r. 1873 
stosunek zbrodni do mieszkańców m iał się jak  1 : 2930. Wedle poje- 
dyńczych prowincyi tak się przedstawia kryminalistyka:
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przypada 1 zbrodnia na: przypada 1 zbrodnia na:

w Szlezwigu 4039 w Nadreńskićj prowincyi 1992
w Hannowerze 3219 w Pruskićj prowincyi 1902
w Pomeranii 3122 w Ks. Poznańskiem 1738
w Hessyi i Nassau 2694 w Szlązku 1(‘>73
w Westfalii i Hohenzollern 2355 w Brandenburgii (wraz z Ber -

w Saskićj prowincyi 2195 linem) 1579

Chcąc mićć dokładny obraz, potrzebaby dla naszego Księztwa, 
dla Prus i dla Szlązka, innego ułożenia statystycznego, w któremby j a 
sno przedstawiał się udział w zbrodniach polskićj, niemieckiej i żydo- 
wskićj ludności. Tymczasem statystyka powyższa mówi tylko o pro- 
wincyach i dlatego pozostawia w znaczniejszej części domysłom roz
dzielenie dotyczących dat kryminalnych. W końcu znajdujemy w pra
wdzie pogląd porównawczy na udział w zbrodniach, wedle wyznań re
ligijnych, ale w ogóle, a nie wedle poszczególnych prowincyi. Dowia
dujemy się natomiast, że najwięcej zbrodni przypada na żywioł żydo
wski, że zbrodnie i zamiary zbrodni w ciągu ostatnich lat pięciu uro
sły: u ewangelików o 37% , u katolików o 47% , u żydów zaś o 80%- 
Że u nas oznaki zdziczenia, i to wśród ludu, zwiększyły się od lat 7-u, 
trudnoby było zaprzeć, a chociaż wiele bardzo przyczyniło się do tego 
zdziczenia prześladowanie Kościoła przez państwo, to wpływały na 
ten stan zarazem i naprężone stosunki ekonomiczne, które powodowa
ły klasy robocze do częstszego, niż wprzódy, szukania zapomnienia 
w trunku. Wiadomo zaś, że lud nasz, czy miejski, czy wiejski, prze
stępstwa z kategoryi okaleczeń, gwałtu, zabójstwa, popełnia zwykle 
w stanie napiłym. Z wszystkich bowiem prowincyi Państwa pruskie
go przypadała w ostatnich latach największa konsumeya wódki na oso
bę na Księztwo Poznańskie. W ostatnim roku np. przypadało sposo
bem porównawczym na jedną osobę w Prusach Zachodnich 20 litrów 
wódki, w Pomeranii 21, na Szlązku 15, a w Księztwie naszem 35. 
Z piwem rzecz się natomiast miała odwrotnie, bo pito go na osobę: 
w Prusach 30 litrów, w Pomeranii 31, w Szlązku 48, podczas gdy 
w Księztwie Poznańskiem tylko 20.

Na tćm kończymy obraz statystyczny naszćj sytuacyi w W. Ks. 
Poznańskićm. Jesteśmy znużeni, a i skwaszeni potrosze, ale chociaż
by to znużenie i to skwaszenie wzmagać sie jeszcze miało, tuszymy, iż 
nas nie ogarnie żadne przytępienie duchowe. Ruszać się dalej i silić 
będziemy i aby tylko nauka szła z tą  ruchliwością w parze, a wiara 
„w lepsze” jć j przyświecała, możemy zawsze jeszcze przywtarzać je 
dnemu z ludzi ubiegłego wieku, który powiedział, że społeczeństwo n i
gdy dać za wygraną nie powinno, bo inaczćj zgnuśnieje i stępieje, s tra 
ci zdolność wszelką rządzenia się, pojęcie nawet własnego dobra i nie 
wiedząc wreszcie, co począć, samo zatratę sobie zgotuje.
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Zbliżające się za dwa miesiące wybory do sejmu Cesarstwa, za
częły już od drugiej połowy lipca nas zatrudniać. Dotychczasowi po
słowie od nas, zdają sprawę z odbytćj czynności, a powiatowe kom ite
ty zaczynają obmyślać kandydatów na poselstwo. Rozbicie stronnictw 
na sejmach, tak  jaskrawo na wierzch wybijające, otwiera naszym glo
som możność decydowania, co wielką ich stanowi ważność. Co do za
powiedzianych reform, nie podpada wątpliwości, że reforma podatków 
ponownie sejm zatrudniać będzie. F ak t ten, że pełne arogancyi jak 
najwszechstronniejszej Cesarstwo niemieckie dało się wyprzedzić innym 
krajom pod względem urządzenia jak  najkorzystniejszego swego syste
mu podatków, pobudza! Bism arka do przedsięwzięcia jak  najśpiesz- 
niejszćj reformy. Postanowione przez sejm w r. 1879 prawo „o tary 
fie celnój i o podatku tytuniowym,” nie zabezpieczyło bynajmniej je 
szcze finansów Cesarstwa, ale zrobiono przez to pierwszy już krok 
w kierunku rozszerzenia zasady podatków pośrednich. Korzyści p o 
d a t k ó w  p o ś r e d n i c h ,  niestałych leżą nietylko w sposobie ich pobie
rania, ale i w sprawiedliwszym ustosunkowaniu sił płacących podatki. 
Co do pierwszego, widoczną jest korzyść pod tym względem, że ani 
egzekutor nie gra tu żadnćj roli, ani brutalne fantowanie nie budzi 
nienawiści mas do władzy wykonawczćj, ponieważ przeciętnie rzecz 
biorąc, podatkujący oznacza sam czas i miarę ciężaru, który decyduje 
się ponosić. Co do drugiego, to zwracamy na tę okoliczność uwagę 
czytelnika, że skala większego lub mniejszego podatku jest przy poda
tkach pośrednich ruchomą, stosuje się do stosunków lokalnych i kon- 
junk tu r handlowych, rozdziela się na wszystkie te indywidua, które 
w danćj chwili i w danem miejscu interesowane są pod względem pro- 
dukcyi i konsumcyi, dowozu i wywozu i t. p. Przy podatkach zaś b e z 
p o ś r e d n i c h ,  stałych wychodzi się z zasady, że indywiduum winno p ła 
cić bezpośrednio pewną kwotę państwu, w stosunku do swojej mienności. 
Zasada słuszna, ani słowa, ale praktyka coraz bardziej wykazuje, że 
możność płacenia nie zawsze da się wyrazić przez dochód podatkujące
go, przyczem mićć trzeba na względzie i tę okoliczność, że trudno je s t 
wymiarkować dokładnie i sprawiedliwie, choćby nawet w przybliżeniu, 
właściwy dochód. Czy familia podatkującego liczną jes t, czy nie, tego 
ten system nie uwzględnia wcale. Stan zdrowia opodatkowanego oby
watela, lokalne wreszcie i inne stosunki, żaden z tych względów nie 
wchodzi wcale w rachubę w opodatkowaniu bezpośredniem, a są to 
przecież fakta, które ogromne nieraz wywołują różnice w położeniu 
i kondycyi, napozór pod względem majątkowym równej, jednakićj- Już 
kilkakrotnie nadmieniałem dawniej, ja k  wyciągniętą jest u nas struna 
podatkowa i to nie tyle może pod względem podatków bezpośrednich 
państwowych, ja k  co się tyczy podatków bezpośrednich gminnych i że 
powitamy z zadowoleniem wszelkie środki, przynoszące ulgę w przecią
żeniu nas podatkami takiemi, jak dzisiejszy podatek na ubogich, 
a przedewszystkićm na szkoły. Dotąd państwo kładzie te ciężary na 
gminy, a kładzie je  często zbyt niclitościwie, jak  gdyby ubodzy i szko



ły były li sprawą gmiu, a nie państwa także; chociaż zkądinąd wiado
mo, jak  absolutnie Prusy bronią tej zasady wcale niepedagogicznśj, 
k tóra uważa szkoły wyłącznie za sprawę państwową, wyłącznie za sfe
rę troskliwości i opieki rządowej, odpychając wpływ Kościoła, boby to 
było barbarzyństwem, wpływ rodziny i społeczeństwa, boby to prowa
dziło do ciemnoty. Wobec takich interesów nabiera kwestya wyborów 
nowych posłów do parlam entu niemieckiego przez głosowanie po
wszechne wielkiego znaczenia, a mianowicie tam, gdzie ludność polska 
pomieszana jest bardziej z niemiecką. W takich okręgach potrzeba 
zawczasu mnogich i wytrwałych przygotowań, aby umożebnić wybór 
polskiego kandydata.

*** Zabiegi przygotowawcze inteligencyi poznańskićj do wybo
ru nowych posłów rozpoczęły się już pod koniec miesiąca lipca, tak 
że sejmiki przedwyborcze, przypominające w pewnej mierze i dawne 
sejmiki relacyjne, zaprzątały umysły naszej społeczności prawie przez 
cały sierpień, z mniejszym lub większym zapałem po różnych miastach, 
których szeregować tu  nie będziemy. Gdyby dawni sejmikowicze wiel
kopolscy powstali z grobu z żywą pamięcią gwaru sejmików relacyj
nych, zadumaliby się zapewne nie mało nad spokojem i nad poważną 
dyskusyą wśród licznych dosyć zastępów ludności wszystkich stanów. 
Porządek dzienny tego rodzaju zebrań jest mniej więcej jednaki. D a
wniejsi posłowie zdają zwykle sprawę z ubiegłej kadencyi prac sejmo
wych, roztrząsają ważniejsze podnoszone lub załatwione interesa, ob- 
znajiniając masy ludności z zasadami postępowania, którego się pod
czas obrad sejmowych trzyma „koło polskie” wśród swarzących się 
między sobą stronnictw „rzeszy niemieckiej.” Tego rodzaju relacye 
niają dwojakie znaczenie: z jednej strony przygniatają umysł i inten- 
cye obywatelskie, krępowane bezwzględną, nieludzką, krzyżacką prze
mocą liberałów-bezwyznaniowców i konserwatystów-pietystów niemie
ckich; z drugiej zaś zawierają cokolwiek nauki. Pokaźny zastęp mas 
ludności uczy się od swoich reprezentantów oceniać sprawiedliwie wa
żniejsze propozycye rządowe i poznaje mniój lub więcej legalne postę
powanie wyższych i niższych organów administracyjnych, szkolnych 
i t. p. Po wysłuchaniu takiej relacyi i przeprowadzeniu dyskusyi nad 
kwestyami ogólniejszego społecznego interesu, przystępuje się zwykle 
do wyboru kilku kandydatów z każdego koła wyborczego. Z pomię
dzy tych projektowanych kandydatów, przedstawianych komitetowi 
centralnemu w W. Księztwie i w Prusach, naznacza dopićro komitet 
centralny ostatecznie desygnowanych kandydatów w takiej liczbie, j a 
ka na powiat przypada, ponieważ tylko w ten sposób można zapobiedz 
rozstrzeleniu się głosów na zbyt wielką liczbę ulubionych mężów sta 
nu w powiecie *** W Poznaniu np. stawiło się około 800 wybor
ców na taki sejmik. Poseł poznański Hipolit Turno, zdając sprawę 
z czynności „koła polskiego” w parlamencie, zwrócił uwagę na podsta-
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wę, na jakiej posłowie Polacy się opierają, nadmieniając, że w obec prze
mocy nieprzyjaznej nam p a r  p r i n c i p e  większości niemieckiej, czyn
ność nasza parlam entarna ogranicza się na tych tylko sprawach, które 
kraj nasz obchodzą, a więc na sprawach interesów narodowych, religij
nych i ekonomicznych, o ile one na nasz byt moralny i materyalny wpły
wają. Potem przystąpiło zgromadzenie do wyboru sześciu kandydatów, 
wreszcie rozbierano kwestyą zmiany regulaminu wyborczego, która 
dziś nas bardzo żywo zajmuje. Chodzi tutaj: 1) o oparcie agitacyi wy
borczej na okręgach wyborczych, a nie jak  dotąd na powiatach, skoro 
prawo wyborcze do parlam entu opiera się na okręgach, które składają 
się z dwóch a i z trzech powiatów; 2) o sposób ostatecznego wyboru 
kandydatów. Dotąd powiaty poszczególne miewały ważny głos. Pro
ponowana zmiana polega na tćm, że ostateczny wybór kandydatów 
przysługiwać ma walnemu zgromadzeniu delegatów powiatowych, łącz
nie z komitetem prowincyonalnym. Zmiany proponowane przechodzą 
wielką większością.

Dla zupełności obrazu zabiegów przedwyborczych inteligencyi 
poznańskiej zaznaczyć jeszcze wypada, że na zgromadzeniu przedwy- 
borczćm w Krobi (dnia 24 lipca r. b.), wystąpił Stanisław hr. Czarne
cki z Pakosławia z wnioskiem szerszego znaczenia, mianowicie, aby 
poznański kom itet prowincyonalny połączył się z komitetami Szlązka, 
W armii i Prus Zachodnich, w celu stworzenia na sejmie większej łącz
ności niż dziś między Polakami w państwie pruskićm. Zebranie przy
jęło ten wniosek i poleciło delegatowi swemu przedstawić go walne
mu zebraniu delegatów w Poznaniu. Sejmiki przedwyborcze na Szląz
ku i w Prusach zgadzały się ochoczo na takie postąpienie; lecz pomię
dzy pozuańskiemi sejmikami przeważała opinia nieuznająca chwili 
obecnej za stosowną dla tej nowej procedury przedwyborczej (Chodzież, 
Wągrowiec, Kościan, Opalenica), chociaż nie brakło i takich zebrań, 
które wniosek hr. Czarneckiego gorąco popierały (Leszno, Inowro
cław, Ostrzeszów, Bydgoszcz) ***

Myliłby się jednak, ktoby patrząc na to, jak zgromadzenia wy
borcze gromadnie odbywają się i jak  skwapliwie dzienniki je  zalecają 
i c o n  a m o r e  opisują, ktoby sądził, że społeczeństwo nasze zaprząta 
się niemi zbyt gorliwie. Tak nie jest. Lud właściwy idzie wprawdzie, 
jak  zowie, n a  g ł o s k i ,  ale uprzednio me troszczy się wcale o czyn
ny współudział w orgauizacyi wyborczćj. Mozoł i starania przypada
ją w udziale pewnćj tylko lkizbie inteligentniejszych i gorliwszych oby
wateli, tak wiejskich, jak miejskich, tak duchownych jak  świeckich. 
Póki trw ała era zaciętej walki państwa przeciw Kościołowi, walki jak- 
nąjfałszywićj „kulturkainpłein” (wojną o zdobycze cywilizacyi) zwanej, 
znachodziło się zawsze jeszcze u nas dosyć energii i przed walką 
i wśród walki wyborczćj. Masy łatwićj było prowadzić, bo przygoto
wane już. były widokiem klęski moralnćj, która ich bezustannie doty-
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kała, i do pewnego solidaryzowania się z inteligencyą przynaglała. Dziś 
trwa wprawdzie ciągle jeszcze, mianowicie u nas ta  „krzyżacka wojna,” 
ale przybrała ona cokolwiek łagodniejsze formy, które pragnęlibyśmy 
widzićć choćby w tćj okoliczności, że księża tak zwani ma j o w i ,  to je s t  
wyświęceni podczas kolizyi państwa z Kościołem i niedopuszczani przez 
rząd do funkcyi kapłańskich, obecnie obowiązki kapłańskie sprawować 
mogą, nie podlegając już, tak jak  dotąd, karom pieniężnym, więzieniu, 
lub wcale wygnaniu. Nie śmiemy przesądzać, ale obawiamy się, żeby 
wyborom obecnym nie brakło dawniejszej chwalebnćj energii i solidar
ności.

Co się tyczy walki państwa przeciw Kościołowi, możnaby wpra
wdzie dopatrzćć się oznaków, zwiastujących niejakie zwolnienie rządu 
w swojćj żarliwości bezwyznaniowćj, ale o odstąpieniu od zasady praw 
majowych mowy nie ma wcale. Prusaczyzna, wzrósłszy w potęgę przy 
pomocy bezwyznaniowego liberalizmu, dąży ostatecznie do urzeczywi
stnienia prędzej czy później, doktryny protestanckiej o kapłaństwie 
powszechnćm świeckich ludzi. Idea ta  pracować nie przestanie nad 
poniżeniem Kościoła, przynajmnićj w granicach stosunków, mających 
z państwem bezpośrednią styczność. M o d u s  v i v e n d i  może być choć
by jaknajlepićj na razie ułożony i zaakceptowany, ale bodaj coś nad 
to. Prusaczyzna widzi w zawarciu trwałego pokoju między rządem 
a Kościołem, to jest pokoju takiego, któryby zapewnił Kościołowi wol
ność w szerszych rozmiarach i powrócił mu odebrane prawa, najwięk
sze niebezpieczeństwo dla protestanckiej doktryny. I  nie chodzi tu
0 prąd konserwatywny lub liberalny, bo każdy z nich o to samo, cho
ciaż innemi drogami, dobijać się będzie. Pierwszą kwestyą w danćj 
chwili jest: czy złożeni wyrokiem państwowym z urzędów biskupi, wró
cą na swoje stolice lub nie. Sądzimy z wielu wskazówek że wrócą 
wszyscy, prócz jednego naszego arcybiskupa. Jeśli wypadki zaprzeczą 
temu złowieszczemu przewidywaniu, pierwsi cieszyć się z tego będzie- 
my, tymczasem zaś żywimy to smutne przeświadczenie, że jakeśmy 
n a w i ę c ć j  ucierpieli przez ten liberalny wandalizm, t a k n a j m n i ć j  
pociechy z chwilowego załatwienia tćj namiętnćj walki odniesiemy. 
Jak  się zresztą sam episkopat na swoje położenie zapatruje, wskazu
ją  słowa nowego biskupa Trewiru, wyrzeczone przy pożegnaniu jego 
parafian sztrasburskich z kazalnicy. „Prosiłem, mówił on, Ojca Ś., 
żeby mię uwolnił od tego c i ę ż a r u ,  bo widziałem całą m ę k ę ,  jaka 
mnie czeka. Nadaremnie. Kiedym się gotował na konsekracyą, łzy 
mi się puściły z oczu i byłem przygnębiony na myśl tego, co mi przejść 
wypadnie.”

W tćj chwili nawija mi się rozprawa słynnego nacyonal-liberała 
prof. d-ra Gneista, który z naukowego stanowiska chce reprezentować 
ową, wyżćj wskazaną doktrynę protestancką i który opinią swoję o 
stosunkach kościelno-państwowych w Niemczech z wielkim zapałem
1 niemniejszćm namaszczeniem wykłada w jednćm  z najbardzićj czy
tanych pism niemieckich, mianowicie w „Gegenwart.” W Niemczech,
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powiada Gneist, wynikają z istnienia dwóch Kościołów olbrzymie tru 
dności, które usunąć może tylko wyraźna zasadnicza państwowa poli
tyka. Państwo musi stać przy jednolitóm (1) prawie małżeńskićm oraz 
familijnśm, musi stać przy jednolitym (!) systemie państwowego wy
chowania l), musi szkołę w zupełnćj mićć mocy i niepozwolić żadnemu 
innemu czynnikowi mieszać się do nićj. Chodzi tu, kończy Gneist,
o samo istnienie protestantyzm u, a z nim i Niemców.

9 0  ST O SU N K I EKONOM ICZNO-SPOŁECZNE

Z dziedziny umysłowćj nie wiele mamy do zapisania. Posucha, 
jaka życie nasze kurczy, udziela się i sferze duchowćj. Pism i pise
mek, aktualnością się trudniących, jest dosyć; ale ta  strawa codzienna 
jest w ogóle prostśm odbiciem sytuacyi, nie dostarcza promienia, się
gającego do ogniska dodatniej przyszłości. Z rzeczy historycznych 
zasługuje na szerszy rozbiór: „Liber beneficiorum Laskiego.” W ydał 
dzieło to, z poręki Tow. Przyjaciół Nauk, podług rękopiśmiennych ko- 
deksow, będących w archiwum Gniezna i Kalisza, ksiądz dr. Łukow
ski, uwagami zaś i żywotem Laskiego uzupełnił je  ksiądz licencyat 
Korytkowski. Tom II zawiera historyczną krytykę, dotyczącą badań 
nad początkiem księgi, wykazuje jś j znaczenie prawne i językęwe. 
Monetom, wagom i miarom poświęcił uczony ks. Korytkowski osobne 
gruntowne studya. Poczćm opisane są cztery archidyakonaty archi- 
dyecezyi Gnieznieńskiśj, t. j. kaliski, wieluński, łowicki i łęczycki. 
Pod koniec tomu następuje wykaz imion własnych, miejscowości i nazw 
technicznych, oraz dodana je s t mapa archidyecezyi Gnieznieńskiśj, 
sporządzona własnoręcznie przez ks. Korytkowskiego, a rytowana 
przez Dmochowskiego. Archidyakonat łowicki i łęczycki, liczyły ra 
zem 142 kościoły (7 klasztornych), archidyakonat kaliski 89 kościołów 
(7 klasztornych), archidyakonat wieluński 42 kościoły (3 klasztorne).

Nakładem Tow. Przyj. Nauk wyszła niedawno, przeznaczona dla 
uczącśj się młodzieży, książka St. Karwowskiego p. t.: „Wiek XVI, 
czyli dzieje odkryć, przeobrażeń politycznych i reformacyi.” Autor, 
z Księztwa rodem, jest nauczycielem gimnazyalnym „dla dobra służby” 
w Saganie, na Szlązku. P. Karwowski drukował już poprzednio roz
prawę historyczną o Lesznie, o którój wzmiankowaliśmy swego czasu 
i rozprawę o Inflantach polskich.

Zapowiadane od miesiąca „Pisma zbiorowe ś. p. ks. p ra ła ta  Ko- 
źm iana,” dotąd jeszcze nie wyszły; ale mieliśmy sposobność przejrzśe 
spis rzeczy. Są to już drukowane przed laty, przeważnie w „Przeglą
dzie poznańskim,” rozprawy i inne pracfe ś. p. prała ta . O ile dzisiaj 
czytane będą, nie przesądzamy; ale tyle pewna, że odczytywać je  będą 
dawni znajomi ś. p. ks. Jana, odświeżając sobie w pamięci dni ubiegłe, 
w których rozpoczęła się walka formującćj się falangi t. z. ultramon-

')  Określenia te nie Bi) dosyó jasne, zwięzły tekst niemiecki z właści
wą sobie nomenklaturą literalnie przołoiony, nio przedstawia dokładnio oalo- 
go poglądu autora. lied.



tanów w W. Ks. Poznańskićm, przeciw zbytnićj luźności przekonań re
ligijnych, przeciw indyferentyzmowi religijnemu, jak i około r. 1840— 
1848 wśród młodzieży uniwersyteckićj panował. Dużo podniosłych 
myśli przypomni się uczestnikom walki, zobaczą dużo konsekwencyi 
przeczuwanych, a niekoniecznie dobrych dla spójności społecznej i nie 
raz przyjdzie, w tym jak  gdyby herbaryuszu, spojrzćć na pojedyńcze 
typy objawów, które dziś widzimy przed sobą w pełnćj akcyi.

Ot i wszystko, co z dziedziny piśmiennictwa zanotować przyszło. 
Pragnęłaby dusza nasza zaczerpnąć z wysokiego nieba jakićjś pro- 
miennćj, skrzydlatćj myśli, wznieść się ku przybytkom jakićjś harmo
nii, odetchnąć całą piersią gdzieś, wśród wyżyn, sięgających błękitu, 
a tymczasem przytłacza ją ciężka atmosfera. Tuż, tuż dosięga każde
go z nas wymierzona fala powietrza i ścieśniający się zakres przestrze
ni; trzeba szamotać się bezustannie z interesami materyalnemi, aby 
nas grubiańska ich siła nie przygniotła. W alka na małćj przestrzeni 
przybiera coraz jaskrawsze formy eksterminacyjnego najazdu i przy 
dzisiejszych szybkich tętnach życia, wszystkie zasoby wpadają w wir 
tych sfer wzajemnie się ograniczających, wszystkich oddech coraz bar
dziej przyśpieszony.
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Przebudowanie frontowćj kamienicy, k tóra należy do Tow. Prz. 
Nauk, już rozpoczęte. Zważywszy, że środki Towarzystwa ograniczo
ne, byłaby robota ta  ryzykowną, gdyby nie pomoc zamożniejszych oby
wateli, z których jedni cegłę, drudzy belki, trzeci deski dostarczają, 
podczas gdy innych wielu z pieniężnemi śpieszy datkami. Doszły one 
dziś do 4000 marek, a czytamy ciągle o nowych składkujących. O roz
prawach, czytywanych na posiedzeniach Tow. Przyj. Nauk, nie będę 
dzisiaj pisał, zostawiając sprawozdanie o nich na koniec roku, aby je 
dnym rzutem  objąć te strony działalności Towarzystwa i zwrócić zara
zem uwagę, jak  obręb jego czynnych członków szczupleje, głównie 
wskutek przeszkód mnićj lub więcćj wyraźnie stawianych rozwojowi 
całej tej instytucyi, opartćj na pracy umysłowćj przez rząd, który na 
czele cywilizacyi europejskićj chętnie się stawia.

P r a c a ,  p r a c a ,  na każdym kroku, o każdym czasie, powtarzamy 
sobie; ale, jak  powiedział poeta: „nie dość jest na rozkazie, daj 
siłę z rozkazem.” Ta siła  z w e w n ą t r z  wprawdzie przedewszystkiśm 
płynąć i wyrabiać się musi, aleć i z e w n ę t r z n i e  sprzyjać muszą jćj 
wyrabianiu pewne nieodzowne warunki. Gdy te nie dopisują, duch 
albo się rozprasza, albo tak się więzi w samym sobie, że wypaczyć się 
gotów i wyrodzić w pewien rodzaj rezygnacyi, zakrawającćj na pesy
mizm z dewizą: a p r e s  n o u s  le d ć l u g e .  Tak daleko nie doszliśmy, 
dzięki Bogu, ale... nie trzeba w żaden sposób łudzić siebie i drugich 
i wmawiać w siebie, jak  to czynią niektórzy z pośród nas, że im gorzśj 
tćm lepićj, bo tćm bliższćm jest „lepsze.”

I znów odbiegliśmy od naszego kronikarskiego zadania. Przy
piszcie digresye te nie czemu innemu, tylko niepodobieństwu utrzymania
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się na linii wyznaczonśj, gdy chodzi o najżywotniejsze interesa, których 
zagrożenie porusza i kronikarskie pióro, skoro niem włada ręka żywe
go członka społeczności.

Od czasu ostatnićj niej z kwietnia kroniki, zaszło znów kilka 
wypadków śmierci, które zapisać wypada. A nasamprzód zmarł, po 
40-letniój działalności, były profesor gimnazyum S. Maryi Magdaleny 
Wannowski. Wspominając o nim, wyrywam poniekąd kartę z własne
go pam iętnika. Kochał on młodzież i był przez nią kochany dla swej 
wielkićj bezstronności, idącej w parze z wielkiem zamiłowaniem wy
kładanego przedmiotu, jakim  były języki starożytne. Cóżto on nie 
nabiadał się, jak gdyby nad nieszczęściem, gdy uczeń źle użył „oratio 
obliqua,” lub gdy wcale „u t” napisał „cum indicativo!” Rok cały go
tów był pamiętać podobne błędy. Dziwnym zbiegiem okoliczności, da
no mu redagować jedyną, do r. 1845 wychodzącą u nas gazetę: „Gaze
tę W. Ks. Poznańskiego.” Był to bezbarwny, suchy zbiór wiadomości 
politycznych, a zacny profesor w niczćm się nie przyczynił do jćj oży
wienia, bo i nie było to zaiste pole dlań stosowne. Jego obchodziły 
języki starożytne i postęp uczniów w władauiu niemi i w zrozumieniu 
ich, a nie żadne inne postępy, lub spory o nie. Pochodził ś. p. 
Wannowski z dawnćj litewskiej familii. Syn fizyka powiatowego 
w Białostoku, urodzony w początku wieku bieżącego, zwiedzał tame
czne gimnazyum, poczćm uczęszczał na uniwersytet Królewiecki, będąc 
tamże na funduszu Radziwiłłów. W r. 1824 uzyskał stopień doktor
ski i uczył w gimnazyum Królewieckiem języków starożytnych. Od r. 
1829 przeniesiony do Poznania, urzędował w gimnazyum Ś. Maryi Ma
gdaleny przez la t 40. W środku września pomienionego roku wziął 
dymisyą, na którćj odgłos zjechali się z całego Księztwa byli jego ucz
niowie wszelkiego wieku i stanu, aby go uczcić pożegnalną ucztą i w rę
czyć mu album, do którego każdy uczeń dał swą fotografią, wraz z da
tam i szkolnemi, a nieraz i predykatem z łaciny i greczczyzny. Ś. p. 
profesor m iał dwóch braci: Leopolda i Felicyana, z których jeden był 
prefektem, a drugi profesorem i superintendentem kalwińskim, jeden 
był, do niedawna jeszcze, kalwińskim księdzem w Słucku, drugi jest 
obecnie ministrem wojny imperium rosyjskiego.

Wr tym samym, co ś. p. Wannowski, miesiącu, um arł i kanonik 
Grandke, mąż wielkićj skromności, a długoletni podskarbi Towarzys
twa pomocy naukowćj. Sprawował on urząd ten bezpłatny z wzorową 
gorliwością i zamiłowaniem. Przez śmierć ś. p. kanonika Grandkego 
zeszła kapituła poznańska do liczby 4-ch kanoników. Czterech um ar
ło od r. 1874, dwóch zmuszonych jest siedzićć poza granicami Pruskie
go państwa (biskup sufragan Janiszewski i kanonik Kurowski).

Dnia 16-go sierpnia um arł po dłuższćm niedomaganiu Anastazy 
Radoński, ostatni z ośmiu braci-weteranów, w 69 roku życia. Zmarły 
nigdy pracy ani trudu się nie lękał. Cały żywot jego był usłudze pu- 
blicznćj oddany. S. p. Anastazy pojmował obowiązek życia, jako słu-



żbę obywatelską na każdćm polu. Porucznik oddziału Karola Róży
ckiego, powróciwszy z więzienia w Austryi, osiadł w Krześlicacb 
i przez 50 lat b ra ł czynny udział we wszystkich sprawach naszego 
Księztwa. Przedewszystkiśm wspomnieć należy o długoletnićm ucze
stnictwie zmarłego w sejmie prowincyonalnym. Piastował on urząd 
ten poselski z wielką gorliwością, a będąc członkiem komisyi różnych, 
oraz przewodniczącym wydziałów, m iał sobie za obowiązek popierać 
rodaków na posady przy instytutach prowincyonalnych; czynił to jednak 
z taką przezornością, że gdy przed paru laty z powodu słabości złożył 
tę godność, członkowie sejmu prowincyonalnego, aczkolwiek większość 
ich stanowili Niemcy, złożyli w osobnym adresie hołd jego zasługom. 
S. p. A. Iladoński posłował pewien czas i w Berlinie, w ostatnich zaś 
czasach s ta ł na czele komitetu prowincyonalnego wyborczego. Było 
to stanowisko tćm trudniejsze, im bardzićj społeczeństwo nasze rozbi
jało się na koterye. Zmarły potrafił zachować nawet w tćm położeniu 
bezstronność i stać się tym sposobem nader użytecznym sprawie. S. p. 
Anastazy zostawił po sobie nietylko znaczny m ajątek, dobrze zagospo
darowany, dla potrzeb dobra powszechnego zawsze otwarty; ale i za
szczytną pamięć i przykład godnego, brzydzącego się samolubstwem 
i hipokryzyą obywatela. Pełen prawdziwego poświęcenia, umiał spra
wiedliwie sądzić tych, co je  dla zachowania pozorów kłamali.
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A teraz pozwólcie mi na zakończenie następującej uwagi. W do
tychczasowych korespondencyach starałem  się zawsze pisać prawdę, 
nie upiększając, ale też i nie szpecąc rzeczy i spraw tutejszych, mam 
więc, jak  tuszę, pewne prawo odezwać się w obec zbyt surowego zarzu
tu, jaki wymierzył przeciwko W. Ks. Pozuańskiemu szanowny Jubilat 
Kraszewski. Gdyby to odnosi to się do ogółu, co p. Kraszewski napisał świe
żo w „Kłosach”: „że nietylko ziemię sprzedajemy Niemcom, ale że i da
wna uczciwość, dawny wstyd i obawa opinii, nikną w pogromie,” w ta 
kim razie nie warto jużby było nami się zajmować. Nie tajno ni
komu, że społeczeństwo nasze dotknęły zawody sromotne; wiadomo 
powszechnie, że chromieją nasze instytucye, wysiłkami wielkiemi wznie
sione, a przez egoistów burzone; wiadomo, że rozbija się do pewnego 
stopnia społeczność nasza bezustanną kłótnią koteryi i nanoszaniem do 
polemiki motywów napozór religijnych; ale nie wyrzekliśmy się dlatego 
jeszcze przyszłości, chociaż gwiazdę jćj przewodnią zalegają zbyt czę
sto tumany kurzawy, jaka powstaje z rozbijania gmachu nietylko przez 
siłę zewnętrzną, ale i przez samolubny pesymizm z jednćj i grzeszny 
optymizm z drugićj strony między nami samymi. Ktoby jednak z czy- 
stćm sumieniem ze stanowiska cnoty obywatelskićj chciał nas d o k ł a 
d n i e  osądzić, ten musiałby nietylko patrzćć z perspektywy, chociażby 
ona była jaknajznamienitszą; ale ten powinienby żyć wśród nas i z na
mi i to przez dłuższe lata prześladowań i przemocy buty krzyżackićj, 
pracującćj nad zniweczeniem indywidualności naszćj!

1 0  w rześn ia  1 8 8 1  r .



O POLSKICH PRZEKŁADACH
T R A G E D Y I SO FO K LESO W Y C H  *).

N A P IS A Ł

Roman Zawiliński.

W ocenieniu przekładów Raszewskiego zarzuca mu p. Węclewski, 
że w chórach szczególnie niewypełnione i niezaokrąglone przez Sofo- 
klesa myśli, wypełnia bez jakićjkolwiek wskazówki. Rzeczywiście, 
trudno jest być wiernym co do słowa w przekładzie chórów, posiada
jących, obok trudności dykcyi, tę trudność drugą, że nadwerężone 
w tekście zębem czasu w wielu miejscach, zupełne luki mićć się zdają. 
Ale czyż należy znowu czynić zarzuty tłómaczowi, że jednćm lub dru- 
giem słowem stara się to w przekładzie zaokrąglić i w ten sposób dać 
czytelnikom postać chóru jaśniejszą i zrozumialszą, zwłaszcza, jeżeli to 
uczynione w sposób mało dostrzegalny, w sposób, który nie psuje ani 
myśli, ani dykcyi oryginału?

W staraniu o wniknięcie w uczucie i myśl poety i w oddaniu ich 
artystycznie pięknym językiem, w pochodzie za natchnieniem i siłą dyk
cyi Sofoklesa, nakoniec w oddawaniu poważnych i wspaniałych postaci 
tragedyi greckiej, okazał się p. Raszewski niezrównanym, co w połą
czeniu z dykcyą jasną i w wielu miejscach nawet starożytną (choć to 
się rzadko zdarza i ujemną stronę dykcyi stanowi) daje najlepsze świa
dectwo tłómaczowi. Dążył on do przekładu artystycznego i uzyskał 
go bezsprzecznie, a jeżeli w niejednćrn miejscu ścisły filolog ła- 
twoby mu mógł wykazać zbyt wolne postępowanie z tekstem, ogół pol
ski zawsze dotąd oddaje mu w przekładach palmę pierwszeństwa.

Cośmy powiedzieli o Antygonie, to się da mniej więcćj zastoso
wać do wszystkich następnych tragedyi, pojawiających się w małych 
przerwach tuż po sobie. „Edypa w Kolonie“ *), zaopatrzył p. Kasze-

* )  D o k o ń c z e n ie — p a trz  z eszy t za  w rzes ie ń  r .  b.
‘) ^Edyp w Kolonio.” Tragedya Sofoklesa: tldmaozyl z grockiego 

Kazimierz Kaszowski. Warszawa, 1 8 5 4 .
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wski również wstępem, odnoszącym się ściśle do wytłómaczenia mytu 
przedstawionego w tragedyi i do skreślenia charakteru działających 
osób. W dyalogu użył tłómacz dłuższego od wiersza oryginału, wier
sza 13-to zgłoskowego żeńskiego, mającego w sobie więcćj od jedena- 
stozgłoskowego powagi. W chórach pozostał p. Raszewski, co do we
wnętrznej strony, takim samym, jak w Antygonie, co do zewnętrznćj 
zaś, to tylko chór ostatni zachował miarę i ilość wierszy równą, po
przednie zmieniają się ciągle.

W dykcyi napotkaliśmy usterki: na str. 7 użył p. Raszewski wy
razu ,,ziemiotrzęś“ w znaczeniu trzęsienia ziemi. W prawdzie wyraz 
taki, ze zmianą końcowćj spółgłoski na twardą, istnieje w języku pol
skim i użył go L. Siemieński w przekładzie Odyssei, ale u niego „zie- 
miotrzęs“= h o m . hwooiyaioę  jako epiteton Posejdona. Na str. 10 
nie wiemy, co może znaczyć wyraz „hydź się“ w wierszu:

I  czoij i h y d ź  s i ę  ró w n o  z d ru g im i.

Drobiazgi te przecie nie wpływają na charakter całości, w którćj 
podnieść należy przedewszystkićm I śpićw chórowy, przełożony bardzo 
gładko, a po nim III niewiele od poprzedniego gorszy.

W rok po „Edypie w Kolonie,“ ukazał się tego samego tłóma- 
cza przekład „Edypa króla“ '). Niema ten przekład żadnych wybi
tnych cech ani właściwości, któreby go od poprzednich wyróżniały, bo 
wykonany prawie równocześnie z tamtymi, dzieli ich zalety w zupełno
ści. Z chórów najpiękniejszy ostatni, a we wszystkich je s t znowu ta 
niejednostajność w formie co do równości wierszy strofy i antistrofy,
o którćj już mówiliśmy, tylko że w tym przekładzie jeszcze w wię
kszym stopniu. Miałożeby powodzenie, uzyskane przez poprzednie 
przekłady, wpływać na tłómacza tak  niekorzystnie, że w pośpiechu 
mniej baczną zwracał na chóry uwagę? Podniesione zalety spostrze
gliśmy tylko w I chóru drugiej strofie i antistrofie i cokolwiek w chó
rze V. Z usterek językowych przytoczyć wypada wyrażenie na str. 263 
„ k a d z i d ł  woni“ dla rytmu zepsute; na str. 44.3 „ p a n o w i  (m iła)“ 
zain. ogól. poi. formy „panu” 2). Za niestosowne uważamy tćż przełoże
nie greckiego wyrazu ava£ przez wyraz ,,król“  (str. 272 i 273) w o- 
dniesienie do Teirezyasa (nie Tirezyasza ani Tirezego) wieszcza i ka
płana, albo subst. xi]QV  ̂przez nasz wyraz „woźny11 (str. 430 i 432); 
pierwsze nie zgadza się z naszemi pojęciami o królu i możeby lepićj 
było zastąpić je  wyrazem ,,władzcą“  lub „książę" (wszak i u Słowian 
książę a kapłan mieli wspólną nazwę KNIAŹ), w drugićm lepićj było 
zachować ten wyraz keryx, jak  to uczyni! L. Siemieński w Odyssei, bo

*) ,,E d y p  k r d l .“  T ra g e d y a  S o fo k le sa : tld m a c z y ł z g re c k ie g o  K. K a
szow ski. „ B ib l .  W a rs z .“  1 8 5 5  r . ,  t .  I I I ;  s t r .  2 5 0 — 2 8 5  i 4 2 6 — 4 5 6 .

a)  P. Z aw iliń sk i zap o m in a  o tć m , że j e s t  tu  m ow a o b o żk u  „Pan,“ 
a n ie  o rzeczo w n ik u  „ p a n .“  Red.



nasz „woźny“ nie da należytego publiczności o godności Keryxa wyo
brażenia a ujmie jćj tylko powagi i znaczenia.

„Edypa króla“ poprzedza r o z p r a w a  w s t ę p n a .  Po uwagach
o znaczeniu iopotrzebie przekładów klasycznych, po dotknięciu kwestyi 
walki romantyzmu ze źle zrozumianym, przez winę Francuzów, klasy
cyzmem, czuł p. Kaszewski potrzebę wypowiedzenia swoich zapatry
wań na stosunek tłómacza do oryginalnego poety, zwłaszcza teraz, kie
dy trzecim z rzędu przekładem  Sofoklesowym zamykał w tym dziesiąt
ku la t seryą swoich przekładów. Jeżeli z jednćj strony podobne nie
jako usprawiedliwienie się w obec czytelników było nadto zbyteczne, 
bo same przekłady świadczyły o tóm, jak  p. Kaszewski zadanie swoje, 
jako tłómacza, pojmował; to z drugićj strony, to otwarte wyjawienie 
zasad, posłużyć tylko może do przekonania się bliższego, jak  dalece 
odpowiedział p. Kaszewski stawianym sobie wymaganiom. Wiemy 
już, ja k  się s tara ł o formę zewnętrzną, co do wewnętrznćj zaś, to 
w ten sposób odzywa się p. Kaszewski:

„Pod względem formy wewnętrznćj, trzy rzeczy winniśmy byli 
przedstawić w języku: siłę, prostotę i koloryt wieku. O ile znajomość 
języka własnego dozwalała nam, o tyle staraliśmy się unikać w w yra
zach i wyrażeniach wszelkiej wykwintności i anachronizmów, któreby 
trzy poprzednie warunki nadwerężyły. Z pokorą wszakże wyznać 
musimy, że nie wszędzie udało nam się zachować zamierzoną dokła
dność. A lubo religijnie poniekąd pragnęliśmy w całćj czystości od
dać każdą po szczególe myśl oryginału, to wszakże albo dziwaczuość 
wyrażenia, na które języki w ogóle nowożytne, nie mają takićj samćj 
fonny, albo mechaniczna jak aś  niezwalczona przeszkoda, sprowadziły 
nas gdzieniegdzie z zamierzonćj drogi.”

To, co sobie tu tłómacz postawił za zadanie i do czego się „z po
korą” przyznaje, jako do niespełnienia zamiaru, chcielibyśmy odnieść 
przedewszystkićm do trzeciej z owych rzeczy, które chciał tłómacz 
przedstawić w języku, do kolorytu wieku. Że ma siłę dykcyi, o tćm 
już wspomnieliśmy, i tej mu nikt nie zaprzeczy, iż potrafi być prostym 
a nawet naiwnym, gdzie tego rzecz wymaga, o tćm się łatwo przeko
nać z ustępów rzewniejszych a nawet z niektórych śpiewów chórowych; 
ale brak mu „owćj starożytnej śniedzi,“ o którćj wspomina L. Sie- 
mieński, brak mu zdolności utrzym ania nas zawsze wyobraźnią w wie
kach przedhistorycznych. Truduo atoli robić z tego zarzut samemu 
p. Raszewskiemu; jestto  rzecz, którą się czuje, ale którćj wyrazić tru 
dno a nawet określić, a takich delikatnych odcieni szukać w przekła
dzie, jestto  stawiać wymagania nawet ponad miarę oryginału.

„ I  tak, łam iąc się z trudnościami, w ciągu blizko lat dwóch, do
konał p. Kaszewski przekładu trzech tragedyi Sofoklesowych, które
śmy poznali. Długi czas potćm, bo la t dziesięć, nic w tym rodzaju 
nie wydał, chociaż truduo było uwierzyć, że zaprzestał tak pożytecznćj 
a wdzięcznćj pracy. Dopićro w r. 1865, jakby dla przypomnienia się 
umieścił przekład „Trachinek“ Sofoklesowych w „Bibliotece W arsza-
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wskićj *). Na wstępie uderzyć musi każdego, nie zastosowywany przez 
p. Raszewskiego w poprzednich przekładach podział tragedyi greckiej 
na sceny. Całe „Trachinki“ składają się z X III scen tak , ja k  gdy
by cała tragedya odpowiadała naszemu jednostkowemu dramatowi. 
A przecież tak nie jest. „Trachinkiu równie, jak  poprzednie, i wszy
stkie w ogóle tragedye Sofoklesa zawierają prolog, epejsodya (5) paro- 
dos, stasimony (4) i exodos ze śpiewem ano oxrjvfjg, a  nadto jeszcze 
śpiew hyporchematyczny przy końcu pierwszego epejsodyon, są więc 
tak samo zbudowane jak  wszystkie. Możnaż te pojedyńcze części t r a 
gedyi nazywać scenami? możnaż je  podawać jako takie w przekładzie, 
który nam ma nawet zewnętrzną formą dać o ile możności, wyobraże
nie o klasycznćj tragedyi greckićj? Nie wiemy, z jakiego powodu 
uczynił to p. Raszewski, bo w przedmowie nic o tćm nie wspomina; 
w każdym razie za zaletę tego uważać nie możemy, ani za postęp w za
wodzie tłómacza. Musimy za to podnieść tę okoliczność, że tłómacz 
zachował tu  czystość i piękność dykcyi w całćj rozciągłości; z pieśni 
chórowych uwydatnia się szczególniej pieśń 3 (str. 30 i 31), w którćj 
mamy nawet pożądane zalety zewnętrzne, a nadto epodos chóru II 
(str. 27), śliczny ustęp liryczny, przypominający niejednę z naszych 
wdzięcznych piosnek ludowych:

W  je d e n , w d ru g i tu r a  ró g  
C ięc ie , s t r z a ła  p a d a ,

A  ty c h  g ę s ty c h  ciosów  huk  
N a  p o la c h  o s ia d a .

T o  s ię  zw iną  w je d e n  sp lo t,
T łu k ą  czo łem  w czoło;

R y k  z ich  p ie rs i, ja k b y  g rzm o t 
R o z le g a  się  w ko ło .

A  n ad  c ichym  b rzeg iem  w ód,
N a  w zg ó rzu , z d a le k a ,

S iedzi dz iew czę, w dzięków  cu d  
I  n a  m ęża czeka .

J a k  ja łó w k ą  o d s tą p io n a ,
Z  m atczy n eg o  d o m u ,

Z a  zw ycięzcą p o sz ła  ona:
W  n a g ro d ę  p o g ro m u .

T a k ie  w y p ad k i zasz ły  ta m ,
K tó re  z m a tczy n ć j w ieści znam .

I oto wszystko, cobyśiny w szczególności, bez powtarzania ogól
nych zalet, o przekładzie „Trachinek“ powiedzićć mogli, i tćm tćż za
mykamy przegląd przekładów p. Raszewskiego. Trudno przypuścić, 
aby tłómacz na tych przekładach poprzestał; wielostronna jego dzia
łalność i zasługi, położone około przekładów w ogóle, a w szczególno

i) „ B ib l .  W a rs z .l< z r .  1 8 6 5 .  T o m  I I ,  s t r .  I —  5 0 .
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ści mile przez publiczność przyjęty przekład czterech tragedyi Sofo
klesa, nie zraziły go chyba od przedsięwzięcia, aby, mając już większą 
połowę, nie dokonać reszty i nie wzbogacić naszćj literatury  przekła
dem wszystkich pozostałych Sofoklesa tragedyi, przekładem  praw dzi
wie artystycznym i przystępnym dla szerszego publiczności koła •)• Ma 
bowiem p. Raszewski ten dar, za pomocą którego (jak mówi p. L. Sie
mieński), umić wygrać obcy utwór na swoim instrumencie tak m i
strzowsko, że każdy wziąłby przekład za jego własność, za oryginał; 
ma dar poezyi, który mu pozwala odczuć i wcielić się w myśli poety, 
aby je  potćm tem  swobodnićj i piękniej przedstawić. Dar to wielki
i cenny, który bodaj wszyscy mogli posiadać tłómacze.

Widocznie dawała się czuć potrzeba zaznajomienia publiczności 
polskiej z tragikam i starożytnćj Hellady. Prof. Węclewski, lilolog 
z powołania, chciał uczynić zadosyć potrzebie i wypełnić ten brak 
w naszej literaturze, który był coraz dotkliwszym i postanowił syste
matycznie obdarzać nas przekładam i trzech największych tragików 
greckich. Sporadycznie pojawiły się przekłady Choeforów i Agame- 
mnona Aischylesowego, „Trachinek;‘ i „Ajasa Sofoklesowego,“ a wśród 
tego rosła całość, którą dopićro w r. 1873 i 1875 wydał jako publika- 
cyą dwutomową p. t.: „Tragicy greccy.*1 Zawarł w I tomie wszystkie 
pozostałe całe tragedye Aischylesa, w II Sofoklesa.

Riedy się pojawił przekład „Aischylesowego Agamemnona,11 pi
sze o nim L. Siemieński 2):

„Najświeżćj ogłoszone tłumaczenie „Eschylesowego Agamemno- 
nau przez Węclewskiego, ma już wybitniejsze zalety; wiersz biały, nie 
bez szczęśliwych zwrotów i trafnych wyrażeń, pozwala czytelnikowi do
patrzeć tych piękności, jakie się mieszczą w ,,Eschylu,“ lubo nie po
wiem, żeby sposób oddania myśli i obrazów, nic już do życzenia nic 
pozostawiał; brakuje tych dotknięć mistrzowskich, co jednćm słowem, 
jednym zwrotem ożywiają cały obraz, a przecież w „Orestei,“ a szcze- 
gólnićj w „Agamemnonie“ pełno je s t miejsc porywających poezyą.”

Przytoczywszy jedno z takich miejsc, pisze dalćj:
„Zawsze mniemam, że to miejsce, ja k  tyle innych tćj tragedyi, 

obfitujące w pierwszego rzędu myśli, sytuacye, obrazy, mogłoby lepićj 
być oddane; twierdzę nawet, że rymowy przekład nicby nie uronił, 
a jeszcze ożywił i podniósł, bo to pewna, że rym tak niezbędny w na
szćj poezyi, mimo wszelkich prób unikających go, nie jest zawadą 
w ręku mistrza a zawsze dzielnym środkiem w artystycznie skończo- 
nćm odwzorowaniu oryginału. Ci, co narzekają na te więzy, krępują
ce swobodę i wierność tłómacza, czemuż nigdzie nas nie przekonali, 
aby przekłady prozą lub wierszem białym nie pozostawiały nic do ży
czenia? Jeżeli to ma być kouiecznćm ułatwieniem, niechże pociągnio- 
ną będzie granica między przekładam i li gramatycznemi, jakie służyć

')  P . K . tłu m aczy ł jc sz c z o  5 -t.^  trag ed y i) „ F ilo k to t“  w „ A to n o u m “  
WarBZ. ■ Red.

2)  „ C z a s ,“  d o d a te k  m iu sięo zn y ; to m  V  z r. 1 8 5 7 ,  s t r .  4 3 1  —  4 3 4 .



mogą uczącym się starożytnych języków z przekładami, mającemi się 
przyczynić do wzbogacenia naszćj literatury. Środek, łączący te dwa 
zadania, a nie odpowiadający całkowicie żadnemu, musi wydawać nie
smaczne płody.“

„W racając do „Agamemnona“ p. Węclewskiego, mam jeszcze 
dołożyć, że tłómacz w chórach, których Eschylesowe tragedye mają 
najwięcej i to olbrzymich lirycznych piękności, widział potrzebę uciec 
się do rymu, jakby tej samćj potrzeby nie było i w części czysto dra- 
matycznćj? Wszakże tak  w wierszu, jaki obrał, jak  w rymach, które 
rozprószył, niepodobna dopatrzeć się ani muzykalnej harmonii, bez 
którćj niema poezyi lirycznej, ani jasnego sęsu (sic!), bez którego zno
wu nic być nie powinno. Prawda, że chóry Eschylesowe są ciemne 
teksty poszarpane tysiącami lat, przeskoki gwałtowne, metafory nie
spodziane, ale dlatego w przepolszczeuiu wypadało nadać temu szyk 
zrozumialszy, oddać przystępniejszym tokiem. Wezmę tę strofę, 
opisującą zamordowanie Ifigenii, śliczną jak płaskorzeźba z naczółka 
jakićj świątyni” (przytoczywszy): „Obrałem najszczęśliwszą strofę, a nie 
mogę powiedzieć, żeby przekład odpowiadał duchow'i tego obrazu, 
z jakim  go Eschylos nakreślił, a choć z tak słabćm rymowaniem nie 
oddal przecież tłómacz tego miejsca, jak  w oryginale, gdzie Ifigenia na 
ofiarników rzuca z oka strzały, wzywające politowania fiśysi cpikoLxrw. 
Ta właśnie plastyka stanowi jednę z głównych właściwości greckiej 
poezyi i tylko poezyą można jej podołać.”

Uwagi te, płynące z żywej przychylności dla tłómacza, zmierzają 
do tego, aby go pobudzić do nadania najwyższćj doskonałości przekła
dom, które zapewne dokona, uzupełniając nam całą trylogią Orestei. 
Główna tu  rzecz tak  opanować myśl oryginału, aby w przepolnzczeniu 
nie odstąpić od rzeczy i to samo powiedzićć, tylko w tonie nie rażą
cym naszego ucha, ani naszego pojęcia.

Dłuższy ten ustęp przytoczyliśmy umyślnie, raz z powodu znako
mitych ogólnych uwag tłómacza „Odyssei,11 a powtóre dlatego, że tru 
dno dać trafniejszą i dokładniejszą charakterystykę przekładów prof. 
Węclewskiego. Co powiedziano o przekładzie Agamemnona, to nie
tylko jest charakterystyką Ajschylosa, ale nawet Sofoklesa; zmieńmy 
tylko w miejscach, gdzie się znajduje słowo A g a m e m n o n ,  O r e s t e -  
j a i t. p. wyrazy i podłóżmy odpowiednie z Sofoklesa, a charaktery
styka pozostanie i tu doskonałą. Wszystko, co L. Siemieński powie
dział o dykcyi prof. Węclewskiego, o braku mistrzowskich dotknięć,
o słabych poetycznie miejscach, porywających poezyą w oryginale,
0 rymie i jego użyciu w chórach, wszystko to najzupełnićj odnosi się
1 do przekładów Sofoklesa. Znać wpłynęły te uwagi tłómacza „Odys- 
sei“ na prof. Węclewskiego, przynajmnićj pod jednym względem, sko
ro ogłaszaiąc we dwa lata potćm przekład „Trachińskich dziewic” So
foklesa w tym samym dodatku do „Czasu” ’), użył w nim rymu i w dy-
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alogowćj części tragedyi. P rzekład ten (że od niego zaczniemy) nie 
je s t bez zalet, a uderza w nim ta  chociaż ułudna swoboda w przekła
daniu, k tóra i lekturę milszą czyni. Rym nie spraw iał znowu prof. 
Węclewskiemu takićj trudności, o jakićj z przekładu Agamemnona mieli
śmy wyobrażenie, chociaż wyznać trzeba, że w kilku miejscach poświę
cił dlań jasność myśli, a nawet trafność wyrażenia np. na str. 101:

Że  h a ń b ą  się  o k ry je sz , sy n u  m ó j, n i e  d o c i e c ,  
g d z ie  n a  w ęd ró w ce  baw i od  ta k  d aw n a  ociec .

albo na str. 106:
N a  w y g o n ie  p as tew n y m  L ic h a s  p o se ł ja w n ie  
o g ła sz a ł w o b e c  w ie lu . J a  s ły sząo  n i e b a  w n i e  
p rz y b ie g łe m ... .

str. 262:
D E JA N IB A . P ó jd ę , bo  p ó jść  za r a d ą  d o rz c c z n ą  n ie  w adzi. 
GO N IEC. M y ż a li p o czek a m y ?  lu b  co  czyn ić  r a d  z i ć j  (?).

na str. 264:
J a k ić jś  w ięc w in ien  u le d z , sk o ro  się  p o każe  
Ż e ś  n ie p ra w n ie  p o s tą p ił  w zg lędem  p a n i, k a rze?

gdzie przedmiot zdania pierwszego położony dla rymu aż po zdaniu 
drugićm.

Niezbyt szczczęśliwe są tćż zwroty: „ t r o s k ę  z głowy w y w a b i ę  
ci“ (str. 105) ,,fałsz mówisz z p o u k i  owego“ (str. 266), obok tych, 
które dzieli z późniejszym przekładem nierymowym, umieszczonym 
w zbiorze ogólnym: , , u p a d  do upadku11 (str. 102 w. 83) m y t n e  ') 
wojsko (str. 109 w. 244); „czy z g r o d o d z i e r c ó w  domu“ (str. 111 
w. 300) „won“ (str. 450 w. 801) zam. poi. „precz!“

Co do ogólnego zbioru, nie rozumiemy, dlaczego prof. Węclew- 
ski nie umieścił w nim pierwszego rymowego przekładu, ale podał no
wy wierszem białym, w którym widocznie i starannie unika rymu. 
Miałożby to być w celu poprawienia kilku wymienionych usterek, lub 
dla harmonii z innymi przekładam i dokonanymi wierszem miarowym?

Zupełnie podobnie ma się rzecz z „Ajasem,11 którego przekład 
pierwszy pojawił się w „Bibl. W arszawskićj “ 2), drugi w zbiorowćm

*) T łó m a cz  w tćm m iejscu  p o p e łn ił herezyą język ow ą. Zam iast utar
teg o  wyrazu p o lsk ieg o  „n ajem n y 11 u tw orzył od n iem ieck iego  czasow nika m ie- 
then  (najm ow ać) przym iotn ik , m oże na wzór og ó ln ie  w P oznańskićm  używa 
nych  ga licyzm o-germ an izm ów  np. szykny lub  latin izm o-germ anizm u: ob sk u r
n y . W yraz „ m y tn y 11 is tn ie je  w praw dzie w języku  p olsk im , alo w znaczeniu  
„ o d  c ła , od  m yta“  (ross . m ytnyj, m yten n yj) n p . u K lonow icza F lis . C. 1:

m y t n e  d u ń sk ie  g ro d y , 
g d z ie  m u sisz  p łac ić  m o rsk io  c ło  od  w ody. 

ale i w tć m  zn aczen iu  n ie  m ó g ł g o  tu  użyć tłó m acz .
a) „ B ib l. W a rsz .11 1 8 6 5  r.j t . I , s tr . 2 3  —  6 4 , 4 0 0  —  4 2 3 .



wydaniu tragedyi Sofoklesowych, tylko że tu czuje się prawdziwy żal 
do tłómacza, dlaczego pierwotnego przekładu nie zachował i dla ogól
nego zbioru, dlaczego, jakby umyślnie, zepsuł wiele pigknych miejsc, 
zmazał wiele obrazów, które sig w pierwszym przekładzie rymowym 
podobać musiały. Jednem z takich jest ustgp w I Epejsodion w. 396 
— 492, przypominający pożegnanie H ektora z Andromacbą, a nastę
pnie w Epejsodion IV, przy końcu, ustgp od w. 1077— 1093 (str. 414), 
gdzie przez dwie przypowieści krótkie Menelaos z Teukrosem spór 
wiodą.
m e n e l a o s .  Znałem męża, co g ę b ą  szermował zuchwale,

Zmuszając do wyjazdu wśród burzy żeglarzy,
A nie pisnął, gdy wicher uniósł go w nawale,
Lecz cały zagrzebany w odzienie, z wioślarzy 
Każdemu dał po sobie deptać według chęci.
Tak i krzyki twej gęby, k tóra bez pamięci 
Zuchwali się, gwałtowna niebawem przytłumi 
Nawałnica, co z chmurki wypadłszy zaszumi. 

t e u k r o s . A ja widziałem człeka: głupi co się zowie,
Zwykł był w dumę się wzbijać w niedoli współbraci; . 
W tćm ktoś go zoczył, do mnie podobny z postaci
I równy duchem mi, i tak  do niego powić:
,,Nie znieważaj umarłych, bo gdy w tćm przewinisz, 
Człowieku, sam do własnćj biedy się przyczynisz.11 
W żywe oczy chudzinie to mąż ów przekładał,
Wżdy oglądam ją  teraz, i jest nią tak sądzę 
N ikt inny jeno ty sam. Czym zagadkę zadał?

Niemniej piękny jest tćż ustęp od w. 382—393, w którym Ajas 
pragnąc śmierci i gotując się na nią, żegna otaczającą go naturę. 
W recenzyi swojej porównywa p. F. Jezierski ustęp ten bardzo trafnie 
z monologiem Dziewicy Orleańskićj Schillera.

W ogóle język tłómacza zyskał od przekładu „Trachinek11 wiele 
na piękności i jędrności, zwroty stały  się więcćj okrągłem i a nie rzad
ko spotkać można rzewne tony, stosownie do sytuacyi. W dykcyi ty l
ko uderza wyrażenie, ja k  w. 279: „prow adząc"psów , pasterzy,“ na
stępnie archaizmy: „w ładarz,11 „szatry ,“ „kaw ąć“ (wcale niezrozumia
łe), które tłómacz w ogólnym tylko zbiorze popełnił. Przekład „Aja- 
sa“ pierwotny tak co do formy, jak co do istoty przekładu, uważamy 
za najpiękniejszy z przekładów prof. Węclewskiego i żal nam tylko, że 
nie takim samym jest przekład w ogólnym zbiorze, ale że umyślnie 
pozbawiony artystycznćj szaty, oddał pierwszeństwo naukowości nad 
sztuką.

„Filoktet,“ „Antygona,11 „Król Edyp,“ „Edyp w Kolonos11
i „E lek tra ,“  oto następnie szereg tragedyi w tym porządku po sobie 
następujących i obejmujących całość. Jestto może rzeczą mniejszćj 
wagi, w jakim  porządku po sobie umieścimy rzeczy niemające ze sobą 
związku, ale nie można zaprzeczyć, że, co do siebie należy, razem po
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winno być przedstawione. „Edyp król,11 ,,Edyp w Kolonos“ i „Anty
gona11 w tym porządku idą po sobie, jako ogniwa łańcucha mytu te- 
bańskiego; wiedział to pewnie sz. tłómacz, a jednak w takim porządku 
nie podaje ich w przekładzie. Zwykły w zbiorowych edycyach, przez 
niemieckich filologów przyjęty porządek jest: „Ajas,“ „Elektra,“ „Edyp 
kró),“ „Edyp w Kolonie,“ „Antygona,“ „Trachinki“ i „Filoktet;11 prof. 
Węclewski nie idzie za tym podziałem, ale tćż i nie zachowuje prawdo
podobnego chronologicznego układu. Sam bowiem w przedmowie 
„O dziełach Sofoklesa11 str. XIX  mówi, że najstarszym jest „A jas,“ po 
którym następują z rzędu: „E lek tra ,“ „Antygona11 lub Antygona 
Elektra), „Król Edyp,11 „Trachińskie dziewice,“ „F iloktet“ i „Edyp 
w Kolonos, a czegóż przynajmnićj tego uzasadnionego nie trzyma się 
porządku? Jeżeli, jak  przypuszczamy, tłómacz w tym porządku uk ła
da tragedye, w jakim  jednę po drugiej przekładał, to je s t to w ogól
nym zbiorze małćj wagi i nie powinno brać góry nad innym ważniej
szym względem.

Chcąc mówić o każdej tragedyi z osobna, musielibyśmy powta
rzać to samo o zaletach wiernego przekładu, mogącego zastąpić po
niekąd oryginał, tęż samą podnosić w wielu miejscach wspaniałą dyk- 
cyą i tęż samą w nastroju powagę. W szczególności powiemy tylko 
tyle, że z przełożonych wierszem miarowym, tylko „E lek tra11 najwię- 
cćj się nam podobała, nadto że nas w „Antygonie" uderzyły wyraże
nia ja k  „dzienny11 w w. 751:

Z  b ó stw  c i i z lu d z i d z ien n y ch  u iść  n ie  zdo ła  
N ik t . . .

odpowiadający gr. cpv^uog (qui effugit) pol. krótkotrwały (Kaszewski
i „rad  wszystkim11 gr. nayxoivog w w. 1057:

m asz p ieczę  c ią g łą  n a d  r a d e  m i  
W s z y s t k i m  ś w i ę t a m i  św ię tć j E le u z y n y  (?).

w „Edypie królu41 mała ale rażąca niegramatyczność w. 334. N ie  wi- 
n i e n ż e ś  p o w i e d z i e ć  mi  t o  co się wyda? w w. 353: „przeznać'1 uży
te w znaczeniu: pojąć, zrozumieć; w. 115 „w potężnćj Tebie,“ podczas 
gdy przywykliśmy mówić i pisać „w Tebach11 (Oijfiai, -wv).

w „Edypie w Kolonie:1' w. 60 „zaszczepca11 = g r .  a p p jy o ę  i czę
sto używanie wyrazu „witez11 zam. znanego witeź; w. 195 „wywiadać11 
zam. wywiadywać; w. 524 „w iązarek11 (dwqov) wyraz utworzony po
dług analogii wyrazu: podarek, 

w w. 554 niegramatyczność:

n i c  m a m  p r a w a  
p r c t o n s y c  r o ś c i ć  w iększo  d o  j u t r a  o d  c iob io .

Uskuteczniwszy przegląd przekładów samych, niepodobna prze- 
milczćć o tćm, co je  poprzedza i co po nich następuje. Na czele prze
kładów stoi wstęp, zaznajamiający czytelnika z życiem Sofoklesa i jego



dziełami, na cżele zaś każdej tragedyi rozprawka wstępna, rozwijająca 
przed oczyma czytelnika cały zewnętrzny i wewnętrzny układ trage
dyi, wykazujący pojedyncze motywa, kreślący charaktery na tle mytu 
za osnowę tragedyi służącego. Nie dosyć na tćm. Każda tragedya 
ma „uwagi i objaśnienia1' na końcu tomu, rozsiewające szczegóły my- 
tologiczne, estetyczne, a nie rzadko nawet krytyczne, i te dopićro za
mykają tom cały.

Ó wartości wstępów i uwag, trudno tu  wiele mówić; imię prof. 
Węclewskiego, najwięcćj zasłużonego u nas na polu literatury filologi- 
cznój, daje dostateczną w tym względzie rękojmię, że zaś są lepsze od 
samego przekładu, który najlepszy pod względem filologicznym, arty 
stycznym warunkom odpowiadać w zupełności nie może, o tćm zda się 
sam szanowny tłómacz jest przekonany.

Niewielce przystępny dla szerszćj publiczności przekład prof. 
Węclewskiego, zawsze rzetelne przynosić będzie korzyści dla cierpliwe
go czytelnika, a przyszły tłómacz wszystkich dzieł Sofoklesa, musi się 
z niem rachować, jako z dziełem prawie naukowćm, -owocem pracy 
kilkunastoletniej i badań sumiennych i ścisłych.

W rok, po ukazaniu się wszystkich dzieł Sofoklesa w przekła
dzie prof. Węclewskiego, wydał przekład „Edypa w Kolonie11 p. Jan 
Czubek ‘). Przekład ten dziwne na nas spraw ił wrażenie. Nie ma 
tłómacz ani siły dykcyi i wierności Węclewskiego, ani wdzięku R a
szewskiego, a jednak jest w nim coś, co go pod pewnym względem od 
poprzednich wyróżnia, a nawet poniekąd nad nich wynosi: to swroboda 
w wierszu i potoczystości, która nie znuży ani na chwilę, a naturalno
ścią każe nieraz zapomnićć, iż to przekład i łudzi prawdą obrazowa
nia" Dyalog żywy, płynący wierszem jedenastozgłoskowym żeńskim, 
ma przecie w niektórych miejscach mniej powagi, niżbyśmy się spo
dziewali. Chór przełożony dwa razy, z początku m iarą greckiego 
wiersza, wcale szczęśliwie, chociaż zbytecznie, reszta zwykłym wier
szem ośmiozgłoskowym, który nie zawsze odpowiada nastrojowi uczuć 
poważnego starców chóru. Piękną je s t prośba Antygony w I chórze 
(w. 241— 262):

P rz y ja c ie le , o c z c ig o d n i,
S k o ro śc ie  m eg o  ro d z ica  
N ie li to śn ie  o d tr ą c i l i ,
N a  w ieść je g o  s tra sz n y c h  z b ro d n i,
O to  j a ,  m ło d a  dziew ica ,
S taw am  p rz e d  w am i w td j chw ili

J) S p ra w o zd an ie  d y re k c y i c . k . g im nazyum  w T a rn o w ie  za  ro k  sz k o l
ny 1 8 7 6  i w o so b n ć j o d b itc e : „ E d y p  w K o lo n ie /1 T ra g e d y a  S o fo k le sa , 
p rz e k ła d a ł J .  C zubek . T a rn ó w  u  S ty rn y  1 8 7 6 . P . J a n  C zubek  je s t  o b e 
cn ie  p ro fe so re m  filo log ii k la sy czn ć j i ję z y k a  p o lsk ie g o  p rzy  g im n azy u m  N o 
w o d w o rs k im  Św. A n n y  w K rak o w io .
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I  za ro d z icem  je d y n y m  
B ła g a m  o p u sz czo n a , b ić d n a .
O! p a trz c ie , s ta rc y  tć j  z iem i,
J a  n ie  sp la m io n a  złym  czynem ,
O czym a p a trz ę  w łasn em i,
J a k o  z c ó re k  w aszych  je d n a .

Z li tu jc ie  s ię , lito śc iw i,
N a d  ro d z ica  d o lą  s ro g ą ,
N a  w as bow iem  n ieszczęś liw i,
P o le g a m y  ja k  n a  bogu!
N iech  w aszych  uszu  d o lec i 
U s t  m y ch  w o łan ie  se rd e c z n e ;
B łag a m  w as n a  B o g i w ieczn e ,
N a  d o b y te k , żony , dzieoi:
Ol bo  u c ie c  n ik t  n ie  m oże,
K ogo  śc ig a  ram ię  B oże.

Piękny następnie chór Stasimonu III  (w. 1253— 1294), ale słabe są 
wszystkie w ogóle w porównaniu z siłą  wyrazów Sofoklesowych i nie 
uroczyste, choć w nich nieraz usłyszeliśmy drżącą strunę poetyczną 
tłómacza.

Do usterek większych zaliczylibyśmy dykcyą nieraz drobiazgową
i powszednią, do mniejszych opuszczenie w przekładzie w w. 332,1125
i 1226; nadto wyrażenia, jak: „wypchli“ (w. 100) „bezwolnie11 (531)
i zbyt jaskrawą zmianę wiersza 343. Nie brak też miejsc, gdzie dla 
zaokrąglenia zwrotu, musiał tłómacz dodać pewne wyrazy, ale to rzecz 
czasem niemal konieczna, a nie wpływająca na charakter całości, k tó
rą  osobliwie ze względu na stronę artystyczną zewnętrzną, trzeba po
stawić w rzędzie dosyć udałych przekładów. Pierwsza ta  próba po
winna zachęcić tłómacza do dalszćj w tym kierunku pracy, którćj owo
ców oczekuje publiczność polska w nadziei, że im p. Czubek nie da 
czekać, aż się „jak figa ucukrują“ w tece, ale ogłosi drukiem przy naj
bliższej nadarzonej sposobności.

Są poeci, których nie wysokość talentu, nie siła geniuszu, s ta 
wiają przynajmnićj na czas jakiś w rzędzie pierwszych, ale dziwne
i niewytłómaczone szczęście i wdzięk w pozyskiwaniu sobie przyjaciół, 
wreszcie okoliczności przyjazne. Frańciszek Wężyk nie był wielkim 
poetą, ale miał wszystkie warunki aby być nim, i był jednym z tych 
ludzi, co w chwili pewnego zastoju umieli wlewać lub cucić ducha, 
umieli nawet postawić się na świeczniku narodu. Jedno tylko było 
nieszczęście, że epoka ich świetności prędko minęła, nastały czasy le
psze dla naszćj literatury, a starzy koryfeusze usunąwszy się. w zaci
sze, po daremnćj walce kapitulując, nie widzieli sami, jak  powoli now- 
szemi nasiąkają wyobrażeniami. Byłto czas dla nich smutny; raz, że 
widzieli swoję przeszłość zgruchotaną, drugi raz, że przeżyli swą sła
wę. Jeszcze w latach młodzieńczych, bo w r. 1804, dokonał Fr. Wę-



źyk przekładu Sofoklesowego „Edypa króla.“  B yła to prawie je 
dna z pierwszych jego prac literackich i sam tłómacz prawdopodo
bnie do nićj niewielką przywiązywał wagę, skoro ją  pozostawił w tece. 
W późnśj dopićro starości, już przed samą śmiercią, grzebiąc w pa
miątkach przeszłości, oczyścił rękopis z dawnego pyłu, zapewne ze łzą 
rozrzewnienia w oku, wziął się do jego poprawienia i jako drogiego 
świadka młodych la t przygotował do druku. Było to w r. 1856, 
po którym, w lat kilka, życie zakończył. Papiery jego leżały czas 
dłuższy niewydane, dopićro roku zeszłego (1878) pojawiły się, s ta ra 
niem rodziny „Poezye z pośmiertnych rękopisów11 w 3 tomach, z k tó
rych tom I, obok przekładu „Eneidy“  Wergiliusza, zawiera wspomnia
ny przekład „Edypa króla.11

Nie ujmując zasługom Wężyka na innćm polu, musimy wyznać 
szczerze, że tłómaczenie to ani jednego liścia do wieńca zasług Węży
ka nie jest w stanie przyczynić. Studya szkolne autorów klasycznych 
nie wystarczają ani do zupełnego ich zrozumienia, ani do przejęcia się 
niemi potrzebnego dla tłómacza; ztąd przekłady, dokonane na ławie 
szkolnćj, niewielką mogą mieć wartość, osobliwie pod względem wier
ności. Wężyk nie był filologiem, i w późnśj starości poprawiając, nie 
poprawił rękopisu z pewnością pod tym względem, ale go raczśj zewnę
trznie ogładził, może nawet ze szkodą treści, jak  to wskazują miejsca, 
zakrawające raczśj na naśladowanie Sofoklesa. Nie m iał tśż  Wężyk 
należytego pojęcia o znaczeniu chóru u Sofoklesa i jego stanowisku. 
Ten jedyny wyraz subjektywności poety w dramacie greckim, ma tak  
mało cech wyróżniających go w przekładzie Wężyka, tak  mało je s t so
bą, je s t tćm, czśm być powinien, że najpiękniejsza nawet dykcya
i zrozumienie treści, nie zdołałyby go ocalić od niemiłego wrażenia, ja 
kie sprawia. Najróżnorodniejsze metrum, bez żadnśj zasady zmienia
ne, brak jakiejkolwiek harmonii między strofą i antistrofą: oto cecha 
chórów w przekładzie Wężyka, z których jeszcze Stasimon II od 
w. 86.3—910 za najlepszy uważany być może. W dyalogu nie utrzy
muje tłómacz stałćj miary, ale często zmienia formę wiersza, co ucho 
razić musi; nadto znaleźliśmy kilka wyrażeń niepoprawnych, jak  na 
str. 350: „wieco14 zam. wiec; str. 379 „niezaprzeczny;11 str. 382: „dni 
zam knął;11 str. 395: „Labdacydów11 zam. Labdakidów i niezrozumiały 
wiersz na str. 358:

Szyderstw em  to b ie  j e s t  m oja ślep o ta ,
W k r ó t c e  n i k t  z l u d z i  t w o j ć j  n i e  w y m i o t ą .

i nieharm onijny rytm i rym na str. 370:
O co  poddani p r o s z ą  c i ę . . .
O jak im  m ów isz przedm iocie?

Całą zaletę przekładu stanowi język i styl piękny, a w obec tego 
przykro jest wypowiedzieć, że życzeniu poety: „Oby ten przekład mógł 
odpowiedzieć warunkom, wymaganym od znawców prawdziwych;1'  nie 
stało się zadosyć, że nie „znawcę41 już prawdziwego, ale każdego czy
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telnika, miłującego i znającego starożytność, w żaden sposób zadowol- 
nić nie może.

106 O PR Z E K Ł A D A C H  SO F O K L ESA .

I  oto wszystko, czego nam dostarczyć mogła lite ra tu ra  polska 
w zakresie przekładów Sofoklesowych, wydanych z druku; sprawozda
nie bowiem, z urywków umieszczonych po rozmaitych czasopismach, 
lub całości spoczywających w tekach, jak z jednćj strony nie miałoby 
celu, tak  z drugićj było niemożliwe.

Gdyby nas kto zapytał o rezultat uwag powyższych, wypadałoby 
nam wyznać najpierw otwarcie, że dobrego w zupełności przekładu 
dzieł Sofoklesowych nie posiadamy wcale, że atoli pod względem filo
logicznym, wyszczególnia się przekład prof. Węclewskiego, pod wzglę
dem artystycznym i wdzięku poetycznego przekład (pięć tylko wymie
nionych tragedyi) p. K. Raszewskiego. Pierwszemu najbliższym jest 
przekład „E lek try11 prof. Małeckiego, pod względem dykcyi nawet go 
przewyższający, drugiemu przekład „Edypa w Kolonie1* p. J. Czubka, 
stojący atoli znacznie niżćj co do formy artystyczućj. Inne lubo mają 
pewne w różnym zakresie zalety, nie odznaczają się niczóm wybitnie.

A z ogólnych badań i spostrzeżeń wyciągnęliśmy ten wniosek, że 
zadanie tłómacza w obec oryginału i różnorodnćj publiczności jest b a r
dzo trudne, zwłaszcza tłómacza dzieł świata starożytnego, i że nadto, 
aby przekładać ze skutkiem dzieła muzy greckićj lub rzymskiej, nie 
dosyć jest być filologiem, trzeba być przedewszystkiem poetą.



KRONIKA PARYZKA,
L I T E R A C K A ,  N A U K O W A  I A R T Y S T Y C Z N A .

D zieła  uw ieńczone na konkursie ak ad em ick im .— N ow a nagroda fundacyi pani 
B otta . — , , 0  znaczeniu kob iety  w sp o łec zeń stw ie ."  —  Prace o kobieoie w ró 
żnych krajach, panny K łarysy B ader.— D zieła  h istoryczne: , , H istoryą Francyi 
podczas m ułoletności Ludw ika X I V "  przez C heruel.— ,,R ic h e lie u  i m inistro
wie Ludwika X I I I ,“  przez B ertholda Z e ller . —  , , Ż yc ie  W alen tyna  C onrart,"  
przez K erw iler. —  „ T e a tr  z czasów  R ew olu cy i od  r. 1 7 8 9  do 1 7 9 5 ,'*  przez 
H enryka W elch in g er .— „Ż ycie  m arszałka F a b e r t,“  przez kom endanta B u re lly . 
— ,,H i8torya połączen ia  prow incyi F ranche-C om te z F ran cyą ,"  przez P iep ap e. 
„ P o czą tk i taktyk i fran cu zk ićj,"  przez H ardy. —  „H rabia  de Serre i je g o  
c z a sy ,“  przez L acom b e.— „ P ogad an k i F lo r e n c k ie ,“ przez Ju liana  K la czk o .—  
„ P o czą tk i odrodzenia we W ło sz ech ,“  przez G ebhardt’a.— , ,H istoryą  teatru we 
F rancyi —  m ysterya i farsy śr e d n io w ie c z n e /1 przez J u b e v ille ’a. —  „Liberalny  
am basador z czasu W alezyu szów ,“  przez Edwarda F reu zy .—  , , R afael i je g o  
d zie ła ,11 przez E ugeniusza M untz. —  „K o b iety  filo zo fk i,“  przez L esou re. —  
„ S ło w n ik ,“  Ludwika L alan n e. — „K om entarz nad H eptam eronem  królow śj 
N aw arry,11 przez F e lik sa  Franka. K om edya łaciń sk a  „ Q u ero lu s ,“  przekład  
Ludwika H aret.— „ In fe lic ita ,"  poezye L eopardego , przekład A ulard’a .— „ Ż y 
ciorys M on thion ’a ,“  przez F ernanda L ab ou d .—  „Studyum  nad p oezyą  P inda- 
ra“  profesora C ro izet.—  „M ia sto  za daw nych rządów ,11 przez R a b e a u .—  ,,H i-  
storya le śn iczeg o ,"  pow ieść pana Chazel. D zie ła  dla m łodzieży: „D ziad u n io ,"  
pana G irardin .— U czennice z p ięciu  częśc i św iata ,"  E liasza  B ertin .— „ U cze ń  
d zisiejszy ,"  pana lia d e a u .— „P od róż po A lg erze ,"  pana B ou rd e.— „P opu larn e  
pogadanki o zw ierzętach i roślin ach ,"  pana P izetta . —  „ J o h a n n u s ,"  poem at 
Ju liu sza  B r eto n a .— „ P o e z y e  o jco w sk ie ,"  pana T a ilh a u t.—  „ M y śli i sn y ,"  pa
na P om oiro ls . —  „ M iette  et N o rę"  Jana A icart. —  M owa pana R enana. —  
„ Ż y c ie  i obrazy F ranciszka M ille ta ,"  pana Paw ła M autz.— „P rzek ład  M ach- 
beta i studyum  nad S zek sp irem ,"  pana Jam es D a rm ste ter .— „ N o w e  odkrycia  
arch eo log iczn e w T ebach  i S akkarah ,"  eg ip to lo g a  M aspero .—  O w acya wypra
wiona Schliem anow i w B erlin ie . —  „ N o w e lle "  Ludw ika H a lev y .— „ W sp o m n ie 
nie starego  krytyka ,"  pana P ont M a rtin .— „P om n ik  L ohengrina w K liw ii." —  
„ B e lg o w ie  i B ataw czyk i,"  pana T eofila  C ailleux. • -  Praw o w łasnośoi litera c

kiej w C hinach.— „ P ro jek t akadem ii n iew ieścićj.

Doroczna uroczystość sierpniowa w Akademii francuzkićj, poru
sza zwykle cały literacki Paryż. Jestto  jak  wiadomo pora ogłaszania



imion uwieńczonych szermierzy konkursowych. Dla jednych to chwi
la radości i tryumfu, dla drugich chwila zawodu i upokorzenia. Bole
sny zawód spotkał w tym roku wszystkich poetów, którzy wystąpili do 
zapasu na ogłoszony tem at o Lam artinie: z pomiędzy stu siedmdzie- 
sięciu utworów poddanych pod sąd, żaden nie zasłużył na medal ani na 
prostą nawet pochwałę. Jak  widać ze słów sprawozdawcy, dzisiejsi poe
ci podjęli przedmiot z nazbyt realnego stanowiska; malowali w L am ar
tinie, człowieka raczśj niż poetę. Uwikławszy się w drobiazgowych 
szczegółach, nie umieli uderzyć w skrzydła i wznieść się do idealnych 
wyżyn, po których szybował wielki lirn ik  francuzki. Konkurs odło
żony został na la t dwa. Sekretarz Akademii p. Kamil Doucet, po
wołując do turnieju nowych szermierzy przypomina mowę sławnego 
Cuvier’a, wyrzeczoną przed laty pięćdziesięciu, gdy uczony ten przyj
mował L am artina jako członka Akademii. Słowa te mają być pro- 
gram atem  dla nowych współzawodników. „Można się różnić w oce
nieniu pańskich doktryn, rzekł Cuvier do Lam artina, ale wszyscy je- 
dnozgodnie oceniają twój poetyczny talent. Jeżeli nie każdy zgodzi 
się na twe filozoficzne zasady, któż ci zaprzeczy tśj siły czarodziej- 
skiśj, co nakazuje cześć, co porusza światy, wywołuje z pomroku anio
łów i demonów, owśj wszechwładnśj siły, którą według woli czarujesz 
nas i przerażasz? Któż w tobie nie uznał poety?”

„Co się odwlekło to nie chybi, dodał z otuchą Uoucet. W oso
bie L am artina, niechaj młodzi szermierze uczczą samąż poezyą, tę po
ezyą która przeniknęła go na wskroś, k tórśj tętno drga w jego wier
szu i prozie, w jego życiu prywatnśm i publicznśm, w jego nieszczę
ściach i samymże upadku, równie jak  w tryumfalnym blasku jego 
chwały.”

Inny jeszcze konkurs odłożony został na lat dwa, dla braku dzieł 
zasługujących na uznanie. Fundatorka jego, pani Botta z Nowego 
Yorku, powierzyła Akademii francuzkiśj znaczną sumę, od którśj pro
cent w ilości 5000 franków, ma być co la t pięć nagrodą za najlepszą 
pracę dotyczącą stanowiska kobiety. Program  amerykańskićj filan
trop ia  zawarty był w tych słowach: „ K o b ie ta ,  w jaki sposób jój sto
sunki domowe mogłyby zostać zmodyfikowane w interesie wyższćj cy- 
wilizacyi.” Zrazu ta  formuła am erykańska przeraziła akademickie 
grono, nieprzyjazne wszelkim przewrotom, zajmujące się raczśj spra
wami języka i literatury , niż reformami społecznemi. Po chwilowćm 
wahaniu Akademia przyjęła jednak zapis, zmieniła tylko program, 
zgodnie z przyzwoleniem donatorki, ogłaszając konkurs na dzieło: 
„Sur la condition des femmes,” Poraź pierwszy w tym roku konkurs 
m iał być sądzony. Pięciu autorów czy autorek, nadesłało swe prace. 
Jedna z tych prac pod tytułem: „Kobieta wolna (La femme librę) jeśli 
odpowiadała zupełnie programatowi pani Botta, nie zgadzała się z po
wagą Akademii. Bezimienny au tor nie poprzestając na traktowaniu 
rzeczy z filozoficznego i moralnego stanowiska, podjął paląco pytania 
społeczne, czśm przestraszył spokojnych akademików. „Aby polepszyć
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los kobiet, woła ze zgrozą sprawozdawca, nie czyńmy z nich, na Boga, 
mężczyzn! nie odbierajmy im tćj pierwszśj zasługi, która będzie za
wsze ich najwyższym zaszczytem zasługi, źe są kobietami!”

Książka lubo napisana z wysokim talentem , nie zjednała prze
cież nagrody autorowi; odroczono konkurs, część tylko premium w ilo
ści 2000 franków, ofiarowała Akademia pannie Klarysie B*ader, za 
prace dokonane w przeciągu lat dwudziestu, a poświęcone historyi ko
biet w starożytnych wiekach. Cztery znakomite dzieła panny Bader,
0 których mówiliśmy obszernie w swoim czasie: „Kobieta w Indyi s ta 
rożytnej,’’ „Kobieta biblijna,” „Kobieta grecka” i „Kobieta rzymska,” 
cztery te dzieła powtarzamy, są tylko wstępem do olbrzymićj pracy 
nad historyą kobiety w francuzkiem społeczeństwie, którćj poświęciła 
się autorka z godną pcdziwienia wytrwałością.

W ielką nagrodę G aubert w ilości 20000 franków, przyznała Aka
demia panu Cheruel, za czwarty tom ,,Historyi Francyi podczas mało- 
letności Ludwika XIV.” Takąż samą nagrodę otrzym ał autor w roku 
zeszłym za trzy poprzednie tomy. W obecnie wydanym tomie, świeci 
pełnym blaskiem postać kardynała Mazariniego. Historyk pokazuje 
go w uporczywej walce z książętam i krwi, którzy dla osobistych ce
lów, gotowi byli rzucić Francyą na łup Hiszpanii. Widzimy go, jak 
wygnany z kraju, odtrąca z pogardą ofiarowane mu skarby, jak  po
chwyciwszy znów wodze, odnosi stanowczy tryumf: z współudziałem 
mieszczan paryzkich ocala monarchią i młodemu królowi ściele drogę 
do przyszłćj chwały. Drugą nagrodę Gaubert otrzym ał Berthold Zeller, 
autor dzieła p. t.: „Richelieu i ministrowie Ludwika X I I I 1621— 1624.” 
Młody historyk sprostował wiele błędnych sądów tyczących się tćj bu- 
rzliwćj epoki: zrehabilitował postać Ludwika X III, pomawianego zwy
kle o niedołęztwo. Król ten nie sprzyjał Richelieu’mu; wielka postać 
kardynała przyćmiewała go blaskiem swoim, budziła w nim niechęć
1 trwogę. Zawistny dwór utrzymywał go w tych uczuciach. Król je 
dnak zrozumiał geniusz Richelieugo, czuł że on jeden wydobędzie 
Francyą z upadku; pokonał zatćm osobisty wstręt, oddalił innych mi
nistrów, złożył wodze rządu w ręce wielkiego męża i gorącego pa- 
tryoty.

Sąd konkursowy przysądził nagrodę Halphen p. Kerwiler za ob
szerną biografią W alentego Conrart, uczonego lingwisty XVII wieku, 
którego Richelieu wezwał na sekretarza do założonćj przez siebie Aka
demii francuzkićj. Conrart wielkie położył zasługi w uorganizowaniu 
naukowego ciała. Zasługi te poszły jednak w niepamięć; imię Conrar- 
ta  nie doszło do potomnych. Powodem tego złośliwy Boileau, który 
sarkastycznym epigramatem zabił go w opinii powszechnćj. Potrzeba 
było dwóch wieków aby im ię’ to wygrzebane z pod rumowisk, zajęło 
godne miejsce w dziejach Akademii francuzkićj. Część tejże nagrody, 
otrzym ał Henryk Welchinger, autor zajmujących „Studyów nad tea 
trem  z czasów Rewolucyi od 1789 do 1795 roku.“ Jestto  historyą 
anegdotyczna ówczesnego zwrotu umysłowego na polu dramatycznćm.
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W obrazach kreślonych z niepospolitą werwą, autor ukazuje dzień po 
dniu gwałty i szaleństwa tój epoki, i ludzi którzy brali w nich czynny 
udział. Obok krwawego dram atu ulicznego, daje widzićć koinedyę 
sentymentalną, wyciskającą łzy na deskach teatralnych. Słowem cie
kawa ta karta  historyi Paryża, od chwili zburzenia Bastylii, do 18 bru- 
maira, kiedy Bonaparte żelazną ręką pochwycił wodze, i nowy zwrot 
nadał umysłom we Francyi.

Z wielkim zaszczytem arm ii francuzkiśj, jak  się wyraził sprawo
zdawca, trzech młodych komendantów zdobyło wstępnym bojem na
grodę „Thćrouanne“ przeznaczoną za dzieła historyczne. Jedną część 
otrzym ał komendant Burelly za dwótomowy życiorys m arszałka Fa- 
bert. Jestto  nadzwyczaj ciekawa postać z pierwszój połowy XVII wie
ku. Fabert był dzieckiem ludu; walczył nasamprzód jako prosty żoł
nierz; postępując mozolnie z jednego szczebla na drugi, dokupując się 
krwią wojskowych zaszczytów doszedł w końcu do najwyższych: do la
ski marszałkowskićj. W ielka to postać, uieprzyćmiona najdrobniej
szą skazą. Chlubnie też dla autora, sekretarz Akademii zalecając tę 
ważną publikacyą, radzi aby każdy żołnierz m iał w tornistrze książkę 
p. Burelly i rozczytywał się w niśj w chwilach wolnych od służby woj- 
skowśj.— Drugą część nagrody zdobył komendant Piepape za history
czną pracę p. t.: „H istorya połączenia prowincyi Franche-Comtć z Fran- 
cyą.“ Lud tameczny rozsiadły u stóp Jura , odznaczał się zawsze go- 
rącśm przywiązaniem do swych odwiecznych swobód. Kiedy w XVII 
wieku, z pod panowania Hiszpanii przeszedł pod berło Ludwika XIV, 
z trwogą i boleścią zmuszony był zrzec się odwiecznych swych instytu- 
cyl. Pomału jednak zrósł się sercem z Francyą i zarówno z Alzatczy
kami dawał dowody najżarliwszego patryotyzm u.—Trzeci komendant 
Hardy otrzymał część nagrody za strategiczne dzieło: „Początki takty
ki francuzkiój.11 Jestto  historyczny pogląd na najsławniejsze bitwy 
stoczone tak  w starożytnych jak  i w późniejszych czasach.

Nagroda fundacyi Guizota przysądzoną została p. Lacombe za 
historyczną pracę w dwóch tomach p. t.: „H rabia de Serre i jego cza- 
sy.“ ów  minister Karola X, umiał prawością charakteru zjednać so
bie szacunek u ludzi przeciwnych nawet zasad politycznych. Onto 
wydalił niegdyś z rady stanu Royer-Collard’a z młodym podówczas 
Guizotem: szczególnym zbiegiem okoliczności, nagroda Guizota uwień
czyła dziś pracę, wyświetlającą zasługi jego politycznego przeciwnika.

Od historyi przejdźmy do działu czysto literackiego. Nagrodę 
Bordin rozdzielono między dwóch laureatów. Jednym z nich p. Julian 
Klaczko, autor dzieła: „Pogadanki florenckie.*1 Świetna ta praca zna
na już u nas z przekładu prof. hr. Tarnowskiego. Zobaczmy jak ją  oce
nił sąd konkursowy. „W pracy p. Juliana Klaczki, rzekł sprawozdaw
ca, w uczonym kom entarzu nad geniuszem Dantego, osobistość i dzie
ła  ojca poezyi włoskićj, jego życie prywatne i publiczne, jego wpływ 
na wiek współczesny i na daleką potomność, stały się przedmiotem 
sprawiedliwego i częstokroć nowego ocenienia. Uwagi autora nace
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chowane są piętnem oryginalności. Zmysł literacki bardzo trafny, łą 
czy się tu  z dokładnem zrozumieniem tekstów i znajomością faktów, 
świadczącą o głębokiej erudycyi. Akademia, kończy mówca, rozpo
rządziła nagrodą bez względu na prawa narodowości. Pan Klaczko 
należy do Francyi, tak  niezwykłym talentem pisarskim, jak wytworno- 
ścią stylu, pełnego barwy i śmiałych rzutów pióra, wreszcie uczuciami 
stale objawiającemi się w długim szeregu prac literackich, których 
nikt przepomnićć nie zdołał.”— Druga połowa nagrody przypadła panu 
G ebhardt za znakomite studyum p. t.: „Początek odrodzenia we Wło- 
szech.“ Dzieło to jest owocem dwudziestoletnićj pracy. Autor długo 
przebywał we Włoszech, zbadał na miejscu niezliczone źródła prze
chowane w bibliotekach i utworzył prawdziwie oryginalne, krytyczno- 
filozoficzne dzieło, I  tu  występuje olbrzymia postać Danta, ale pan 
G ebhardt wywołuje ją  tylko na podparcie swej tezy, gdy tymczasem 
p. Klaczko wkoło wielkiego Florentczyka grupuje fakta i wyświetla no
we idee kiełkujące podówczas w świecie.

W ielka liczba nagród akademickich, okazała się przecież niedo
stateczną w obec większej jeszcze liczby dzieł nadesłanych w tym ro
ku na konkurs a zasługujących na wyszczególnienie. Ztąd to nagrodę 
„G uerin“ rozdzielono pomiędzy czterech laureatów. Pierwszą część 
otrzym ał p. P etit de Jubeville, autor ważnćj pracy w dwóch toinach 
p. t.: „H istoryą teatru  we Francyi.11 Jest to zaledwie początek ob
szernego dzieła, które obejmie trzy odrębne części: „Mysterya,“ „T e
a tr  komiczny w średnich w iekach,'1 i „Dzieje teatru  w epoce odrodze- 
nia.“ Pierwszy tom zawiera krytyczną rozprawę o mysteryach i fa r
sach średniowiecznych, pełną erudycyi, przedstawioną w żywy i zajm u
jący sposób. Nieraz już pisano o początkach teatru  we Francyi, nigdy 
jednak przedmiot nie był tak do gruntu wyczerpany ja k  w obecnćj 
pracy młodego historyka. Tom drugi obejmuje liczne mysterya i ko
miczne farsy. Część drugą nagrody Akademia przyznała młodemu 
dyplomacie Edwardowi Frenzy, za historyczne dzieło p. t.: „Liberalny 
ambasador z czasów Karola IX  i Henryka III11 (Walezyuszów). Tym 
ambasadorem, słynnym zarówno z nauki jak  i z prawości charakteru, 
był prezydent Arnaud du Ferrier. Z wielką na te czasy odwagą cy
wilną, wystąpił on w parlamencie, przeciw karze śmierci za religijne 
przekroczenia. Śmiałość tę mógł był łatwo przypłacić gardłem, jak 
słynny radca parlam entu du Bourg; uszedł jednakże śmierci. Późnićj 
kanclerz 1’Hopital zalecił go Katarzynie Medyceuszce; ta  zaś zostaw
szy regentką mianowała go reprezentantem  Francyi na koncylium 
trydenckićm, wraz z Markiem de Pibrac. Mianowany następnie po
słem francuzkim w Wenecyi, przebywał lat piętnaście w tćm głównćm 
ognisku dyplomacyi europejskićj, gdzie wyrobił dla Francyi przeważne 
stanowisko i nadał jćj stanowczy głos w sprawach politycznych tćj 
epoki. Młody autor wielką położył zasługę, wydobywając z pomroku 
imię męża, który żywot cały poświęcił na pożytek i chwałę ziemi oj
czystej.— Trzecią część nagrody otrzym ał Eugeniusz Muntz autor wiel
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kiego dzieła p. t.: „Rafael, jego życie, jego dzieła i czasy.“ Przepy
szna to księga, obejmująca reprodukcye najznakomitszych dzieł włos
kiego mistrza. Rozprawa krytyczna zamieszczona w tekście, tak  pię
knością stylu jak  erudycyą odpowiada zewnętrznćj ozdobie, tej pomni
kowej publikacyi.—O statnią część nagrody przysądzono p. Lescure, za 
bardzo ciekawe dzieło p. t.: „Kobiety filozofki.“ Jestto  szereg pełnych 
życia portretów; książka ta zasługuje na szczegółowy rozbiór: zosta
wiamy go do jednćj z przyszłych kronik.

Z działu lingwistyki nagrodę Desperouze otrzym ał uczony filo
log Ludwik Lalanne, autor słownika świeżo ogłoszonego drukiem, 
przy ostatnićm  wydaniu dzieł historyka Brantoma. Wiadomo z pisarzy 
XVI wieku jak  język francuzki niewyrobiony był w tćj epoce. Bran- 
tome nie znajdując w nim form właściwych do oddania swćj myśli, 
tworzył nowe wyrażenia i zwroty. Zresztą mowa przyjęta na dworze 
w owych czasach, m iała właściwy sobie charakter. Pod wpływem kró
lowych W łoszek i Hiszpanek, wcisnęło się do języka mnóstwo obcych 
słów, przez co mowa dworska różniła się zarówno od mowy ludu jak  od 
języka przyjętego wówczas przez uczonych. Łatwo ztąd pojąć, o ile 
Brantome, który życie straw ił na dworze, trudnym  jes t dziś do zrozu
mienia. Pan Lalanne glosaryuszem swoim usunął te trudności i rze
czywistą położył zasługę. Wydany przez niego ustęp, jest tylko czę
ścią wielkićj pracy nad słownikiem z XVI wieku.

Inny jeszcze filolog Feliks F rank , otrzym ał takąż nagrodę za 
wydanie „Heptam eronu królowćj Nawarry.*' Powieści słynnćj Małgo
rzaty, siostry Franciszka I, którćj dwór w Pau, u podnóża Pirenejów, 
tak  wielkim przyświecał blaskiem w XVI wieku, znane były od dawna 
we Francyi, ale dotąd brakło klucza do ich dokładnego zrozumienia. 
P. F rank  wynalazł ten klucz, zdjął zasłonę z oblicza osób wprowadzo
nych do powieści, przez co nadał im znaczenie historyczne i rozjaśnił 
wiele szczegółów niedopatrzonych w dziejach.

Nagroda Langlois za najlepsze tłómaczenia, rozdzieloną została 
między dwóch laureatów. Jeden z nich młody filolog Ludwik H avet, 
wydobył z niepamięci starożytną komedyę łacińską p. t.: „Querolus,“ 
czyli kłótnik. Humorystyczna ta  komedya należy do ostatnich czasów 
chwiejącego się państwa rzymskiego, do czasów kiedy wpływ podbitćj 
Galii silnie oddziałał na łacińską literaturę, wprowadzając do nićj 
swobodną werwę galską. Bezimienny autor koroedyi przebywał na 
dworze możnego patrycyusza, tworzył komedye aby zabawiać gości 
podczas uczty. Jedna z nich tylko pozostała: sceny w nićj pełne ży
cia i sarkazm u, wybornie malują rozprzęgające się społeczeństwo 
w przeddzień najazdu północnych barbarzyńców. Druga połowa na
grody Langlois przypadła panu Aulard tłumaczowi rozpaczliwych poe
zyi Leopardego pod tytułem  „Infelicita.1* Wyborny przekład zmusił 
niejako Akademią do uwieńczenia tłum acza, pomimo silnćj protesta- 
cyi członków, dla których piękna forma nie je s t całą zaletą poezyi.

Nagrodg Jouy, za utwór literacki, malujący najwiernićj współ-
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czesne obyczaje otrzym ał p. Ohvaet, autor powieści pod tytułem : „Ser
giusz Pauin.”

Za inną bardzo zajmującą powieść p. t.: „Pani Lambelle,11 mło
dy autor Gustaw Toudouze, otrzym ał nagrodę „L am bert.11

Dzieła rozmaitej treści nadesłane na konkurs fundacyi „Mon- 
thiona,“ liczniejsze były jeszcze niż w roku zeszłym. Stosownie do 
wyraźnćj woli fundatora, Akademia przypuszcza jedynie do tego kon
kursu prace wywierające dodatni wpływ na obyczaje. Nadesłano sto 
trzydzieści cztery dzieł: z tych uwieńczono dwanaście; wiele innych 
Akademia zaszczyciła pochwałą. Pierwszą nagrodg przyznał sąd naj
słuszniej panu Fernandowi Labour, za ciekawy życiorys samegoż Mon- 
thion’a, słynnego filantropa, zmarłego w początkach tego wieku: wzo
rowym rządem i oszczędnością przyszedł on do ogromnych dostatków 
i licznemi fundacyami unieśmiertelnił imię swoje. Zostawiamy na pó- 
źnićj szczegółowy rozbiór tćj książki, tak  wymownie świadczącćj czego 
dokonać może ludzka wola, skierowana do jedynego celu. Akademia 
francuzka szczególne ma powody do uczczenia męża, który przekazał 
jćj ogromne sumy do corocznego szafunku, a tćm samćm podniósł jćj 
powagę i piękny dał przykład późniejszym a niemnićj hojnym donato
rom. Drugą nagrodę przysądziła Akademia profesorowi Croizet, za 
nowe „Studyum nad poezyą Pindara i prawami liryzmu greckiego.” 
Wielki poeta żył w czasach, kiedy mądrość chodziła w parze z poezyą. 
Opiewa on zarówno piękność, chwałę i zapał młodzieńczy, ja k  cnotę, 
pobożność i sprawiedliwość. Chłoszcze surowo wszelkie fałsze i pod
stępy, a wysławia ludzi czystych serc i nieskażonych obyczajów. Sam 
jak  mówi, pragnął jedynie chadzać prostą ścieżką żywota i uczciwe 
imię zostawić w spadku dzieciom. Pan A lbert Rabeau otrzym ał trze
cią nagrodę za pracę pełną erudycyi p. t.: „M iasto za dawnych rzą
dów1' (La ville sous 1’ancien rćgime). Autor zbadał urządzenie m iast 
we Francyi przed rokiem 1789; w starych dokumentach znalazł on do
stateczne materyały do odbudowania gmachu społecznego, jakim  utwo
rzyły go długie wieki. Nie pierwsza to praca pana Rabeau; poprze
dziła ją  inna, niemnićj ważna: „W ieś za dawnych rządów.“ Jak  w je- 
dnćj tak  w drugićj, autor umiarkowany w sądach, umiał pogodzić no
we liberalne pojęcia, z wielkiem poszanowaniem tradycyi narodowych.

Konkurs Monthion’a obejmuje także książki pisane dla młodzie
ży. Z tego działu, sąd wyszczególnił powieść Prospera Chasel p. t.: 
„H istorya leśniczego.” Wyborna to książka pisana w żywy i zajmu
jący sposób. Młodzi czytelnicy znajdą tu  obok ciekawćj opowieści, 
mnóstwo szczegółów z dziedziny nauk przyrodniczych, skreślonych 
przez biegłego specyalistę. Słusznie też uwieńczonym został p. Gi- 
rardin, za wyborną powiastkę pod tytułem: „Dziadunio.11 Jestto  ży
ciorys ubogiego sieroty. Od lat dziecinnych okazywał on najprzewro- 
tniejsze instynkta, które łatwo mogły doprowadzić go do występku 
i uczynić zbrodniarzem. Pom ału jednak złe skłonności zacierają się 
i topnieją niejako pod zbawiennym wpływem dobrego dziadka. Cier-
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piiwością i słodyczą um iał zażegnać złe w zarodzie i ocalić chłopca od 
zguby. W ątek wysnuty z przygód codziennych, przedstawiony żywo, 
dziwnie pochwycą wyobraźnię i porusza serca młodzieży. Inny laure
a t Eliasz Bertin, w książce p. t.: „M ałe uczennice z pięciu części świa
ta ,“ wyprowadza kolejno na widownię dzieweczki rozmaitych narodo
wości; każda z nich tworzy typową postać, każda szlachetnćm ożywio
na uczuciem, pełna odwagi i energii, gotowa do poświęcenia. W koło 
tych małych bohaterek, autor grupuje historyczne wypadki, pokazuje 
wpływy geograficzne na charakter jednostek. Książka ta  łącząca po
żytek z zabawą, na szczególną zasługuje uw agę.“ Zbliżona tytułem  
książka pana Vallery-Radeau: „Uczeń dzisiejszy,“ równie zaszczycona 
nagrodą konkursową, nie należy już do działu książek pedagogicznych. 
Młody autor, szczerym ożywiony zapałem, podnosi w nićj najżywotniej
sze zagadnienia tych czasów. Nie mogąc iść w ślad za nim, przyta
czamy tylko wymowną konkluzyą. Uczeń dzisiejszy tak się wyraża 
w liście do przyjaciela: „poraź pierwszy od la t ośmdziesięciu, będzie
my więc mieli z tymi co pójdą twoim torem, młode pokolenie zdrowe 
na umyśle i sercu. Idź, prowadź dalej twoje dzieło: zbierz wkoło sie
bie wszystkich którzy mają wiarę, miłość i nadzieję! Wy jesteście 
młodzieżą dzisiejszą a ju trzejszą Francyą! Rzecz dziwna! Sekretarz 
Akademii pochwalając krzepkie myśli wyrażone w książce, pełnym si
ły  i wdzięku stylem, protestuje w imię Francyi wczorajszćj przeciw 
powyżej przytoczonym słowom; widzi w nich pogardę przeszłości i zby
tn ią  wiarę w przyszłość. Szczęściem większość Akademii inaczej rzecz 
pojęła, skoro uwieńczyła idealistę, patrzącego w przyszłość z wiarą, 
miłością i nadzieją.

Inna nagroda Monthion przypadła p. Bourde za ciekawy opis 
podróży p. t.: „A travers 1’Alger.” Przed dwoma laty jesienią, pod
czas zawieszenia obrad parlamentarnych, cała karaw ana złożona z de
putowanych i senatorów, odbyła podróż po Algerzc, aby zbadać na 
miejscu potrzeby tćj kolonii francuzkićj. Towarzyszył jej p. Bourde, 
sprawozdawca z „M onitora powszechnego.11 Zdolny ten autor nie 
poprzestał na zewnętrznym opisie kraju, bacznćm okiem sięgnął do 
gruntu rzeczy: pokazuje sprzeczności żywiołów miejscowych z żywio
łem francuzkim, odkrywa wadliwą stronę przyjętego system atu, zaleca 
konieczną reformę. Dzisiejsze wypadki wówczas już łatwe do przewi
dzenia, tćm większe znaczenie nadają tćj ważnćj publikacyi.

Z działu nauk przyrodniczych otrzym ał nagrodę p. Pizetta za 
popularne pogadanki o zwierzętach i roślinach. Autor prowadzi za 
sobą czytelnika, przez lasy, pola i wybrzeża morskie, daje mu poznać 
wszystkie żyjątka, zioła i trawki, jak ie  napotyka w drodze swojćj. 
Nie jest to bynajmnićj pobieżna koinpilacya; uczony przyrodnik zna 
dokładnie swój przedmiot, a co więcćj kocha przyrodę i iimić przed
stawić jćj cuda w żywy i zajmujący sposób.

Trzy ostatnie nagrody M o n th io n  przypadły nakoniec poetom.
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Jednę z nich otrzymał Juliusz Breton, słynny malarz, władający po 
mistrzowsku tak piórem jak  i pędzlem. Uwieńczouy jego poemat, 
wzięty z życia ludu p. t.: ,,Joanna,“ znany już czytelnikom naszym! 
Mówiliśmy obszernie kilka miesięcy tem u, o tym ślicznym utworze, tak 
wymownie świadczącym, że duch poetyczny nie zam arł bynajmnićj we 
Francyi.

Drugi laureat na polu poezyi, p. Tailhand, śpiewak rzewnych 
zwrotek, natchnionych miłością ojcowską (Poćsies paternelles), staje 
znów jako  żywe świadectwo, że uczucia rodzinne nie wygasły po
między Francuzami.

Chlubnym wreszcie dowodem patryotyzmu, niechaj będą poezye 
trzeciego laureata, p. Pomairols, pod ty t . : ,,Myśli i sny.“ Trzy zwła
szcza pieśni: „Bęben,“ „Odłam bomby“ i „Lekcya francuzkiego języ
ka,“ są gorącym wykrzykiem serca, pełnego najwznioślejszych uczuć.

Inny jeszcze poeta, Jan  Aicard, otrzym ał w tym roku wielką na
grodę, przeznaczoną przez fundatora Vitet, na zachętę dla najzdolniej
szych literatów. Nie pierwszy raz Aicard zbiera akademickie wieńce. 
Zaszczyt ten obecnie zjednał mu śliczny ludowy poemacik p. t.: „Miette 
et Nore,” wysnuty z życia wieśniaków prowansalskicb; świeży kwiat, 
rozkwitły pod słońcem południowćm. W spominaliśmy już o tym peł
nym wdzięku utworze; w przyszłej kronice damy dokładny jego 
rozbiór.

Po sprawozdaniu z dzieł uwieńczonych, zabrał głos członek aka
demii Renan. Z właściwą sobie wymową, ogłosił zasługi tych cichych 
pracowników w winnicy Bożej, którzy, nie oglądając się na żadną za
płatę, nie wiedząc może o nićj, wytrwałością w dobrem, poświęceniem 
dla bliźnich, zjednali sobie nagrody M o n th io n .  Przytaczamy konklu- 
zyą, wymierzoną przeciw całej szkole realistycznych powieściopisarzy, 
szkole, która wzięła sobie za cel szukać w ątku w mytach społecznych: 
„Rzekłby kto, mówi Renan, czytając dzieła wyobraźni dzisiejszych au 
torów, że samo tylko z ło  i b r z y d o ta  są rzeczywistością! I  kiedyż 
pisać nam będą realistyczne powieści na tle d o b r a  i p ię k n a ?  D o
b ro , zarówno jak  z ło , jest także rzeczywistością. Dokumenta, odczy
tane przezemnie z obowiązku, obejmują w sobie tyleż prawdy, ile jćj 
zawierają obrzydliwe obrazy, kreślone w powieściach, których trafno
ści, niestety, zaprzeczyć niepodobna. Uwieńczona przez nas dziewczy
na m łynarska, istnieje, zarówno jak  ta lub owa terema bohaterka po
wieści. Któż nam da kiedy, obraz d o b r a  spełnianego cicho w Pary
żu? któż nam wypowie ciężkie walki tylu istot zagrzebanych w ubós
twie, tylu wzorowych matek, tylu sióstr pełnych poświęcenia? Jakąż 
to, pytam, odnosimy korzyść, z przekonywania drugich, że świat, na 
którym żyjemy, tak przewrotny i skażony do gruntu? Czyż nas to za
spokaja? Bynajmnićj! Dzięki cnocie, rozumiemy Opatrzność! Pessy- 
mizm ukaże uain kilka zaledwie istot, dla których życie nie było szczę



ściem: cel miłości odbija w wszechświecie. Pomimo wielkich wad 
świat ten bądźcobądź jest dziełem dobroci nieskończonćj.
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K ilka miesięcy temu, mieliśmy sposobność widzićć wystawę 
obrazów, przeznaczonych na sprzedaż, po zmarłym miłośniku sztuki 
H artm anie. Cała ta  wystawa sk ładała  się z siedm nastu ledwie obra
zów, ale wśród tych były arcydzieła Franciszka Milleta, twórcy szkoły 
ludowćj. Z nieśmiałością przystępujemy do określenia tych utworów, 
bo jakże tu  oddać słowem to życie, tryskające z pod pędzla, tę  pię
kność, spoczywającą nie w kształtach, ale w wyrazie oblicza i posta
wy? Millet, syn wieśniaka normandzkiego, malował lud wiejski z nie
porównaną praw dą i prostotą. Nieprzyjaciel wszelkich konwencyo- 
nalnych teoryi postawił sobie zasadę, że sztuka musi czerpać siłę 
z przyrody, inaczćj wpada w niemoc, jak on bajeczny Anteusz, zawie
szony w powietrzu, który ilekroć dotknął stopą ziemi, tćm dzielniej
szym polotem wzbijał się w nieskończoność. Dotykał tćż Millet zie
mi, a nawet s tąpa ł po nićj śmiałym krokiem, ale z oczyma podniesio- 
nemi w górę. Kochał lud wiejski, bo był krwią z jego krwi i kością 
z jego kości, ale malując oracza lub dziewczynę wiejską, nie szło mu 
nigdy o dobieranie klasycznie pięknych typów. Wyżćj 011 postawił 
swój ideał, bardzićj go uduchownił; jednśm  słowem, pokazał, że wiej
ski lud, przyrosły do zagonu, użyźniający go potem własnego czoła, jest 
prawdziwą solą ziemi, że w piersi jego tleje ten płom ień,'przy którym, 
jak  mówi nasz W incenty Pol:

M a się  znów  ogrzać, co w życiu  zakrzepło!

Takie wrażenie sprawiły na nas owe obrazy Milleta. Było ich 
ośm; każdy z nich to pieśń ludu, pełna tęsknćj zadumy, cudna w pro
stocie swojćj. Koloryt spokojny, niekiedy szary, dziwnie harmonizuje 
z przedmiotem. Na pierwszym, oto młoda wieśniaczka odchodzi od 
studni; w każdćj ręce, silnie wyprężonćj, trzyma kubeł napełniony wo
dą. Idzie śmiało, nie sarka: snać nawykła do dźwigania ciężarów. 
Studnia stara, omszona; liczne pokolenia czerpały już z nićj wodę 
i niejedne czerpać ją  jeszcze będą. Na drugim obrazku ciągnie się 
przed nami zielona, świeżo pokoszona łąka . Gromadka owiec skubie 
trawę; czuwa nad nią kudłaty czarny kundel; owczarz spoczywa z bo
ku, na murawie. Nieco dalćj sterczą trzy wielkie stogi siana. Trzeci 
wyobraża wiosnę: koło chaty pełno rozkwitłych grusz i jabłoni. Na 
niebie kłębi się ciemna chmura, ale łuk  tęczy, zawieszony w powie
trzu, zapowiada rychłą pogodę. Po wiośnie idzie lato. Ciepły pro
mień pada na grupę dziewcząt, wiążących w snopki grykę. Na dru
gim planie inna gromada młóci pożęte kopki; cepy migoczą w słońcu. 
Pełno ruchu i życia; ram iona żeńców nic pomdlały pod skwarem połu
dniowym. Dalćj obraz jesieni: traw a pożółkła na ugorze, słońce zbla
dło za m głą listopadową. W ieśniak pochylony ku ziemi, rozrzuca wi
dłam i kupki nawozu, któro wnet przyorze pługiem pod nowy posiew.



Na szóstym obrazku młoda kobieta rozwiesza chusty na płocie 
i obraca głowę ku dzieciątku, śpiącemu opodal w objęciu starćj babki. 
Siódmy obrazek ukazuje nam skalisty brzeg normandzki. W głębi 
widnokręgu morze styka się z niebem, promień słońca muska po zie- 
lonawćj fali; na pierwszym planie, za nizkićm zagrodzeniem, pasą się 
krowy: widać tylko łby wielkiemi uzbrojone rogami, ósm y, najpię
kniejszy ze wszystkich, przenosi nas w głąb sadu, poza chatą. W ie
śniak, w brunatnćj kamizeli, w kapeluszu na głowie, szczepi młodą 
płonkę w pień dziczki, obciętej z gałązek. O kilka kroków stoi żona 
z dzieciątkiem na ręku; pilnćm okiem śledzi robotę. Obrazy te wy
stawione na sprzedaż publiczną, rozbiegły się po zbiorach miłośników 
sztuki. Zapłacono za nie około 500,000 franków. Ale piękniejszym 
nad nie jest inny jeszcze obraz; mistrzowskie dzieło pod względem 
prostoty w pomyśle i harmonii w wykonaniu. Millet sam uważał go 
za koronę prac swoich. Arcydzieło to nosi nazwę „Angelus.“ Słońce 
zaszło, wieczorna zorza rumieni jeszcze widnokrąg. W oddaleniu wi
dać wiejski kościołek, dzwon uderzył na „Anioł Pański.'1 Dwoje 
wieśniaków: mąż z żoną, znać kopało kartofle w polu; na odgłos dzwo
nu podnieśli się oboje: on stoi z pochyloną głową, trzym a kapelusz; 
ona również pochylona, złożyła obie ręce: z głębokićm skupieniem du
cha modlą się za umarłych. Niepodobna oddać wrażenia, jakie spra
wia ten cudny obrazek. Widzieliśmy go niedawno na wyprzedaży, po 
zmarłym bogaczu holenderskim Wilsonie. Belgijczyk jeden nabył go 
za 200,000 franków. Smutno pomyślćć! malarz, który tworzył te  a r
cydzieła, przeżył w nędzy młodość i wiek dojrzały; przyszedł do le
pszego bytu wówczas dopićro, gdy, wyczerpany z sił trzydziestoletnią 
pracą i niedostatkiem, widział grób otwarty przed sobą.

Mamy właśnie przed oczyma pomnikowe dzieło, poświęcone te 
mu twórcy szkoły ludowćj. W ielka ta  księga obejmuje życiorys mi
strza, a zarażem reprodukcyą najcelniejszych jego utworów. Autorem 
jćj był zmarły niedawno przyjaciel Milleta, Alfred Sensier. Przygoto
wane przezeń dzieło, dopełnił i wydał Paweł Mantz, jeden z najzna
komitszych krytyków sztuki. Przypatrzmy się szczegółowo tćj po- 
mnikowćj publikacyi.

Syn prostego rolnika, który m iał w przyszłości odrodzić sztukę 
m alarską, wprowadzając do nićj żywioł ludowy, urodził się w r. 1814, 
na pograniczu Normandyi i Bretonii, pod ubogą strzechą wieśniaczą. 
Podczas, gdy rodzice pracowali w polu albo na łące, s ta ra  babka niań- 
czyła wnuka; przędąc na kołowrotku, śpiewała mu rzewne piosenki 
i cudowne opowiadała bajki o wilkołakach i zaklętych królewnach. 
Piękna to była dusza; rankiem, gdy słońce weszło, staw ała nad łóżecz
kiem chłopczyny.

—  Obudź się F ran u lk u — mówiła słodko — ptaszęta oddawna 
już śpiewają na chwałę Bożą, odmówże z niemi twój poranny paciorek.

Gdy chłopczyk dobiegł la t sześciu, posyłano go do szkółki wiej-
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slcićj: tu  ksiądz wikary szczególną otoczył go opieką, wyuczył służyć do 
Mszy, a  poznawszy w nim wielkie zdolności, darował mu łacińską 
książeczkę; były tam ustępy z sielanek Wirgilego. Mały zrozumiał 
je  wkrótce i powtarzał z pamięci. Upływały lata: chłopiec rósł, 
a w miarę sił, rozwijających się krzepko, pomagał ojcu w rolniczych 
pracach: wiosną kosił z nim siano, w lecie zagarniał sierpem zboże, 
zwoził je do stodoły; jesienią młócił, lub orał zagon na nowy posiew. 
"W zimowe tylko wieczory wracał cichaczem do Wirgilego. W chwi
lach wolnych od pracy, siadał niekiedy w oknie, b ra ł z komina węgiel 
i na świstkach papieru rysował wszystko, co mu wpadło pod oko: sta j
nie, ogródek, pola, nawet bydło i owce. Razu jednego, w niedzielę, 
zobaczył wędrownego dziada u drzwi kościelnych. Starzec, z długą 
brodą, pochylony na kiju, uderzył go szczególną postawą; wróciwszy 
do domu, narysował go węglem z pamięci; wszyscy przyznali podo
bieństwo. Uderzony tćm ojciec, począł jakoś przemyślać; wieczorem 
przywołał chłopca do siebie.

— Słuchaj-no, F ranku— rzek ł— oddawna widzę ja , że tobie po 
głowie roją się jakieś dziwy; nieraz już przychodziło mi na myśl, żeby 
cię pokierować na malarza, boć to, jak  mówią ludzie, nielada rzemio
sło. Ale jam  ubogi, tyś najstarszy z rodzeństwa, dotąd potrzebowa
łem cię do pomocy. Teraz inna rzecz: młodsi bracia już nadrastają, 
jeśli chcesz, zawiozę cię do Cherburga; tam powiedzą mi, czy wr rzeczy 
samej warto, abyś porzucił pług i zagon, a szukał chleba na innem 
polu.

Frańciszek uścisnął nogi ojca z uczuciem niewymownćj radości. 
Ożywiony nadzieją, zabiera się czemprędzćj do pracy; rysuje dwa 
obrazki, dawno już obmyślane. Jeden przedstawiał pastuszka w blu
zie i sabotach, grającego na fujarce pod drzewem; drugi na tle nocy 
księżycowej ukazywał człowieka, podającego chleb drugiemu.

Ojciec z synem pośpiesza do Cherburga; tam kołacze w progi 
malarza Michel; młodzian składa mu swoje prace.

— Żartujesz ze mnie, chłopcze—zawołał Michel, obejrzawszy 
pilnie rysuuki— przyznaj się, sam tego nie zrobiłeś!

Ojciec i syn zaprzysięgają się, że nikt we wsi nie uinić nakreślić 
prostćj kreski.

— Skoro tak, ciężko zgrzeszyłeś, ojcze: godziłoż się trzymać 
przy sobie podrostka do lat ośmnastu? Twój syn będzie wielkim m a
larzem: ja  ci to zapowiadam.

Młodzian pozostał w Cherburgu. Pracował tam od dwóch mie
sięcy, kiedy dnia jednego przybiega posłaniec, oznajmia, że ojciecbar- 
dzo chory.

Na tę sm utną wieść, Frańciszek rzuca pendzle, śpieszy do wio
ski, zastaje konającego ojca.

Po pogrzebie, oświadcza stanowczo, że pozostanie w domu: ja 
ko najstarszy z rodziny, nić ma prawa wyłamywać się od świętych obo
wiązków.
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— Nie zostaniesz, mój F ranku —rzecze babka—musisz zgodzić 
sig z wolą Bożą. Ojciec twój mówił, że będziesz malarzem; bądź mu 
posłuszny: wracajże do Cherburga.

Millet powrócił. Rok cały pracował tam pod okiem najbieglej- 
szych profesorów, malował portrety i obrazy kościelne. Prace te dały 
mu niejaki rozgłos; poruszone tćm miasto, wyprawiło go do Paryża, 
przeznaczywszy mu mały zasiłek roczny.

Pośpiesza młodzian z wieścią do rodziny. W wiosce wielka ra 
dość, wyczytano bowiem w dzienniku, zaszczytnie wymienione imię 
Franciszka Milleta. Trwoga przejęła jednak serca biednych wieśnia
ków przy pożegnaniu. Babka ze łzami błogosławiła wnuka. „P a
miętaj, rzekła, dziecię moje, o cnotach twych ojców i dziadów, pamię
taj, że kiedy podawałam cię do Chrztu, wyrzekłam się za ciebie czar
ta  i jego pychy i wszystkich spraw jego. Wolałabym widzieć cię ra - 
czćj na marach, niż przeniewiercą woli Bożćj.“

Słowa te utkwiły w pamięci młodziana: w późnym wieku powta
rzał je często dziatwie własnej.

Przybył do Paryża wieczorem, w dzień styczniowy; śnieg pru- 
szył, gruba mgła ciążyła nad miastem. Myśl o sieroctwie, o wątpli- 
wćj przyszłości, przejmowała go dreszczem. Nie zmrużył oka w wil
gotnej izdebce na poddaszu, dokąd go zaprowadzono.

Nazajutrz biegnie do Luwru: tu dopićro pełną oddycha piersią; 
poetyczna dusza jego wszelką odczuwa piękność. Stare obrazy za
chwycają go naiwnym wdziękiem; szkoła wielkich mistrzów włoskich 
uderza go prostotą i bogactwem kompozycyi. Z tych wszystkich arcy
dzieł porywa go szczególnićj rysunek Michała Anioła. W omdlałym 
człowieku, mistrz ten oddał bóle całej ludzkości. Millet oczyma i du
szą utonął w tym obrazie.

Inne wrażenie sprawiły na nim dzieła współczesnych malarzy, 
nagromadzone w Luksemburgu. Tu, gdzie rzucić okiem, figury wo
skowe, strój konwencyonalny. Obrazy Delacroix tryskały tylko ży
ciem.

Millet wszedł do pracowni Delarocha, najsłynniejszćj w owym 
czasie. Pierwsze próby jego odznaczały się nieporównaną śmiałością 
i siłą. Koledzy szydzili z nieb, profesor kiwał głową, wstrzymując się 
od uwag.

—  Maluj po swojemu—rzekł raz—idź swoją drogą; ja  ciebie nie 
rozumiem: nie mam ci co powiedzićć.

I Millet poszedł swoją drogą, a nie sam tylko profesor, przesią
kły na wskróś zasadami klasycznemi, nie um iał go zrozumićć. Godzi
na jego nie prędko wybić miała. Współcześni malarze, oprócz kilku, 
nie pojmowali go wcale: widzieli w nim prostaka, wychowanego w cie
niu normandzkich lasów. Ten prostak tymczasem, rozmiłowany w li
teraturze, chciwy światła, pochłaniał książki w chwilach wolnych od 
pracy. W Cherburgu już, związany przyjaźnią z młodym księgarzem 
otrzymywał od niego wszystkie dawne i nowe dzieła. Z zapałem roz



czytywał sig w Homerze, Szekspir porywał go, Byron zdumiewał, 
W alterskot poruszał do głgbi. Umiał na pamigć Beranżera; ballady 
niemieckie Getego, czarowały jego wyobraźnią,. Liczne już dzieła 
W iktora Hugo, rad był sprowadzić do dwóch albo trzech tomów, wy
rzucić z nich wszystko, co trąciło  przesadą. „Gdyby, mawiał, obciąć 
co w nim zbyteczne, mielibyśmy nowego Homera!”

W róg wszelkićj przesady, niecierpiał jćj w malarstwie. Paryż 
tymczasem przepadał za sielankowemi obrazkami w rodzaju Bouche- 
ra, W atteau i innych idyllistów XVIII-go wieku. Chłopi Milleta bu
dzili śmiech i wzgardg: nikt kupować ich nie chciał. Zasoby tymcza
sem wyczerpywały sig zwolna, nowe nie nadchodziły. Miasto Cher- 
burg, na wieść, że stypendysta nowe toruje sobie drogi, odmówiło dal
szych zasiłków. Millet z odrazą malował sielanki, aby nie umrzćć z g ło
du, handlarze obrazów kupowali je  po dziesigć franków. Gdy to nie wy
starczało, m usiał malować szyldy.

W r. 1841 posłał dwa portrety na wystawg: lepszy z nich odrzu
cony został; przyjgto jeden wykonany według metody Delarocha. 
W nastgpnych latach sąd artystów odrzucał stale jego prace. Trawio
ny tgsknotą malarz, zaglądał raz poraź do Normandyi, a zaczerpną
wszy sił przy domowem ognisku, w racał zuów do Paryża i z nową 
energią siadał za stalugami.

W lat cztery po pierwszćm wystąpieniu, powrócił ze zwykłćj wy
cieczki z młodą żoną, którą poślubił w Hawrze. Poddasze jegę nagle 
sig ożywiło, ale z życiem rodzinnćm przyszły nowe potrzeby. Żądano 
mytologicznych obrazów: artysta  malował je  ze wstrgtem.

Raz wieczorem przechodził ulicą; przed sklepem obrazów spo
strzega grupg młodych uczniów, przyglądającą sig Nimfom wychodzą
cym z kąpieli.

— Czyj to obraz?— zapyta jeden z grona.
—  M illeta—odrzecze drugi—alboż go nie poznajesz? on nic in

nego wymalować nie umić.
Te słowa dobodły artystg do żywego. Spiesznym krokiem wra

ca do domu.
— Słuchaj mnie— rzecze do żony—jeśli zgodzisz sig na to, po- 

rzucg rodzaj malarstwa, jakiem u oddajg sig z konieczności. Życie tru- 
dniejszćm bgdzie dla nas; ty przycierpisz, biedaczko, ale bgdg wolnym, 
pójdg za głosem, co popycha mnie naprzód.

—  Czyń według woli twojćj—odpowić słodko żona—jam  gotowa 
na wszystko.

Od tćj chwili Millet oswobodzony w duchu, malował wyłącznie 
obrazy z życia wieśniaczego. Rozpoczął tg wielką epopeg ludową, któ
rćj karty  rozrzucone dziś po dwóch półkulach świata, stały sig kamie
niem wggielnym nowćj szkoły malarskićj we Francyi.

Drogo artysta opłaci! wolność swoją. W r. 1848 posłał na wy
stawg „Wieśniaka wiejącego zboże.” Kto wić, czyby ten śliczny utwór, 
opłacony dziś na wagg złota, przyjgty był przez sgdziów, gdyby nie
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okoliczność, że skutkiem rewolucyi lutowćj, sąd został usunięty; wszys
tkie nadesłane obrazy pomieszczono w salonie. Ale nikt w tych burz
liwych czasach nie nabywał obrazów. Millet przywiedziony był do 
ostatecznej nędzy. Słowo skargi nie wybiegło przecież z ust jego; żo
na cierpiała tćż w milczeniu. Wówezasto przyjaciel, odgadując stan 
rzeczy, przyniósł mu zaliczenie na nową pracę.

„Gdym wszedł do izdebki, mówi ten zacny przyjaciel, biedak 
siedział skulony, cały drżący od zimna; wręczyłem mu sto franków.

— Dziękuję ci—rzekł— przychodzisz w porę: nie jadłem  nic od 
dwóch dni. Dzieci jednak nie ucierpiały głodu.

W rok potem wystawił w salonie wieśniaczkę, spoczywającą po 
pracy. Przeszła niespostrzeżona. Ogół zajęty wyłącznie polityką, nie 
myślał wtedy o obrazach. Cholera dziesiątkowała ludność: kto mógł, 
uciekał z zapowietrzonej stolicy. Wówezasto Millet z żoną i trojgiem 
dzieci wyniósł się do wioski Barbison, graniczącej z fonteneblowskim 
lasem. N ajął ubogą chatę i maleńki ogródek: miało to być tymczaso
we schronienie. Millet przemieszkał tam lat dwadzieścia siodm; tam 
wykonał arcydzieła swoje, tam dokonał pracowitego życia. Ten skro
mny dach ocieniał do końca jego głowę, z tą różnicą, że w miarę pole
pszającego się bytu i zwiększania rodziny, chata rozrastała się także; 
przystawiano do nićj coraz nowe izdebki, dla dziewięciorga dziatek.

Z tćj cichej ustroni wysłał Millet na wystawę r. 1850 piękny 
obraz: „Kosiarzy grabiących w kopki siano” i drugi: „Siejącego zboże 
wieśniaka.” W spaniała to postać ten rolnik z ogorzałą cerą, z kości- 
stemi rękoma, w czerwonym, spłowiałym kaftanie i zmiętym kapeluszu. 
Ponad nim ulatuje chmara ptastwa, czyhająca na ziarno; w oddaleniu 
oracz schylony nad pługiem, pogania parę wołów. Obraz ten zwrócił 
uwagę publiczności, ale obok pochwalnych głosów, dały się słyszćć in
ne: krytycy widzieli w tym poważnym siewcy zamach na społeczny po
rządek; ta  garść ziarna, rzucona w powietrze, wydała się w ich oczach 
garścią kul i kartaczów: żywą protestacyą przeciwko nędzy robotnika. 
Było to wkrótce po krwawych dniach czerwcowych; przerażone umysły 
we wszystkićm widziały niebezpieczeństwo. Millet tymczasem nie my
ślał o przewrotach społecznych; kość z kości ludu, kochał go miłością 
gorącą, szanował jego pracę* widział w nićj wzniosłą poezyą, spełnie
nie słów: „będziesz spożywał chlćb twój w pocie czoła.”

„Wyznam ci, pisze w liście do przyjaciela, choćby mnie posądzo
no o socyalizin, że strona ludzka porusza mnie najgłębiej w sztuce, co
kolwiek tworzę, wyrazem jes t odebranego wrażenia. Otóż strona we
soła nie przedstawia się nigdy oczom moim; nie wiem gdzie jćj szukać: 
nigdy jćj nie widziałem. Nie znam nic milszego nad spoczynek w za
ciszy leśnćj, lub na polu świeżo zaoranem. Tam najlepiej dumam, ale 
pojmiesz sam, że ta zaduma jakkolwiek miła, ma w sobie coś smę
tnego.”

Taki tćż charakter mają wszystkie ludowe obrazy Milleta, czyto 
wykonane pędzlem, czy naszkicowane kredą lub pastelami. Liczba ich
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bardzo wielka; artysta odtworzył w nich wszystkie chwile życia wie
śniaczego: tu ukazuje skrzętną prządkę przy kołowrotku, tam kmiecia 
idącego do chaty z pękiem chróstu na plecach; tam znów grono kobićt 
zajęte strzyżką wełny, pastuchów z trzodą owiec, żniwa, kośby, pokło
sie: słowem, wszelkie roboty w polu i przy ognisku.

Pomału smak publiczny począł zwracać się ku obrazkom Milleta, 
ponieważ jednak trudno być prorokiem pomiędzy swymi, Amerykanie 
i Anglicy wyprzedzili Francuzów w ich ocenieniu. Krytycy francuzcy, 
przesiąknięci nawskroś konwencyonałizmem, przekładali zawsze Apoli- 
nów i Orfeuszów greckich, nad oraczy w bluzie, lub pastuchów w żabo
tach. Niektórzy jednak odczuli geniusz Milleta i poważyli się wbrew 
opinii policzyć go do mistrzów. Jeszcze Millet żadnego nie otrzym ał 
był medalu, a już krytyk Pelloquet oświadczył stanowczo, że ten a rty 
sta wprowadza nowy żywioł do sztuki, że jest poetycznym i uczonym 
tłómaczem idei, dotąd nie wprowadzonćj w życie; słowem, że jest pier
wszym mistrzem swej epoki, że będzie kiedyś chwałą swojego czasu. 
Pelloquet nie znał wcale Milleta, przyjaźń nie kierowała jego piórem.

Inny słynny krytyk Teofil Gautier, ujrzawszy na wystawie „Żni
wiarzy,” zawołał z uniesieniem: „Oto mi poezya! oto lud w pełnym ma
jestacie! Pochylam mimowoli czoło wobec tych prostaków, tych zapa
śników zbrojnych w kosy, tych karmicieli naszych!”

Piękne to dzieło zjednało artyście medal 2-giej klasy; przeciwni
cy silnie protestowali: w oczach ich m alarz ludu był krwawym demago
giem.

Promyk sławy błysnął artyście, ale byt jego wcale się nie popra
wił. Gdy głód zagrażał dziatkom, dobry ojciec odrzucał pędzel, chwy
ta ł za kredę, krćślił naprędce jakąś postać typową, posyłał rysunek 
do Paryża. Przyjaciel sprzedawał te świstki po kilkanaście franków. 
Na jednćj z ostatnich licytacyi płacono za nie po franków 6000!

Millet znosił z odwagą ubóstwo, ale serce jego pękało z bólu, gdy 
na wieść o chorobie babki nie mógł pośpieszyć do niej po ostatnie b ło 
gosławieństwo. Za babką poszła m atka; dobry syn przykuty do miej
sca, nie mógł rzucić garści ziemi na drogą trumnę.

Ledwie że m atka zam knęła oczy, błogosławiąc nieobecnego sy
na, bogaty Amerykanin nabył obraz jego za 2000 franków. A rtysta 
nagle wzbogacony, zabiera 'żonę z dziatwą, pośpiesza do Normandyi, 
aby powitać rodzeństwo, zapłakać na drogich grobach i odetchnąć po
wietrzem rodzinnćj wioski.

Razu jednego wieczorem przebiegał wzdłuż i wszerz pole, gdy 
posłyszał dzwon na Anioł Pański. Zwraca się żywo ku stronie kościoł- 
ka, wchodzi w progi, widzi przed ołtarzem ldęczącego plebana z siwą 
głową. Po chwili starzec powstaje, zbliża się, uderza go zlekka po ra 
mieniu.

— Tyżeśto, F ranku?—zagadnie ze słodkim uśmiechem.
Był to ów wikary, pierwszy jego profesor: uścisnęli sig obaj ze 

łzami.
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— A Biblia, mój F ranku, czy jćj nie zapomniałeś?—spyta ka
płan— a psalmy... czytasz-li je  niekiedy?

— Czytam, mój Ojcze—odpowie Millet—wszystko, co wykona
łem, zaczerpnięte w tym zdroju.

— Słodkie to dla mnie słowa—odrzecze kap łan—nie często sły
szę je w tym czasie. Bóg ci je wynagrodzi... Dawniój lubiłeś Wir- 
gilego.

— I dziś lubię go tak jak  dawniój...
— To dobrze, dobrze, synu. Jakżem ja  szczęśliwy! posiałem 

ziarno i wzeszło mi tak bujnie. Będziesz zb ierał plony, moje dziecko.
Zabawił malarz cztery miesiące w rodzinnej wiosce swojćj; zebrał 

tam niezliczoną moc typów i krajobrazów.
Z owych normandzkick szkiców Millet za powrotem do Barbiso- 

nu tworzył coraz nowe obrazy, wystawiał je  w salonie i coraz nowe 
gromy ściągał na głowę swoją. Wytworny Paryż nie mógł w nim za
smakować: okrzyczano go malarzem brzydot wiejskich.”

— Brak-że na wsi dorodnćj młodzieży i pięknych dziewcząt?— 
powtarzali krytycy.

— Tak, nie b rak—odpowiadał Millet—ale piękność nie leży 
w samych rysach; promienieje ona z całćj postaci: szukać jej przede- 
wszystkićm w prawdzie. Wasze ładne wieśniaczki dźwignęłyżby naręcz 
drzewa, lub wiązkę chróstu? zbierałyżby kłosy pod skwarem słońca 
sierpniowego? ciągnęłyżby wodę ze studni? Kiedy malować będę ma
tkę, oddam jćj piękność w uśmiechu i spojrzeniu na dziecię. Piękność, 
to nie kształt rysów, ale wyraz oblicza.

Mimo zawziętości krytyków, mimo chłodu publiczności paryzkićj, 
imię przecież Milleta coraz szerszego nabierało rozgłosu. W miarę 
pracy, geniusz mistrza rozwijał się potężnie, ręka jego coraz dzielniej 
w ładała pędzlem, twórcza myśl w coraz piękniejsze przybierała się for
my. Wówczasto powstało niezrównane arcydzieło, ów „Angelus ,” na
byty dziś za 200,000 franków, wówczas zaś odstąpiony za 2000 am ato
rowi belgijskiemu.

I któżby przypuścił?., w tymże samym roku 1859, sąd przysię
głych odrzucił inny obraz artysty, według bajki Lafontaina, przedsta
wiający „Drwala ze śmiercią.” Oburzony tym wyrokiem Aleksander 
Dumas (ojciec), wystąpił z silną protestacyą.

„Zarzucacie, rzekł on, Milletowi, że obrazy jego smutne i żało
sne, a któż wie, czyli artysta, który opowiada pędzlem, jak  my opo
wiadamy piórem, któż wić, czyli ten artysta nie kreśli pamiętników 
duszy własnćj; czyli nie czuje się smutnym i zbolałym, patrząc na wy
trwałych pracowników, którym nie błyska nadzieja wytchnienia i bło- 
gićj pociechy?

„Krytyk z poglądem zdrowym i bezstronnym, ciągnie Dumas, ró
wnie jest rzadkićm zjawiskiem, jak  i wielki artysta. Jeśli taki krytyk 
istnieje, żaden sąd przysięgłych nie wezwie go do rady.”
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Millet gorzko uczuł niesprawiedliwość, przypłacił ją, długą i cięż
ką, chorobą.

W kilka lat późnićj, nowy oryginalny utwór: „Robotnik wsparty 
na motyce,“ równą, wywołał burzę. Pociski sypnęły się gradem na 
artystę: krytycy ogłosili utwór bezecną szkaradą; kilka głosów prze
cież postawiło go obok arcydzieł rembrantowskich. W obronie arty 
sty, nieznany poeta wystąpił z gorącym sonetem; dajemy go w prze
kładzie:

R zuć, m istrzu , boh atery , k ró le  i najady,
N ie c h  w bajkach o lym p ijsk ich  K abanele toną;
W o lę  tw ego  poczciw ca  z twarzą osm aloną,
N a  której p łu g  b o leśc i w yora ł sw e ślady.

Z ostaw  na dnie W en erę, z fal m orskich zrodzoną,
O dkryj nam nędzy ludzkićj b ezecn e szkarady;
N ęd zy , co w śród w iekow ej na św ięcie  b iesiady,
S sie  szp ik  z k o śc i b ićdaków  paszczą krwi złaknioną.

N azn acz p iętnem  oh yd y  tę  potw orę w ściek łą ,
T w oja  ręka niech  łupy z gard zieli jć j wydrze:
P odżegaj zapaśników  przeciw  straszndj hydrze!

TyS o d m a lo w a ł  żeńców i n iebo  i p iekło :
Z ostan że na w iek w iek i, z prom ienistym  czołem ,
D antem  ludu, nędzarzy M ichałem  A niołem !

W alka ta mnićj poruszyła artystę, niż dawniejsze pociski. Pe
wny siebie, szedł raz obraną drogą. Zarzut socyalizmu wywoływał 
uśmiech na jego ustach. „W idział-że mnie kto kiedy w klubie socya- 
listów? pisze do przyjaciela. Zarzucają mi, że wdzięk wsi zupełnie mi 
nieznany. Ja  widzę tam coś więcćj, niż prosty wdzięk: widzę nieskoń
czony majestat! Jak  oni, widzę drobne kwiatki, o których Chrystus 
powiedział: „Zaprawdę, Salomon w całym blasku chwały swojćj, nie 
był odzianym jak  jeden z nich!” Widzę aureolę jaskierków i pro
mień słońca, wybiegający zdaleka z poza chmury, ale widzę niemnićj 
zziajanego oracza, jak prowadzi pług po spiekłym od słońca ugorze 
i siada na chwilę, by wyprostować członki i odetchnąć!

„Nie ja  to wymyśliłem jęk  ziemi, znany oddawna:’drudzy mówili
o nim.

„Moi krytycy, pełni smaku estetycznego i nauki, ależ ja  nie mo
gę wleźć w ich skórę. Przez całe życie widziałem tylko pola; staram  
się opowiedzieć to, com czuł, gdym sam uprawiał rolę.

„Odtrącam  z całą siłą,!pisze?dalćj, zarzut demokratyzmu, jak-go 
rozumieją w języku klubowym. Chciałem tylko skierować myśl ogółu 
na człowieka, pracującego .na chlćb w czoła pocie. Ja  jestem  chło
pem, prostym chłopem!11

W ystawa powszechna r. 1867, rozgłosiła’ imię artysty. Zebrał 
on najpiękniejsze obrazy swoje, rozrzucono po prywatnych galeryach, 
wystawił dziewięć wspaniałych płócien. Przypominamy sobie „Strzyż-
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kę owiec,“ „P asterza,“ „Zbiór kartofli,'1 a szczególniej cudny „Ange
lus.11 „Drwal ze śmiercią,11 odtrącony niedawno z salonu, znalazł tu  
chlubne miejsce. A rtysta otrzym ał zloty medal. W rok potćru przy
znano mu krzyż Legii honorowej. Przeciągły oklask młodych mala
rzy, w chwili, gdy imię jego wymówiono, świadczy, o ile to imię stało 
sig popularnćm. Miłośnicy sztuki raz po raz odwiedzali skromną je 
go pracownię. Bogaty przemysłowiec alzacki, H artm au, zamówił 
dwanaście obrazów, na które zobowiązał się zaliczać miesigcznie po 
2,000 franków. Byt rodziny został zapewniony.

Nadszedł rok 1870. Prusacy zbliżali sig szybkim pochodem: 
Millet z rodziną schronił sig do Cherburga. Przebył rok w drogiej 
mu Normaudyi, pracując bez ustanku. Ale smutne wieści, dobiegają
ce z Paryża, drgczyły go boleśnie. Listy do przyjaciela, świadczą
o gorących jego uczuciach patriotycznych: ów mniemany socyalista^ 
bolał szczególnićj nad gwałtami komunardów. „Co ci ngdznicy wy
prawiają w Paryżu! pisze w liście, świat nie widział takich potworów! 
czemże przy nich W andale: tamci łupili tylko między obcymi!1*

Z najwyźszćm oburzeniem wyczytał w dzienniku, że go zamiano
wano członkiem Federacyi artystów paryzkich, pod prezydencyą Cour
beta. Odpowiedział na to silną protestacyą.

Po skończonej wojnie, krytyk Sylvestre odwiedził go w Cherbur- 
gu. , ,Zastałem Milleta, mówi on, przy stole, z żoną i dziewięciorgiem 
dzieci i dwoma zigciami, tylko co przybyłymi z obozu. Pigkny to 
obraz patryarchalny, jak  na te czasy, hańby, mordów i poniżenia!11

„W idziałem jego krajobraz, wysłany już do Londynu: widok wy
brzeży normandzkich. To nie prosta kompozycya, raczćj psalm wy
śpiewany z głębi duszy, pełen samodzielnej potęgi i spokoju! Przed
miot wzięty z przyrody, ale spokrewniony duchowo ze wszystkićm, co 
wielkie i piękne: z Biblią, z Homerem, z Dantem, z Michałem Anio
łem. Obraz ten powinien nosić tytuł: „Ziemia, Morze i Niebo.11 To 
wierny wizerunek trzech żywiołów. Millet stanął na szczycie: stwo
rzył wielkość z niczego. Prawda, że to n ic , to on sam, człowiek, poe
ta, malarz!..11

Za powrotem do Barbisonu, artysta z równym pracował zapałem, 
ale siły często go opuszczały. W r. 1873, rząd Rzeczypospolitej postano
wił ozdobić ściany Panteonu, obrazami pierwszych francuzkicb mistrzów. 
Dyrekcya Sztuk Pięknych wezwała Milleta do udziału w tćj pomniko
wej pracy. Powierzono mu ośm przedmiotów z życia Ś. Genowefy, za 
sumę 50,000 fr. Millet wziął się żywo do dzieła, naszkicował pier
wsze zarysy, ale wkrótce pendzel wypadł z omdlałej ręki mistrza. 
Trawiony ciągłą gorączką, przeczuwał on skon blizki: zalecał żonie, 
aby szczepiła zgodg i miłość wzajemną między dziećmi. Żal mu było 
umierać, i to w chwili, gdy zaczął jasnem okiem patrzćć w przyrodę, 
gdy zbadał do gruntu tajemnice sztuki. Um arł w pierwszych dniach 
stycznia 1875 roku.

Wieść o tym przedwczesnym skonie, poruszyła głęboko świat a r
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tystyczny. Zacięci nawet przeciwnicy, umilkli w obec grobu. P i
sma francuzkie, angielskie i belgijskie, zgodnym chórem zabrzmiały 
na cześć mistrza. Sprzedaż pozostałych szkiców przyniosła znaczną 
sumę. Wówczasto rząd nabył „W idok kościoła w Greville,“ i kol- 
lekcyą rysunków. Jedyna to pozostałość po wielkim artyście, którym 
chlubi się paryzkie Muzeum. Najcelniejsze obrazy pozostały w ręku 
prywatnych miłośników; większa część przeszła do Belgii, Anglii 
i Ameryki. Francyi pozostała tylko chwała, że z łona jćj wyszedł 
genialny twórca ludowćj szkoły w malarstwie, chwała przyćmiona nie
co wyrzutem, iż nie umiała ocenić go za życia, iż w smutDy sposób po
twierdziła przysłowie: „Trudno być prorokiem między swymi!11

W ostatnich czasach krytycy francuzcy gorąco zajęli się Szeks
pirem. Profesor Stapfer wziął go za przedmiot kilkoletniego wykła
du, w jednym z fakultetów literatury, znakomite studya jego, nieda
wno ogłoszone drukiem, dały poznać różnostronnie geniusz wielkiego 
dram aturga angielskiego. Profesor Mezieres poświęcił mu zeszłoro
czny wykład w Sorbonie. Pomijamy mnóstwo przekładów i rozpraw 
krytycznych wielkićj zarówno doniosłości. Po tćm wszystkióm, co po
wiedziano o Szekspirze, zdawało się rzeczą niepodobną, poruszyć nie
tkniętą jeszcze strunę, dokonał tego przecież uczony filolog James 
Darm steter. W ydał on obecnie nowy przekład M akbeta i poprzedził 
go rozprawą, nacechowaną prawdziwie samoistnym poglądem. Poka
zuje w niej geniusz Szekspira, odradzający się kilkakrotnie i wstępują
cy w coraz to nowe fazy. „Szekspir, mówi on, zmieniał się jako czło
wiek, zm ieniał jako artysta, zmieniał się w myśli, zmieniał w stylu.“ 
Te przemiany oznaczył krytyk, ukazując arcydzieła jego, w czterech 
całkiem odrębnych grupach.

Historyczny rozwój geniuszu Szekspira, tworzy, zdaniem kryty
ka, wielki trzyaktowy dram at, poprzedzony prologiem. W proiogu 
same próby: geniusz szuka drogi właściwćj. Dramat z tych czasów 
(jak „Romeo i Ju lia“ ) pełen uniesień i gwałtownego szału; komedya 
tryska życiem, ale fantastyczna do zbytku, nie szukać w niej prawdo
podobieństwa, ani głęboko zarysowanych charakterów. Poezyą prze- 
maga nad dramatycznym artyzmem.

Akt pierwszy od roku 1593, obejmuje okres ośmioletni. Ry
szard III pokazuje nowy zwrot: uczuciowość znika, miejsce jej zastępu
ją  namiętne porywy. Nuta komiczna dźwięczy wśród najtragiczniej
szych sytuacyi. Poeta pogodnćm jeszcze okiem patrzy na ludzkie lo
sy; niekiedy chmura smutku przemknie mu przed oczyma; z ust jego 
wybiegnie gorzkie słowo, ale gorycz ta  nic zaprawna trującym jadem: 
poza chmurą igra słoneczny promyk.

Akt drugi ciągnie się przez lat siedm, od r. 1601. Życic zawio
dło poetę: widzi świat czarnym osłonięty całunem; boleść szarpie mu 
serce, na widok tryumfującćj zbrodni: w tym rozpaczliwym stanie du
cha rzuca na sceuę gromady lwów i tygrysów, przedzierzgniętych



w ludzkie postacie: ukazuje pijane krwią potwory, jakich fantazya po
etów jeszcze nie wymarzyła. Do tego wielkiego okresu należy „ Ju 
liusz Cezar,“ „ M akbet,“ ,,H am let,“  „Król L ear,“ ,,Otello,“ „Koryo- 
lan.“ Szał ogarnia umysły; usta śmieją sig, ale sarkastycznym śmie
chem, strasznym, niby syk wężów; w obec nędzy ludzkiej, pogarda 
przemaga nad litością.

Akt trzeci obejmuje lat pięć do roku 1613. W alka ustaje, po
kój wraca; poeta ogarnia wzrokiem pogodniejszy widnokrąg. Z po
błażaniem patrzy na ludzkie błędy; żal do świata, zmienia się w cichy 
smutek i łagodną rezygnacyę. Do tego zwrotu należy „Cymbelin” 
i „Burza," utwory pełne swobodnćj fantazyi.

W pierwszym akcie, jak  słusznie uważa krytyk, poeta trzyma 
się szczelnie ziemi; w drugim zstępuje w otchłań piekieł; w trzecim na 
lotnych skrzydłach wzbija się ku niebiosom. Znakom ita rozprawa 
D arm stetera, głęboko obmyślana, odznacza się również werwą i wdzię
kiem, co nie zawsze chodzi w parze z erudycyą.
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Słynny egiptolog Maspero, były profesor w kollegium Francuz- 
kićm, powołany niedawno przez khedifa Egiptu, na dyrektora muzeum 
Bonlaeg, świetnie rozpoczął swój zawód i na samym wstępie okazał się 
godnym następcą zmarłego M aryetta Paszy. Maspero przybył obecnie 
do Paryża, gdzie na zebraniu Akademii napisów, zdawał sprawę z do
konanych pod jego kierunkiem wykopalisk, nadzwyczaj ważnych dla 
historyi starożytnego Egiptu.

Rozpoczęto prace jednocześnie w trzech miejscach: w Aleksan- 
dryi, w Tebach i w Sakkarah. W Aleksandryi spodziewano się od
kryć grób Aleksandra Wielkiego, lecz nadzieje te omylone zostały. 
Najświetniejszy plon przyniosły wykopaliska tebańskie. M aryette w o- 
statnich chwilach życia, patrzał niespokojnćm okiem na rozmaite 
przedmioty, pochodzące wyraźnie z grobów królewskich, które naby
wali podróżnicy angielscy od tubylców. Zwątlone siły nie pozwoliły 
mu dotrzćć do gruntu rzeczy. W myśl poprzednika, Maspero udał 
się do Teb, z pomocą władz rządowych, wykonał śledztwo, schwycił 
na uczynku Araba, frymarczącego tajem nie archeologicznemi zabytka
mi; uwięziony Arab wydał wspólników swoich i wskazał nieprzebrany 
skarbiec, z którego czerpał wraz z nimi pełną ręką.

W głębokiej grocie, pod zwaliskami starożytnego miasta, odkrył 
Maspero sarkofagi i mumie trzydziestu sześciu królów i około pięciu 
tysięcy przedmiotów z najdawniejszych epok. Są pomiędzy niemi 
cztery papyrusy; każdy z nich długi na metrów szesnaście; cztery sto ł
ki ukute z bronzu; wielki namiot ze skóry, wyszywany w hieroglify ko
lorem czerwonym, żółtym i zielonym, jak  niemnićj piętnaście pirami
dalnych peruk, sztucznie utrefionych, które nosiły królowe podczas 
uroczystości. Drobniejsze przedmioty składają się z posążków Ozyry
sa, talizmanów, klejnotów złotych i t. p. Nagromadzenie tylu skar
bów z rozmaitych epok, stało się dla uczonych ciekawym problema
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tem. Przypuszczają, że jeden z ostatnich Faraonów, aby uchronić 
prochy przodków swoich od zniewagi, w czasach powszechnego roz
przężenia, rozkazał ukryć je  w niedostępnym miejscu, wraz z drogo
cennym swoim skarbcem. Wszystkie te zabytki, przeniesione do Bou- 
laeg, wzbogaciły słynne muzeum M aryette Paszy.

W Sakkarah, p. Maspero otworzył trzy nietknięte dotąd piram i
dy i odkrył w nich groby królów z V i VI dynastyi. Do owej epoki 
należy znaleziony tamże papyrus obejmujący 800 wierszy. Maspero 
odczytał z nich połowę. Jestto  czysto religijny tekst, bez związku 
z historyą; zawiera on też same formuły liturgiczne i magiczne, jak 
znane teksta z epoki ostatnich dynastyi. Rzecz godna niemnićj uwa
gi, że mumie królów odkrytych w grocie tebańskićj, przedstawiają ten
że sam typ jak postacie żyjących dziś Fellachów.

Inny słynny archeolog Schlieman, wraz z małżonką swoją, otrzy
m ał w tych czasach uroczystą owacyą w Berlinie wyprawioną przez 
m agistrat m iasta i grono uczonych niemieckich. Dr. Schlieman jak wia
domo ofiarował cesarstwu niemieckiemu skarby odkopane w zwaliskach 
starożytnej Troi. Zabytki te złożone są w Berlinie, gdzie na pomie
szczenie ich urządzają właśnie wspaniałe muzeum. Zarząd municy
palny wywdzięczając się, nadał donatorowi ty tu ł honorowego obywate
la miasta Berlina. Burm istrz z licznym orszakiem, wprowadził try 
umfalnie państwa Schlieman do stolicy przez wielką bramę ratuszową. 
Pilastry  ozdobiene były wieńcami z wawrzynu i liści dębowych. Mu
zyka przygrywała marsza z Tannhauzera. W wielldćj sali ratuszowśj, 
profesor Yirchow zabrał głos, wysławiając patryotyzm i wytrwałość 
archeologa. Dr. Schlieman w odpowiedzi na to, skreślił historyę ży
cia swego i podjętych trudów. Poczćm dyrektor muzeów berlińskich 
Schrem podziękował raz jeszcze w imię nauki; zakończył mowę zw ra
cając się do pana Schlieman. „Ifigeuia” Goetego, rzekł, domaga się 
ojczyzny greckićj, my zaś mamy nadzieję, że serce Greczynki, przyro- 
śnie choć w części do miasta, gdzie skarby, które ma prawo uważać 
za własność, znalazły schronienie wiecznotrwałe.

W śród'naw ału powieści realistycznych, o których wspominać nie 
warto, odznaczają się niepospolitym wdziękiem, maleńkie nowelle Lu
dwika Halewego, wydane w jednym tomie. Ogólny tytuł: „Małżeństwo 
z miłości,’’ wzięty od jednój z tych powiastek. Jestto prawdziwy klej
nocik, obrobiony misternie ręką biegłego psychologa. Młodzi m ał
żonkowie, po dwóch latach najszczęśliwszego pożycia, ukazują sobie 
dzienniczki kreślone pod wpływem wrażeń doznanych przy pierwszćm 
poznaniu. N otatki męża krótkie, ale żar tryska z niedopowiedzianych 
półsłówek. Obszerniejszy dziennik młodćj żony odkrywa najdelika
tniejszą stronę dziewiczych uczuć. B rak tu napozór wątku, żadna za
pora nie staje na drodze młodćj parze: wymowny dowód, jak  biegły



artysta  potrafi wydobyć efekt z najzwyczajniejszych przygód życia, je 
śli trzyma się zasady wielkiego poety naszego:

M iśj se rce  i patrz w serce!

Inne nowelle zawarte w tomiku „Ambasador chiński,” „Defila
da,” „Deputowany,” lubo skreślone z humorystyczną werwą, nie od
powiadają wartością pierwszćj. W jednćj p. t.: „Nauczyciel tańca,” 
znajdujemy charakterystyczną postać starego zwolennika Terpsycho- 
ry, który przewiduje straszny jakiś kataklizm  w społeczeństwie, bo 
młodzież przestała tańcować. Autor opowiada w prologu rozmowę 
swoją ze sfanatyzowanym baletuikiem.

— Masz pan zapewne nie mało lekcyi w wielkim świecie—pyta
autor.

—  Tak jest; mam piękną klientelę w paryzkićj arystokracyi. 
Panienki uczą się jeszcze tańca, ale młodzież ucieka od niego jak  od 
morowej zarazy. Gra w karty po klubach, wyścigi konne, małe tea
trzyki: oto dziś cała ich zabawa. Wszystko to sprawa rządu!

— I w czćmże tu rząd winien?
—  W czćm? Oto pan Juliusz Ferry ułożył nowy program uni

wersyteckich nauk. Niektóre rzeczy są tam obowiązujące, jak  nauka 
żywych języków. Nie ganię go za to; żywe języki potrzebne bezwą- 
tpienia... ależ tańce, mój panie!... ani słowa o tańcu w programaciel 
W ypadało przecież ustanowić profesora tańca przy każdćm liceum, 
urządzić szkołę normalną tańca, zaprowadzić egzamina i konkursowe 
nagrody. Uczniowie powinni komponować nowe figury w tańcu, jak 
komponują wersye greckie i tem ata łacińskie. Taniec, nie jestże ta k 
że językiem, którym powinien mówić każdy człowiek dobrze wychowa
ny? A wiesz pan co się dziś przytrafia? Ot w dyplomacyi, pełno nie
zdarów co plączą figury w kadrylu, a w walcu mijają się z taktem! 
Czują oni sami że ich edukacya niekompletna. W tych dniach naprzy- 
kład, przyszedł do mnie młodzieniec bardzo przyzwoity—cóż ztąd, 
kiedy nie umić tańczyć! Powołano go na sekretarza wielkiej ambasa
dy: on nieborak nigdy nie tańczył— słyszysz pan? nigdy! Ktoby uwie
rzył, a przecież tak jest... Biedny chłopiec nie wić co to kadryl! Tak 
to p. Barthćlćmy St. H ilaire wybiera dyplomatów!”

Tego rodzaju novelle wielkićj dziś używają wziętości. Są one 
tćm w literaturze, czćm w malarstwie rodzajowe obrazki. Główną ich 
zaletą schwycenie charakterów. Rzecz to nie łatw a w czasach obe
cnych: potrzeba nader badawczego oka aby dopatrzeć charakterysty
czne rysy w jednostkach, dziś, gdy cechy osobistości tak się zacierają 
pod pokostem światowego poloru.

Składać wszystko złe na karb rządu, stało  się w Paryżu modą 
panującą. Ten popęd schwycił W iktoryn Sardou i uwydatnił w jednej 
z dowcipnych komedyi swoich. Ktoś dobywa z paczki zapałkę, pocie
ra ją  o papier: ogień zająć się nie chce, próżne usiłowania. Poczciwiec
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marszczy brwi, dalćjże sarkać na monopol ciążący na zapałkach: „I to 
zowie sig rządem!”—woła w gniewie, tupiąc o ziemię nogą. Takich 
malkontentów spotykamy co chwila między literackimi krytykam i. 
Prześcignął ich wszystkich p. Pontm artin znany legitymista, autor so
botnich felietonów w „Gazecie francuzkićj.” Każdy artyku ł rozpoczy
na on jerem iadą na obecny stan rzeczy: że jednak umić zaprawiać 
krytyki swoje dobrą szczyptą soli atyckićj, że się nie ogląda na nic 
i ostrym łukiem mierzy w czoła olbrzymów takich jak W iktor Ilugo, 
że je s t człowiekiem głębokich przekonań i rozległćj nauki, pozyskał 
przeto popularność, zdobył mir u ludzi przeciwnego nawet obozu.

W tych dniach Pontm artin wydał książkę p. t.: „Wspomnienia 
starego krytyka." Jest to zbiór luźnych artykułów, częstokroć humo
rystycznych o bieżącćj literaturze i współczesnych literatach. Jak  ła 
two zgadnąć, polityka nie m ałą rolę odgrywa w tych studyacb. Au
tor uosobił rząd republikański w postaci niezgrabnćj „Maryanny.” 
Cokolwiek stało sig złego, winna temu „Maryanna.” Jeśli Zola zanu
rzył powieść w bagniskach realizmu, jeśli szkoła jego rozsiewa zgniły 
miazmat, kogoż winić jeżeli nie „Maryannę?” Przechodzi wreszcie 
krytyk do obrazków Ludwika Halewego: z szczególnem upodobaniem 
wspomina powiastkg p. t.: „Pani Cardinal.” Zachwyca sig barwą i wo
nią tych świeżych kwiatów, sypie gorące pochwały autorowi: „Dzięki 
ci, panie, woła, stokrotne dzięki! z łaski twojćj przeżyłem kilka miłych 
godzin; tak  miłych, że pod ich urokiem zapomniałem o wszystkióm co 
mnie drgczy: o artykule 7, o wyrokach i gwałtach, a nawet o Mary- 
annie!
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Ostateczności spotykają sig z sobą: słuszność starego przysłowia 
widoczna dziś bardzićj niż kiedykolwiek. Podczas gdy realiści, posu
wając teorye swoje aż do nihilizmu, wołają chórem: „precz z przeszło
ścią! precz z tradycyąl” idealiści tymczasem aby podnieść ducha do 
wyższćj potęgi, stawiają pomniki tak żywym jak umarłym, a uczcze
niem wszelkiego rodzaju pracy i zasługi, skupiają w sercu siły do no
wych ofiar. Portugalczycy uczcili niedawno Kamoensa, Hiszpanie Kai- 
derona, Niemcy Hegla, Francuzi Beaumarchais’ego i Rouget de Lisie, 
twórcę M arsylianki, że pominiemy tylu innych. Wszystkich jednak 
prześcigngli Westfalczycy: ci bowiem nie poprzestając już na uczczeniu 
historycznćj postaci, wybrali za przedmiot owacyi bohatera z mytycz- 
nych podań narodowych. Miasto Clevc, przy napływie gości z całych 
północnych Niemiec, położyło kamień węgielny, na pomnik dla baje
cznego Lohengrina.

Uroczystość tg uświetniła międzynarodowa wystawa przyrządów 
łowieckich, dotąd jeszcze otwarta. Całe miasto ozdobiono wieńcami 
kwiatów i setkam i tak prowincyonalnych jak  cechowych chorągwi. 
Orpbeony wykonywały narodowe melodye, przy fantasmagoryi fajer
werków i ogni bengalskich. Koroną uroczystości był historyczny po
chód przedstawiający starożytne rody westfalskie. Występowali w nim



w pysznych średniowiecznych strojach, książęta Kliwii, słynni w XIV 
wieku, z orszakiem licznych elektorów i palatynów. Potomkowie Lo- 
hengrina mieli na tarczach łabędzie z legendy niemieckićj.

Miasto Cleve było, jak  utrzymuje z chlubą, rezydencyą owego 
Lohengrina, opiewanego przez Minesengerów. Z pomiędzy nich uczcił 
szczególnićj bajecznego bohatera Wolfram z Eshembach, w słynnćj try 
logii, która posłużyła Wagnerowi za wątek do opery. Oto treść poe
matu:

Piękna księżniczka Elsam , jedyna dziedziczka Kliwijskiego do
mu, odmówiła ręki Tritzowi z Telramund, potężnemu wasalowi ojca 
swego. Dumny rycerz staje w szrankach, w obecności cesarza Henry
ka, wyzywa do walki zapaśników: ustąpi praw swoich temu, kto go po
kona. Ale żaden współzawodnik nie wystąpił do boju; żaden nie śmić 
zmierzyć się z olbrzymem. Księżniczka patrzy z wieży zamkowćj; 
uniesiona rozpaczą, gotowa rzucić się w nurty Renu. Nagle ukazuje 
się na rzece piękny rycerz; stoi na złocistćj łodzi, ciągniony przez bia
łego łabędzia. To Lohengrin... przybija do brzegu, wstępuje w szran
ki. Po gwałtownćm starciu Tritz z Telramund pada trupem na zie
mię. Zwycięzca zaślubia piękną Elsam, ale zastrzega sobie, że m ał
żonka nie zapyta nigdy, kto on jest? zkąd przybywa? Po dziesięciu 
latach najszczęśliwszego pożycia, żona przepomniała obietnicy. Lo
hengrin ucieka z łódką i łabędziem. Elsam umiera z boleści.

Legenda dodaje, że Lohengrin osłonięty głęboką tajemnicą, za
kończył życie w Lyzaborik (dzisiejszym Luksemburgu). Od imienia 
jego pochodzi, jak  mówią, nazwa Lotaryngii.

W idealizmie niemieckim, jak  widzimy, dźwięczy struna patryo- 
tyczna. Pomnik zbudowany Lohengrinowi nie jestże w myśli Niemców 
potwierdzeniem ich praw do Lotaryngii?
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Bezinteresowniejszy patryotyzm okazał historyk belgijski Teofil 
Cailleux; temu bowiem nie idzie o zabory, lecz tylko o ćhwałę narodo
wą. W świeżo wydanćm dziele p. t.: „Belgowie i Batawczyki, ich po
chodzenie i wielka doniosłość w pierwotnćj cywilizacyi św iata,” autor 
rzuca hypotezy, o jakich nie śniło się dotąd erudytom. Pan Cailleux 
utrzymuje, że Belgia była pierwotną ojczyzną Homera. Jeśli Homer 
śpiewał po grecku, to dlatego, że grecki język, zrodzony na brzegach 
Atlantyku, był za czasów jego językiem ludów zachodnich. Miasto 
Troja nie leżało bynajmnićj tam, gdzie je  ukazał dr. Schlieman; ale ra- 
czćj w Anglii, w okolicy Cambridge. Morze opisane w Iliadzie i Odys- 
sei, nie było wcale morzem Śródziemnćm, lecz oceanem Atlantyckim. 
Itaka, ojczyzna Ulissesa, nie należała do wysp Jońskich: było to miasto 
Kadyx. Tamulusy, rozsiane po zachodnich krajach, to grobowce boha
terów Homerowych. Słowem, cywilizacya pierwotna, wbrew przyjętym 
tradycyom szła od Zachodu na Wschód, a kolebką jćj była Belgia.

W następnćm dziele, które p. Cailleux przysposabia do druku,



zamierza on udowodnić zarówno, że Palestyna leżała także w Belgii, 
że Mojżesz rodowitym był Belgijczykiem.
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Prawo własności literackićj, tak problematyczne jeszcze w E uro
pie, pomimo ustaw międzynarodowych i literackich kongresów, znala
zło oddawna w Chinach ścisłą realizacyą, dzięki środkom bardzo prze
konywającym. Prawodawstwo chińskie zapewnia autorom własność 
ich dzieł na wieczne czasy. Ktokolwiek dopuści się przedruku lub pla
giatu, skazany na karę stu bambusów i na trzyletnie przesiedlenie. Su
rowe to prawo nie może jednak powstrzymać przedruków dokonywa
nych w Japonii, a wciskających się do Chin kontrabandą. Tanie wy
dawnictwa Japońskie są takąż samą klęską dla wydawców chińskich, 
jaką  były dla francuzkich przedruki brukselskie i lipskie. W tych 
właśnie czasach rozpoczęły sig układy między Chinami a Japonią, 
w celu zabezpieczenia własności literackiój.

Pani H ubertyna Aucler, jedna z najgorliwszych propagatorek 
emancypacyi, ogłosiła projekt założenia akademii niewieścićj. Grono 
ma się składać z dwudziestu najuczeńszych a przytćm najwymowniej
szych literatek. Pomysł pani Aucler obudził już werwg złośliwych 
krytyków: dziwi ich to, że M u z y  r a d y k a l n e ,  usiłujące stargać istnie
jący porządek rzeczy, pragną naśladować instytucyę tak zacofaną w po
jęciach, za jaką uchodzi Akademia francuzka. Czyżby nowe ciało nau
kowe nie lękało sig owych piorunów, którem i „Osioł” W iktora Hugo 
schłostał wszystkie Akademie, dając im nazwę n i e ś m i e r t e l n y c h  
o ś l a r n i ?



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

„ 0  epikureizm ie,” przez d r. A. Świętochowskiego. W arsza
wa, 1880  r  J).

Filozofia Epikura należy do nauk, które, chociaż zapoznawane, 
przez złą wolę, niechęć i nieumiejętność najgorzej tłómaczone, prze
cież na rozwój cywilizacyi potężny wpływ wywarły. Epikureizm pra
wie zawsze był popularny, zawsze głośny, i to zarówno przez usiłowa
nia adeptów, jak  namiętną polemikę przeciwników. Nie można też za
przeczyć, że współczesna nauka uznaje w pełnćj mierze dziejową w ar
tość epikureizmu, owszem, uznaje ją  już od czasu, kiedy Bakon usiło
wał, na miejsce Arystotelesa, postawić Demokryta i od czasu pamię- 
tnćj obrony epikureizmu przez Gassendi’ego. Trudno wziąć za złe 
d-wi Świętochowskiemu, skoro zaraz na wstępie (str. 1) bierze w obro
nę bohatera swćj pogadanki; mniemanie jednak, jakoby opinia po
wszechna malowała Epikura „jaskrawością barw i potwornością rysów” 
uważamy w odniesieniu do naszych czasów za zupełnie bezpodstawne.

*) Są chw ile , w k tórych  krytyka h istoryczn a  ze B zczególnćm  upodoba
niem  zwraca się do pew nych w yb itn iejszych  p rzed staw icieli danych doktryn fi
lozoficznych  z dalek ićj przeszłośc i. W  ostatnim  dziesiątku  la t L ukrecyusz
i E p ikur zw rócili na s ie b ie  w iększą niż dotąd uwagę m yślic ie li. D o  w ażniej
szych  prac na tćm  p o lu , prócz d ziel A . L a n g ’ego i E . Z e ller ’a, pośw ięconych: 
pierw sze h istory i m ateryalizm u, drugie dziejom  filozofii greck ićj (P o r . IV -ty  t. 
w now ćm  3 -c ićm  w ydaniu, L ipsk, 18 80  r ., str. 3 6 3 ) ,  należą tu sp ecya ln e  stu -  
dya: Martha: „ L e  poem e de L u cr ece .41 P aris, 1 8 6 9 . V eitch : „ L u cretiu s a 
A tom ie T h e o r y ,“  L ondon , 1 8 7 5 .  W oltjer: „L u cretii p h ilosop h ia  cum  fo n ti
bus com parata ,“  G ron., 1 8 7 7 . Guyan: ,,L a  m orale d’E p icu re ,“  P aris, 1 8 7 8 ,  
2 -g ie  w ydanie 1 8 8 1  r. W . W allace: „E p icu rea n ism ,“  L on d on , 1 8 8 0 .

P rzyp .  Red.



W szak współczesna filozofia popularna jest prawie wyłącznie m aterya- 
listyczną, a przeważna większość historyków filozofii ocenia zupełnie 
przedmiotowo rolę, jaką  nauka Epikura w historyi materyalizmu ode
grała .

Rozprawa zatćm d-ra Świętochowskiego m iała być poniekąd apo- 
logią epikureizmu; mimo to jednak obraz mędrca z Samos wyszedł 
z pod jego pióra niezbyt wyraźnie i przekonywająco. Nie brak mu 
wprawdzie barw silnych i świeżych, ale brak charakterystyki, brak 
ścisłych i umiejętnych rysów. Epikur d-ra Świętochowskiego je s t je 
dnym z tych licznych mędrców starożytności, którzy wszystkie strony 
życia ceniąc, wszystkie jego strony umieli w piękną harm onią połączyć 
i „złotą miarę“ szczęśliwie zachować. Nie jest jednak mędrcem, któ
ry na rozwój myśli ludzkiej wielki wpływ wywarł, nie jest mężem, któ
ry jednem u z zasadniczych na świat poglądów dał trw ały i, rzec mo
żna, ostateczny wyraz. I nie mogło być inaczej, skoro autor, kreśląc 
Epikura, nie dość uwydatnił, albo tćż pominął prawie wszystkie rysy, 
które filozofią jego poddać mogą krytyce naukowćj. E pikur dr. Świę
tochowskiego zyskuje na tćm tyle, ile traci epikureizm, który przecież 
należy do historyi i błędów swych wstydzić się albo wypierać nie chce 
i nie potrzebuje. Wszak sam autor powiada, że „wyznawać tę filozo
fią po 2000 la t zapóźno, bronić zmarłćj nie potrzeba, ale znać należy 
i warto“ (str. 52). Godzimy się na to najzupcłnićj i dlatego żałuje
my, że nam obrazu filozofii tćj w całości nie roztoczył. Wszak osło
nięcie lub pominięcie szkopułów epikureizmu byłoby chyba wtedy 
usprawiedliwionćm, jeśliby autor zam ierzał „wyznawać go albo bronić.”

Przechodząc do uwag szczegółowych, nadmienić wypada, że do 
pracy dr. Świętochowskiego, jako  powstałćj z publicznych i popular
nych odczytów, nie można przykładać miary ścisłej i umiejętnćj kry
tyki. W każdym jednak razie, wymagać można w inateryi filozoficz- 
nćj więcej krytycyzmu i więcćj ścisłości naukowćj.

W pierwszćj części rozprawy przedstawia autor żywot Epikura 
i podaje zasadnicze rysy jego nauki; w drugiej ocenia wpływ epikure
izmu na postęp filozofii i poświęca dłuższą charakterystykę dwom zna
komitym epikurejczykom: T. Lukrecyuszowi Karusowi i Gassendi’emu

Żywot Epikura rozsnuty jest w ogólności wiernie i barwnie, ob
raz mędrca jako człowieka wyborny. Co się tyczy miejsca urodzenia 
Epikura, nie można się w wyborze między Samos a Gargettos wahać, 
odkąd Bóckh wykazał, (Stshhlt. d. Attii., I, 4G0) że ojciec E pikura już od 
roku 352 bawił w Samos. Przydomek Gargettyjskiego, którym np. 
Cycero mianuje Epikura, oznacza tylko przynależność do demos G ar
gettyjskiego. Na str. 6 spotykamy wzmiankę, iż Epikur słuchał w ko
lonii Samos wykładów Pamfilusa i porzuciwszy go przeszedł wkrótce 
do Nausifanesa. Aby jednak oznaczyć, kiedy Epikur słuchał Nausifa- 
nesa, trzebaby przedewszystkićm stwierdzić, że go słuchał istotnie. 
Dyogenes Laercyusz podaje w tym względzie bardzo wątpliwe świa
dectwo Apollodora, dodając równocześnie, żo Epikur mu wyraźnie za
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przeczą. (Diog. X, 13). Z równą ostrożnością wyraża sig o tćm w in- 
nćm miejscu, Nauzyfanes, ten którego słuchaczem mienią niektórzy 
E pikura *). Mniemanie, jakoby Epikur mało sobie cenił patryotyzm 
i cnoty obywatelskie (str. 10 i 22) uważamy conajmnićj za niedość 
uzasadnione. Już cześć i pietyzm, które, pomimo swych zasad filozo
ficznych, zachował dla religii ojczystćj, dobrze świadczą o jego patry- 
otyzmie; najlepsze zresztą pod tym względem świadectwo zostawił mu 
Dyogenes Laercyusz. „Albowiem niewytłómaczonym jest powód jego po
bożności i miłości ojczyzny i przez najwyższą tćż skromność nie chciał 
przyjmować udziału w rządzie. A gdy najcięższe czasy przyszły na 
Grecyą, zawsze on tam się znajdował” 2). Niemuićj błędną jest trady- 
cya, mieniąca Epikura człowiekiem niezmiernie ambitnym," który „wy
pierał się długu zaciągniętego u poprzedników... i w dziełach nigdy 
żadnego mędrca nie cytował” (str. 9). Dążność tę do bezwzględnćj 
oryginalności uważać chciano za wzgardę, jaką  wrzekomo E p ik u rw ła - 
snym mistrzom odpłacał. Ale o próżności Epikura mówi najwięcćj 
Plutarch, p o t w a r c a  epikureizmu. Oryginalność zaś jego i w stręt 
do cytat, jest tylko skutkiem radykalizmu, którego Epikur je s t w na
uce reprezentantem. Najlepićj zrozumiał to i osądził Lange (Gesch. 
d. M aterialismus, I, str. 85, 1873) i dziwi nas dlaczego autor idąc 
wszędzie za Lange’m, w tym punkcie go opuścił.

W ykład nauki E pikura jest najsłabszą częścią pracy d-ra Świę
tochowskiego.

Zarówno f i z y k a  j ak i e t y k a ,  którćj autor najwięcćj miejsca 
poświęcił, przedstawione są bez ścisłości naukowćj. Tylko na króciut
ki wykład k a n o n i k i  zgodzilibyśmy się w zupełności. Ale jest on 
znowu zanadto nagi i nie zawiera żadnych wskazówek dla czytelnika, 
któryby z psychologią nie był obeznany. Autor nietylko wystrzega się tu 
wszelkiej krytyki, ale ani słowem nie daje do zrozumienia, że kanonika 
jest najsłabszą częścią filozofii epikurejskiej. Braku tego nie zmniejsza 
bynajmnićj wyznanie, iż „z wysokości dwudziestu kilku wieków rozwo
ju filozofii, łatwo dziś wskazać słabe strony tćj kanoniki i fizyki, bo, 
jak  powiada Heine, nawet karzeł stanąwszy na ramionach olbrzyma, 
może dalćj od niego widzićć, zwłaszcza gdy okulary włoży’'( s t r .  15). 
Zapewne: krytyka ze stanowiska dzisiejszćj nauki je s t tu zupełnie zby
teczna. Ale mimo to, nie możemy się zrzekać krytyki objektywnćj 
ze stanowiska samegoż E pikura i współczesnćj filozofii, owszem, wy
krycie wewnętrznych wad i sprzeczności epikureizmu jest zarówno ko
nieczne, jak dodatuie odtworzenie jego treści. Nie widzićć wad tych,

*) D io g ., IX , 1 1 . ...N a u sip lia n es quoque T e iu s , cu jus q u i d a m  E p i
curum auditorem  fu isse  tradunt.

2) D iog . IX , 1 0 . N am  p ieta tis e iu s in d eos e t  caritatis in patriam  in 
ex p lica b ilis  ratio est: per sum m am  etiam  m odestiam  ad rem publicam  a cced er e  
n o lu it. E t quum  difficillim a tem pora tunc G raeciam  prem erunt, sem p er ib i 
porgeveravit otc.



które widzieli współcześni a które składają się na pojęcie epikurei
zmu zarówno jak  jego zalety, słowem, pomijać to, bez czego epikure- 
izm nie jest epikureizmem, jest to co najmniej zapoznawaniem celu hi
storyi filozofii. Nie omylimy się przeto, zarzucając autorowi pewną 
jednostronność, pewną dowolność i dogmatyzm w wyborze barw i ry
sów, któremi E pikura odmalował'.

W analizie f i z y k i  za mało zwrócono uwagi na jćj wyłącznie 
praktyczne znaczenie. Powiada wprawdzie autor na str. 43: „daleko 
gorszćm, niż złamanie spadku atomów, było zacieśnienie nauki do po
trzeb praktycznych. Pod tym względem Epikur, chociaż nie sam je 
den, stanął niżćj od wielu filozofów starożytnego świata.” Ale już na 
następnćj stronicy czytamy: „na miejsce upiorów, gorączkowych snów, 
przesądnćj obawy umysłów, snujących się po ciemku w nieznanćj natu
rze, pragnął on postawić jćj rzeczywiste i niewzruszone prawa. Usi
łowanie to, śmiało podjęte przez mistrza, wzrastało ciągle w jego ucz
niach i następcach a do rozwoju cywilizacyi weszło jako jedna z mo
cniejszych pobudek do wyzwolenia się ducha z więzów ciemnoty przez 
oświatę” (str. 44). Mniemanie to jest tendencyi fizyki epikurejskiój 
wprost przeciwne. Fizyka Epikura nie wić nic i nie chce wiedzićć
o „rzeczywistych i niewzruszonych’’ prawach. Celem jej jest wykazać, 
jak zjawiska „z praw ogólnych wynikać m o g ą ;  wystarcza tu m o ż l i 
wość ,  bo jeśli skutek m o ż e  polegać na naturalnćj przyczynie, nie po
trzebuję oglądać się za nadnaturalną’’ (Lange, Gesch. d. Materialismus, 
str. 79). Dr. Świętochowski nie spostrzegł, że tendencya fizyki nowo
czesnej jest wprost przeciwną tendencyi fizyki epikurejskiój. Fizyka 
nowoczesna mówi właśnie o prawach „rzeczywistych i niewzruszonych,”
0 których Epikur nie marzył; możliwość wystarcza mu za konieczność. 
Nie masz tu  praw koniecznych, czujesz brak pojęcia, które jest nicią 
przewodnią fizyki od wieku XVII, od czasów Bakona, Deskarta, New
tona. Twierdzenie przeto, jakoby pojęcie rzeczywistych praw w n a tu 
rze zawdzięczać miała cywilizacya Epikurowi, jest wprawdzie nowe, 
ale niestety zupełnie bezpodstawne i błędne. Jak poprzednio, tak
1 tutaj zabłąkał się autor, opuściwszy ślady Lange’go. Zresztą i Zel- 
ler, którego autor na str. 12 jako źródło podaje, powiada wyraźnie, że 
Epikur zasług na polu f i z y k i  o r g a n i e z n ć j  nie położył, przypisując 
jćj tylko praktyczne znaczenie, ograniczając do astronom ii i meteoro
logii (Zeller, Philos. d. Gr„ III, str. 227).

E t y k ę  Epikura rozwinął autor, jak  już wspomnieliśmy, najob- 
szernićj. I tutaj widzielibyśmy chętnie więcćj ścisłości i głębszego 
przeniknienia rzeczy. E tyka Epikura jest eudcmoaistyczną, t. j .  szu
ka dobra w szczęśliwości. Ponieważ utożsamia szczęśliwość z przyje
mnością, cała jego etyka streszcza się w odpowiedzi na pytanie: co jest 
przyjemność, a co nieprzyjemność? Mniemanie autora, jakoby Epikur 
nauczał, iż „każda przyjemność jest zadowoleniem pewnćj potrzeby, 
będącćj także cierpieniem” (str. 15), uważamy za błędne, chociaż jest 
w podręcznikach historyi filozofii bardzo rozpowszechnione. Epikur
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bowiem pojmował przyjemność nietylko ujemnie, jako usunięcie przy
krości, bezbolesność; ale i dodatnio. Przegląd źródeł stwierdza to naj- 
dowodnićj i powszechnej opinii stanowczo kłam zadaje. I tak  przeka
zał nam Dyogenes Laercyusz naukę Metrodora, następcy i poufnego 
Epikura, według której: „voluptas et quae in motu sit, et quae iu s ta 
tu ” (Diog. Laert., X, 136), czyli: że przyjemność jest albo ujemna, wy
nikająca z usuuięcia bólu, albo tćż dodatnia. Znaczenie terminów ,,in 
motu et in s ta tu ,” wyjaśnia Dyogenes nąjlepićj słowami samegoż Epi
kura: „E pikur zaś w księdze o wyborach mówi tak: albowiem niebyt 
dolegliwości i bólu rozkoszą je s t stałą, uciecha zaś i wesele według ru 
chu przy czynności spostrzegać się dają” '). Atoli wszelką pod tym 
względem wątpliwość usuwa dodatnie określenie przyjemności przez 
Epikura, jako: „dobre zdrowie ciała i niebyt utrapień moralnych” 2). 
Wszystkie inne źródła potwierdzają wykład Dyogenesa w zupełności 
(patrz: Cic. de finibus bonorum, I, 11. Lucr. de natura rerum, II, 17. 
Stob. Ecl., II, 58).

Autor poszedł tu  więc za głosem dość powszechnćj opinii, ale jćj 
nie sprawdził źródłowo. Chcielibyśmy tćż zaprotestować przeciwko 
pobieżności, z jaką autor szydzi z owych „filozofujących retorów,” k tó
rzy „uzbrojeni gram atyką i słownikiem, kłóli” Epikura za nazwanie 
stanu bezboleści— rozkoszą. Kto wie, jak  ważną rolę odegrała ta bez
bolesność w historyi psychologii, pojmie, że tu nie chodzi ani o gram a
tykę, ani o słownik; ale o pojęcie, które ma być podwaliną teoryi uczuć. 
Autor też krytykując tych, co nie chcieli bezbolesności nazwać rozko
szą, odpowiadając im: „a przecież i my, oddaleni od widoku konania 
klasycznego świata, wraz z Epikurem przyznać musimy, że w owych 
strasznych chwilach nie cierpieć było najwyższą rozkoszą” kwestyi wcale 
nie rozwiązuje, owszem, pojmuje ją  zanadto popularnie, ze stanowiska 
gram atyki i słownika, a nie ze stanowiska psychologii. Żywość zresz
tą, barwność i jędrność, z jaką  autor etykę Epikura przedstawił, za
sługują na wielkie pochwały, podczas kiedy za złe bierzemy mu to, iż 
etyki tćj krytycznie nie rozjaśnił. Tak np. zwraca sprawiedliwie ba
czną uwagę na okoliczność, iż Epikur rozkosz duchową k ład ł wyżćj od 
rozkoszy zmysłowej. Niesprawiedliwie zaś przemilcza, że teza ta jest 
w psychologii Epikura poprostu niekonsekwencyą. Skoro bowiem du
szy żadną samodzielnością nie obdarzył, przeto dusza żadnej samodziel
nej rozkoszy nie może doznawać. Owszem, rozkosz duchowa polega 
tylko na reprodukcyi, albo fantazyi, czyli, jak  sam nauczał, dotyczy 
„przeszłości i przyszłości.” Tymczasem bardzo słusznie odpowiedział 
na to Cycero słowami Plutarcha, iż wspomnienie rozkoszy zmysłowćj'

*) E p icu ru s autem  in libro de E lection ib u s ita  dicit: nam que pertur
bation is dolorisque vacatio con stan tes sunt vo lu p ta tes, gaudium  vero ac la e ti
tia secundum  m otum  actione cernuntur (D io g . L a ert., X , 13 6 ) .

2) B ona corporis va letu do  et anim i perturbationum  vacu itas (D io g . 
L aert., X , 1 2 8 ) .

Tom IV. Paidziernik 188?. Ig



przeszłćj i wyobrażenie przyszłćj, nigdy rozkoszy obecnćj, chwilowćj, 
wyrównać nie może. Epikur więc nie chciał się zgodzić z Arystyp- 
pem, który rozum iał tylko rozkosz chwilową, zmysłową; ale popadł 
w niekonsekwencyą, żądając rozkoszy duchowćj bez duszy. Nic tćż 
dziwnego, że w p r a k t y c e  moralność epikurejczyka moralności hedo- 
nistów wcale nie ustępowała.

Znaczną część swćj książeczki poświęcił autor historyi epikurei
zmu, s ta ra ł się wykazać: „jakim uległ przemianom, jaki wzbudził ruch 
współcześnie, jak  daleko sięgnął w przyszłość” (str. 25). Obraz ten 
wymowny i przekonywający oparł w zupełności na wspomnianćm już 
dziele Lange’go. W ykazał więc przedewszystkićm podobieństwa 
i przeciwieństwa epikureizmu a stoicyzmu. Nie zgodzilibyśmy się ty l
ko na zdanie, iż „na tych dwu systematach, jak na dwu przeciwnych 
biegunach obracał się świat starożytny w ostatnich wiekach swojego 
życia” (str. 27). Wszak Lange, który przecież nie chciał wyrządzić 
krzywdy ani Epikurowi, ani tćż w ogóle materyalizmowi, twierdzi s ta 
nowczo, że w tych ostatnich wiekach epikureizm staje się coraz rzad
szym, filozofia zaś popularna coraz więcćj przejmuje pierwiastków ory- 
entalnych, mistycznych i idealistycznych (Gesch. d. Mat., I, 146).

Następnie charakteryzuje silnemi rysami poemat Lukrecyusza 
i rozświeca stosunek Cycerona do Epikura. „Nieocenionćm” jednak 
źródłem w przedmiocie epikureizmu pisma Cycerona nie są z tej pro- 
stćj przyczyny, że Cycero, jak autor sam przyznaje, Epikura nie rozu
m iał. Przechodząc do Gassendi’ego i wieku odrodzenia nauk przyro
dzonych, zgadzamy się z autorem  zupełnie, o ile szuka wpływu atomi
styki i kosmologii Epikura na reformatorów tychże nauk; nie zgadzamy 
się, o ile w duchu fizyki nowoczesnej upatruje ducha nauki epikurejskićj. 
Pod tym względem wytłómaczyliśmy się już powyżćj.

Kończąc ten krótki przegląd, zreasumujemy wszystkie nasze za
rzuty w twierdzeniu, iż dr. Świętochowski zasadniczych rysów epiku
reizmu umiejętnie nie złożył, bo słabe jego strony pominął i zrzekł się 
w zupełności objektywnćj krytyki; o ścisłość naukową nie dbał, bo po
minąwszy źródła, sięgał tylko do gotowych materyałów i szedł często 
za głosem blędnćj opinii. Za główną zaś zaletę książeczki uważamy 
werwę stylu, jędrność i barwność przedstawienia, które zapewniłyby 
jćj bardzo wielką wartość popularyzacyjną, gdyby błędne i nie ścisłe 
mniemania popularyzować było wolno.

Ludwik Przysiecki.
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1) Wypisy polskie,“ułożył Adolf Dygasiński. Część niższa. 
Warszawa. Nakładem Bern. Lessmana, 1881, str. 176 (ce

na kop. 45).

2) Wypisy polskie, ułożył Antoni Bądzkiewicz. Część śre
dnia. Warszawa. Nakładem Gebethnera i Wolffa, 1881,

str. 451 (cena kop. 75).
3) Wypisy, przekłady i wzory form prozy i poezyi polskiej. 
Książka do czytania, ułożona przez d-ra Władysława Sere
dyńskiego i Anastazyą lir. Dzieduszycką. Wydanie '2-gie. 
Warszawa. Nakładem Gebethnera i Wolffa, 1881, str. V,

882 i VIII treści.

4) Wypisy z pisarzów polskich dla szkół męzkich i żeńskich, 
ułożył Stanisław Gargulski. Część wstępna. Nakładem auto
ra. Warszawa, 1881, str. 264 (cena kop. 65). Część śre

dnia. Warszawa, 1880, str. 312 (cena kop. 75).

Zamierzając ocenić pedagogiczną wartość, wymienionych w na
główku 4-ch książek szkolnych, muszę przedewszystkićm objaśnić czy
telnika, dlaczego łączę pracę W ł. Seredyńskiego i A. hr. Dzieduszy- 
ckićj, do czytania przeważnie przeznaczoną, z „W ypisam i11 dla użytku 
szkolnego wypracowanemi, ponieważ inne je s t zadanie książki, zawie
rającej stylistyczne i literackie wzory do czytania, a inne „Wypisów,“ 
przedstawiających w stopniowanym porządku wzorowe, pod względem 
gramatycznym i stylistycznym, niemniej i pod względem naukowym, 
ustępy z literatury polskićj, dla praktycznego użytku szkolnego. Po
mieszanie jednak różnych, jakby się z tytułu pod nr. 3-im zdawać mo
gło, książek, je s t tylko pozorne, ponieważ wskazane 2-gie wyda
nie „Wypisów11 W ł. Seredyńskiego i A. hr. Dzieduszyckiej, nie różni 
się niczćm od książki szkolnćj, znanćj już dawniej czytelnikom „Bibl. 
W arsz.“ (zesz kwietniowy r. b.) pod tyt.: „Wypisy, przykłady i wzory 
form prozy i poezyi polskićj. Książka do czytania dla użytku śre
dnich zakładów naukowych żeńskich,11 ułożona przez Wł. Seredyńskie
go i A. hr. Dzieduszycką. Kraków. Nakładem Gebethnera i Wolffa, 
1881 r. Nowością w tćm drugiein wydaniu je s t tylko karta  tytułowa, 
tudzież (jeden wzór poezyi (str. 820: „Czemu rai smutno.11 Elegia Ga- 
bryeli Zmichowskićj, zam iast dawniejszego: „Żale Sarmaty nad gro
bem Zygmunta), którego jednak zapomniano wprowadzić do wykazu 
treści, pozostawiając spokojnie wskazany ty tu ł dawniejszego wiersza. 
Kustosze pojedyńczych arkuszy dowodzą także, że to ta  sama dawniej
sza książka dla użytku szkół żeńskich przeznaczona. Nie wytykamy 
tego, jako wadę książki, bo o to mógłby mićć tylko pretensyą ten, kto
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nie ostrzeżony, jednę i tę samą książkę powtórnie kupił; ale usprawie
dliwiamy plan niniejszego rozbioru, wskazując zarazem na zjawisko, 
które przy podręcznikach szkolnych, bez potrzeby pedagogicznej po
wtarzać się zwykło, jak  to wiadomo czytelnikom „Biblioteki11 o „Wy- 
pisach“ K. Mecherzyńskiego (zob. „Bibl. W arsz.“ zeszyt kwietniowy 
r. b., str. 78). W ten sposób rodzą się późnićj łamigłówki, z któremi 
bibliografowie rady sobie dać nie mogą.

Usunąwszy tedy z dyskusyi dalszej tę  stronę przedmiotu, nad
mieniamy, że w obec zmieniających się często systemów edukacyi pu- 
biicznćj, w obec lekceważenia przez nas samych i przez szkołę, 
a  w skutek tego i w obec zaniedbania nauki języka polskiego w szko
łach, potrzeba dokładnych podręczników do nauki tego przedmiotu 
je s t niezaprzeczona. Zadanie zaś naukowćj krytyki tern ważniejsze, 
im pochopniejszemi są chęci wyzyskiwania tego położenia przez mier
ne, a nawet błędne, bez żadnćj metody podejmowane pubiikacye. Nie 
myślimy przyganiać tej zabiegliwości, bo wiemy, że łączą się tutaj 
z względami materyalnych korzyści intencye prawdziwie obywatelskie; 
ale uważamy za obowiązek pisma, poświęconego nauce, określić, choć
by z ogólnego stanowiska, pedagogiczną wartość każdego.

Kto kiedykolwiek doznał tego zaszczytu, że z urzędu uczył języ
ka ojczystego w szkole, ten przyznać musi, że to jest przedmiot pod 
względem pedagogicznym najtrudniejszy, daleko trudniejszy od łaciny 
i greczyzny. Przyczyna tego faktu spoczywa głównie w tćj okoliczno
ści, że iekcyi języka ojczystego nie można objąć tak wyraźnym progra
mem, rozszerzającym się z postępem lekcyi; niepodobna utrzymać ści
śle takićj zasady stopniowania pojęć, przy rozszerzającym się odpo
wiednio materyale językowym, jak to ma miejsce przy nauce języków 
klasycznych, a nawet nowszych żyjących, ale obcych. Młodzieniec, 
uczący się na lekcyi języka ojczystego poznawać naukowo całą budowę 
jego organizmu, nietylko pod względem formalnym, ale i syntakty
cznym, włada już poprzednio zupełuie swobodnie całym materyatem 
językowym; lecz nie jest jeszcze umysłowo tak rozwiniętym, aby mógł 
dokładnie pojąć i zrozumieć wszystkie zasady, reguły i prawidła, tak 
gramatyczne, jako i stylistyczne, retoryczne i poetyczne, prawidła, 
k tóre stanowią dopićro klucz do wniknięcia w ducha języka, do zrozu
mienia indywidualności jego zwrotów, budowy peryodów, do poczucia 
organicznego tworzenia się wszystkich kształtów morfologicznych, ety
mologicznych, ortograficznych i syntaktycznych. Przy nauce języków 
klasycznych, ma nauczyciel daleko łatwiejsze zadanie pod względem 
metodologicznym, bo tam postępuje z uczniami od poznawanych sto
pniowo szczegółów, w stałych formach skrystalizowanych, do coraz 
rozleglejszych prawideł i pojęć, które, niby formuły algebraiczne 
lub prawidła logiczne, łatwićj stosować na materyale ostatecznie u- 
t r w a l o n y m ,  stałym , którego szkoła używa nie za cel badania w celu 
praktycznego użytku, ale tylko za środek ćwiczenia władz umysłowych 
za pomocą wiążących się z sobą logicznie kategoryi gramatycznych.
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Jeżeli tedy prawidłowa metoda filologiczna każe rozpoczynać naukę 
języków klasycznych od gramatyki, to metoda nauki języka ojczystego 
na gramatyce się kończy; lecz nie w tćm rozumieniu, jakoby wykład 
gram atyki w ostatniej dopićro klasie następował, tylko w tćj myśli, źe 
środkiem zgłębiania indywidualności budowy i organizmu języka oj
czystego i jego żywotności stylistycznej, jest sam m ateryał językowy 
z całćm bogactwem jego form, z całą obfitością jego stylistycznćj i es- 
tetycznćj indywidualności. Nauczyciel języków klasycznych buduje 
z poznawanych stopniowo form i prawideł gramatycznych organizm 
językowy, składa według poznanych reguł peryody, stosuje do najle
pszych stałych wzorów konstrukcye i t. d. Nauczyciel zaś języka oj
czystego ma przed sobą uczniów, którzy używają już zupełnie swobo
dnie m ateryału językowego, tak, źe z tego gotowego m ateryału powi
nien on niejako odkrywać i wydobywać reguły gramatyczne, z najle
pszych wzorów literackich powinien poznawać prawidła nietylko form, 
ale i poprawnego stylu mowy ojczystćj. W pierwszym razie jest gra
m atyka środkiem i kluczem do zgłębienia tajników organizmu mowy; 
w drugim zaś je s t gram atyka „spraw dzianem ,'1 że tak powiem, ducho- 
wćj energii mowy, wyrazem prawidłowości jćj życia, dokumentem, po
świadczającym prawidłowość jćj postaci morfologicznych i etymologi
cznych, syntaktycznych i stylistycznych. W pierwszym razie używa
my dla rozwijania władz umysłowych metody dedukcyjnćj; w drugim 
zaś metody indukcyjnćj.

Z powyższego wywodu pokazuje się: I-sze, że nie zgłębiali g run
townie przedmiotu ci, którzy uważali naukę gram atyki języka ojczy
stego w szkole za niepotrzebną *); 2-re, że fałszywie, wrbrew racyonal- 
nćj zasadzie pedagogiki postępują ci nauczyciele, którzy naukę tego 
przedmiotu zasadzają już na najniższym stopniu, głównie na pamięcio- 
wćm wyuczeniu niezrozumiałych reguł gramatycznych; 3 cie, że książ
ki takie, jak  „W ypisy,“ zawierające systematycznie, według zasad pe
dagogiki, zgromadzone wzory najlepszych pisarzów, są jednym z naj
potrzebniejszych i najpożyteczniejszych podręczników szkolnych.

Okoliczności powyżćj wskazane tłómaczą nam fakt, że pedago
gowie nasi uznawali potrzebę „W ypisów'1 z chwilą, gdy mowa ojczysta 
sta ła  się przedmiotem nauki szkolnej. Prace Feliksa Ner. G dańskie
go (ur. 1753 f  1824), „Euzebiusza Słowackiego (ur. 1772 f  1814 r.), 
Jana  ( f  1839 r.) i Antoniego ( f  1868 r.) Poplińskich i w i. mnićj lub 
więcćj szczęśliwych ich naśladowców, starały  się na tćj drodze popie
rać naukę języka ojczystego. Z postępem rzasu rozszerzyły i podnio
sły się znacznie wymagania nauki: przedmiot sam rozrósł się tak buj
nie na kilka osobnych prawie gałęzi, że i zadanie „W ypisów11 wido
cznie się rozdzieliło na kilka osobnych, specyalnych nieomal działów,

' )  Zob. artykuł Kudasiewicza: , , 0  nauce języka ojczystego i stosunku 
jego do obcych języków i innych przedmiotów „Bibl. Warsz.11 1 8 6 4 ,  t. IV ,  
str . 1 7 0  sqq .
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mianowicie na „W ypisy,“ z przeważnćm uwzględnieniem potrzeb nau
ki gram atyki, literatury, stylistyki i poetyki. Do pierwszego działu 
policzylibyśmy, prócz znanćj pracy Henryka Sucheckiego („Przegląd 
form gramatycznych języka staropolskiego.11 Lwów, 1857. W stęp do 
wypisów polskich. Rzecz przerobiona przez Euzebiusza Czerkawskie- 
go), dawniejsze tak zwane „W ypisy11 galicyjskie, które pod okiem wy
znaczonej do tego komisyi, drukowano po kilkakrotnie we Lwowie 
(od r. 1852—1862, t. IV), stosując ich układ do następujących po so
bie kursów. Do drugiego działu należą 1) Jana Poplińskiego: „W ypi
sy polskie.1' Część Il-ga (Leszno i Gnieźno, 1838 r.). Książka jeszcze 
dziś bardzo przydatna przy wykładzie literatury  dawniejszych epok; 
2) K. W ł. Wójcickiego: „Historya literatury  polskićj w zarysach,11 t. IV 
(W arszawa, 1845 r., 2-gie wydanie 1859— 1861 r.); 3) K. Mecherzyń- 
skiego: ,.Przykłady i wzory z najcelniejszych poetów i prozaików pol
skich, zebrane i zastosowane do historyi i literatury polskiej11 (Kraków, 
wyd. 2-gie, 1877 r.). Do trzecićj kategoryi odnoszą się, prócz K. Me- 
cherzyńskiego „Wypisów polskich dla szkół żeńskich11 (Krak., 1872 r.) 
Jana Rymarkiewicza „W zory pism na wszystkie rodzaje, stopnie 
i kształty zebrane.14 Wydanie 4-te, Poznań, 1874 r., t. III. Do dzia
łu  czwartego wreszcie zaliczamy wyborne gruntowne dzieło Hip. Ce
gielskiego „N auka poezyi, zawierająca teoryą poezyi i jćj rodzajów, 
oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskiej do teoryi 
zastosowaną.11 Poznań, 1855 r., wyd. 4-te, uzupełnione przez W ład. 
Nehringa. Poznań, 1869 r. Oprócz tych wybitniejszych dzieł, uwzglę
dniających potrzeby normalnego planu szkolnego i ułatwiających zna
komicie zadanie praktyki pedagogicznej, posiadamy jeszcze w lite ra
turze naszćj kilkanaście książek z dawniejszych i nowszych czasów, 
które pod tytułem: „Wypisów polskich11 przedstawiają różnorodny ma- 
teryał dla ćwiczeń, tak  ustnych jako i piśmiennych. Dzieła tćj osno
wy Grzegorza Piramowicza (Kraków, 1792— 1819 r.), Ferd. Oszmiań- 
ca (Łuck., 1804 r.), Źdżarskiego Augustyna (Płock i Warszawa, 1829 
— 1838 i\), Zakrzewskiego Jana  (Wilno, 1831— 1839 r.), Bartoszewi
cza Zygmunta (Wilno, 1836 r.), Dziekońskiego Tomasza (W arszawa, 
1841 r.), Łyszkowskiego Maksymiliana (Warsz., 1842 do 1872 r.), 
Czepielińskiego Floryana (część’I i III, Mińsk, 1861 r.), Łukomskiego 
Jana  ( Warsz., 1865 r.) i Jeske’go Augusta (W arsz., 1874 r,) nie za
spakajają jednak szerokich dziś potrzeb szkoły i wychowania młodzie
ży, skoro w przeszłym i bieżącym roku pojawiło się kilka nowych po
dręczników tego rodzaju i to niektóre w takićj objętości, że je  przy 
dzisiejszym systemie dydaktyki, prawie z tego powodu za niedogodne 
dla powszedniego szkolnego użytku uważać można.

Chcąc sprawiedliwie ocenić tego rodzaju dzieło, należałoby je 
rozważać pod różnemi względami, bo „W ypisy14 mogą odpowiadać 
wszelkim wymaganiom pod względem literackim i naukowym co da ich 
osnowy, a mimo to nie zasłużą na uznanie krytyki, jeżeli pod wzglę
dem pedagogicznym nie czynią zadość potrzebom nauki i szkoły.



K R A JO W E  1 ZAGRANICZNE. 143

Ogólnie rzecz biorąc, możnaby się do pewnego stopnia zgodzić 
na opinią tych pedagogów, którzy uważają „W ypisy1* niejako za dal
szy ciąg elementarza. Zadaniem bowiem „Wypisów,“ według tego 
poglądu jest: rozwijać zwolna i stopniowo ograniczoną osnowę podrę
cznika szkół początkowych. Lecz zadanie „Wypisów,11 jako podrę
cznika szkolnego nie kończy się na przedstawieniu w pełnych obra
zach skromnych rysów elementarza nawet dla tych, dla których książ
ka ta  zamyka naukę szkolną, ponieważ dzisiejsze potrzeby skromnego 
nawet życia nie pozwalają na to, aby na takim  ubogim skarbczyku 
wiedzy mogła poprzestać nauka szkolna. Co do kwestyi samego ukła
du „Wypisów11 wymaga pedagogika, aby stopniowo przechodzić od 
wyobrażeń zmysłowych do pojęć coraz ogólniejszych, od prostoty stylu 
do budowy okresów coraz kunsztowniejszych, do zwrotów i wyrażeń 
coraz wznioślejszych, majestatyczniejszych. Osnowa zebranych wzo
rów, wyjętych z dzieł pisarzów, odznaczających się jasnym poglądem 
naukowym i potoczystym stylem, unikających wyrażeń niezwyczajnych, 
powinna rozszerzać widnokrąg pojęć wycbowańca i pomnażać przez to 
stopniowo zakres i gruntowność jego wiedzy. Równie ociężałość, jak  
nienaturalna k w i e c i s t o ś ć  stylu jest w tego rodzaju książkach wa
dliwą; należy tu starannie unikać równie s z p e t n y c h  obrazów i zda
rzeń, jak przeładowania treści m o r a l i z o w a n i e m ,  które raczej z przed
stawionych faktów, a nie z każących słów widnieć powinno. Treść 
„Wypisów** powinna przedewszystkićm być n a u c z a j ą c ą ,  w najob- 
szerniejszćm tego słowa znaczeniu. Przykłady i wzory, zebrane 
w „W ypisach11 ze wszystkich działów umiejętności i nauk (historyą, 
geografia, nauki przyrodzone) przedstawiają pewien zasób wiadomości 
r e a l n y c h ;  ale równocześnie uwzględnić także należy potrzeby wy
kształcenia m o r a l n e g o ,  a więc należy obznajmić wychowańca ze 
światem i d e a l n y m ,  z przedmiotami, które z natury swojćj kształcą 
nie sam tylko zmysł o b s e r w a c y i ,  lecz pobudzają w s z y s t k i e  władze 
umysłowe do harmonijnego doskonalenia się i rozwoju. Praktyka po
wszedniego życia korzysta w pewnćj mierze z teoretycznego poznania 
wielu szczegółów realnych, nawet i z czytania „W ypisów1* ponieważ 
wiadomości w tćj epoce życia zebrane, wnikają głęboko w nasz umysł, 
zajmują żywo naszę wyobraźnią nawet w późniejszym wieku. Z tkli- 
wćin wspomnieniem powtarzamy sobie nietylko pojedyńcze zdania, ale 
całe nawet ustępy dobrych podręczników szkolnych, których słuchali
śmy w młodości, niby nieomylnćj wyroczni. Wiadomości jednak tego 
rodzaju, chociażby i dosyć obszerne były, nie zrobią z nikogo specya- 
listy, ponieważ tego dokonywa dopiśro tw arda szkoła samego życia. 
Tymczasem widzimy, że ta  najsurowsza z pomiędzy wszystkich suro
wych szkół, nie troszczy się wiele o stan duszy naszćj, o poglądy 
wznioślejsze i szlachetniejsze, na otaczające nas stosunki i na ostate
czne cele życia naszego. Słusznie zatćm domaga się społeczeństwo, 
aby i pod tym względem przygotowała szkoła grunt odpowiedni, aby 
zasiała na nim ziarna, nietylko wiedzy, ale i bojaźni Bożćj i tego ide
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alnego poglądu na świat i życie, który dopiero wszelką naszę pracę, 
tak prywatną jako i publiczną podnosi i uszlachetnia.

Oceniając sprawiedliwie wielką wartość pedagogiczną metody 
u n a o c z n i a j ą c e j ,  znanej od czasów Araosa Komeńskiego i używanej 
w praktyce szkolnćj nie od dzisiaj przecie—jak  to apostołowie rzeko
mo nowszćj pedagogiki wmówić w nas pragną—zgadzamy się na to, że 
naukę szkolną trzeba rozpoczynać od rozjaśnienia i zdawania sobie 
sprawy z wrażeń zmysłowych, na których się wiedza nasza opiera. 
Czynność władz umysłowych wychowańca nie rozpoczyna się nigdy od 
pojęć abstrakcyjnych; lecz zamknięcie się hermetyczne w święcie zmy
słowym, fizycznym, grzeszy drugą ostatecznością, bo nie uwzględnia 
dostatecznie indywidualności ucznia z jćj rozmaitemi odcieniami i ró
żnicami, stanowiącemi przecie podstawę przyszłego kierunku umysło
wego wychowańca. Środki pedagogiczne należy stosować do zdolności, 
tudzież do cech indywidualnych umysłowości każdego ucznia. Jeżeli pe
dagogika uczy, że błędem jes t brać za punkt wyjścia nauki szkolnej 
wyłącznie j ęzyk ,  to z drugićj strony nie pochwala i tego, gdy z powo
du bałwochwalstwa dla r z e c z y  lekceważymy s ł o w o ,  zaniedbujemy 
styl, obrażamy istotę właściwego toku mowy ojczystćj. W ten sposób 
bowiem tworzy się zanadto wcześnie w umysłowości ogółu szkodliwe 
rozdwojenie między r e a l i a m i  a i d e a ł a m i ;  w ten sposób werbuje 
się zawcześnie falangi r e a l i s t ó w  i i d e a l i s t ó w ;  w ten sposób wpro
wadza się do szkoły w samćm zaraniu rozwoju umysłowości młodzieży 
niesprawiedliwe przecenianie jednego, a niezasłużone lekceważenie 
drugiego kierunku; na tćj drodze przyznaje się zawcześnie różnym 
przedmiotom planu szkolnego różną niejako wartość gatunkową, wy
łącznie względami materyalnemi mierzoną; słowem: na tćj drodze wy
krzywia się zasadnicze pojęcia o najważniejszych zadaniach człowieka, 
obywatela i chrześcianina, z czego płyną koniecznie z g u b n e  w naro
dzie zbyt żarliwe i n a m i ę t n e  r ó ż n i c e  z d a ń  i opinii nieuzasadnio
nych i niczćm nieusprawiedliwionych. Różnica zdań je s t w każdćm 
społeczeństwie pożądaną; ale tylko ta, która się rodzi z zupełnćj świa
domości i z ugruntowanego przekonania; podżegana zaś przez błahe 
uwidzenia i uprzedzenia lub—co gorsza—przez niepohamowaną aro- 
gancyą miłości własnćj i hełpliwćj zarozumiałości, była, jeśt i zawsze 
będzie bardzo szkodliwą i nader niebezpieczną.

Idee dotychczas przez nas wskazane znamionują mnićj więcćj za
sady, których pedagogika każe się trzymać przy pisaniu książek, o ja 
kich w tćm miejscu wiadomości podajemy. Mamy zresztą to przeko
nanie, że w ten sposób objaśnimy czytelnika daleko dokładniej o w ar
tości pedagogicznćj zajmujących nas podręczników szkolnych, aniżeli 
przez drobiazgowe wytykanie pojedyńczych usterek i błędów, które nie 
dadzą się odłączyć od żadnego dzieła ludzkiego. Tylko rozbiór kry
tyczny, zajmujący się więcćj przedmiotem aniżeli autorem, przynosi li
teraturze i nauce pewną korzyść; szerm ierka zaś choćby najżarliwsza 
z autorem, pozostawia za sobą bądź co bądź pewne o d i u m ,  które uie



pozwoli autorowi przyznać się do omyłek i utrudnia nadzwyczaj po
prawę!

Patrząc z tego stanowiska na wskazane w nagłówku cztery 
książki, z żalem wyznać musimy, że po gruntownem rzeczy zgłębieniu, 
żadna z nich nie zaspakaja w s z e c h s t r o n n i e  wymagań przez dy
daktykę stawianych, chociaż z przyjemnością zaznaczamy, że zachodzi 
pomiędzy temi czterema „Wypisami” wielka różnica in melius et in pe- 
jus  tak co do ogólnego planu, jako i co do dyspozycyi przedmiotu, nie- 
mnićj i co do pojedyńczych szczegółów. Najsłabszą bez zaprzeczenia 
jest praca p. St. Gargulskiego, ponieważ nie mamy w tej książce ża
dnego ogolnego planu systematycznie przeprowadzonego. Dyspozycya 
przedmiotu nie opiera się w dziele p. Gargulskiego na żadnej nauko
wej zasadzie, tak, że pomijając dziwaczny jakiś podział utworów pro
zy, w żadnćj nauce stylu nie spotykany, znachodzimy te same działy na 
różnych miejscach. Rozdziały 1, II i III należą do jednćj kategoryi; 
a pod tytułem  VI „Opowiadania z życia społecznego” czytamy pierw
szy artykuł: „Ziemniaki,” str. 73; tamże „Listy Elżbiety Rz.” z pism 
Klem. Hofmanowej (str. 100) wyłącznie historycznćj treści. Metodo
logicznego stopniowania nie ma żadnego śladu, pod względem wyboru 
wzorów wielka nieradność, a w samem ułożeniu wielka niedbałość 
(str. 98: ty tu ł ósmy „Lirnik wędrowny (opowiadanie Wincentego Pola) 
zaczyna się w ten sposób: „Dziad lirnik na tle mogiły stepowej, oto 
prawdziwa ilustracya t a m t y c h  okolic.” Pan Gargulski wyrwawszy 
ten ustęp z całości, nie zastanawia się wcale nad tćm, że uczeń musi 
się koniecznie potknąć w „tam tych” okolicach. Najniefortunniejszą 
myśl powziął p. St. Gargulski, że nie kontentując się wzorami z auto
rów dobrym stylem piszących, uraczył nas swojemi własnemi utw ora
mi, które od początku do końca mogą służyć za wzór, jak pisać nie po 
zwala ani gram atyka, ani stylistyka, ani ortografia polska. Porównaj: 
część średnia str. 167— 172. I korekta jest w wysokim stopniu zanie
dbana, tak  że przez to ucierpiały nawet reguły gram atyczne. W yro
zumiały czytelnik uwolni nas od regestrowania tych wszystkich b łę 
dów i poprzestanie na tćm, gdy go zapewnimy, że p. Gargulski nie 
przestrzegał w swoich „W ypisach” stopniowania przedmiotów, nie tro
szczył się wiele o poprawność i czystość stylu, lekceważył do pewnego 
stopnia zasady pedagogiki, tak że tylko poczciwa intencya autora, 
dbałego o zasady moralności w szkole, czego daje dowody w obfitych 
wyimkach z autorów—nie zawsze wprawdzie szczęśliwie dobranych— 
może utrzymać ten podręcznik przez czas niejaki w szkole. W oleli
byśmy jednak, żeby szanowny „Przełożony zakładu naukowego” zastą
pił w swoim zakładzie jaknajprędzćj lepszym podręcznikiem te wadli
we „Wypisy z pisarzów polskich.”

O wiele korzystniej przedstawić się powinny nauczycielowi „Wy
pisy” p. Dygasińskiego. Zawierają one wzory prozy i poezyi ciągle 
przeplatane. Zaczynają się od krótszych opisów z nauk przyrodzonych 
i zienuoznawstwa, wznoszą się w 2-girn rozdziale do pojęć ogólniejszych
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"'ora IV. Październik lsai. :»



i46 PIŚM IENNICTW O

ze sfery moralności i obyczajów i zamykają dział prozaiczny ustępami 
z historyi przeważnie narodu polskiego, literatury, geografii i historyi 
biblijnej. W części 2-gićj, wyłącznie poezyi poświęconej, mamy w od
powiedni sposób ustopniowane trzy rozdziały: 1) poezyą nauczająca 
(moralność); 2) poezyą opisująca (przyrodę, lub człowieka); 3) pieśni. 
Z wskazanej co tylko osnowy dzieła widzi czytelnik, że p. Dygasiński 
przystąpił do swojej pracy z jasno zakreślonym planem, a jeżeli 
w szczegółowej dyspozycyi nie widzimy dosyć wyraźnie logicznej zasa
dy podziału prozy, to musimy pochwalić sumienny wzgląd na potrzeby 
praktyki szkolnej. Ze stanowiska dydaktyki żądalibyśmy nie innej 
treści, ale choćby ten sam był m ateryał, pragnęlibyśmy go dla dobra 
szkoły inaczej obrobionym, z uwzględnieniem tych potrzeb idealnych,
o których wyżej była mowa. Wiadomo nam z dotychczasowych prac 
p. Dygasińskiego, że sumienny i zabiegliwy ten nauczyciel, umić sp ra 
wiedliwie cenić wartość pedagogiczną wszelkich momentów idealnych, 
tak  pod względem stylistycznym, jako i estetycznym. Dlatego żałuje
my mocno, że w pierwszej części swojej pracy zamieścił tak wadliwe 
pod względem stylu ustępy z dzieł zasłużonego i poważanego nawet 
poza granicami Galicyi zoologa M. Nowickiego. Wzory te, obfitujące 
w niezwyczajną w języku literackim nomenklaturę anatomii, nie odpo
wiadają potrzebom „Wypisów” części niższśj. Wiele z tych opisów nie 
przedstawia obrazów wyraźnie zaokrąglonych. Skończonego anatom a 
może to nie będzie razić, gdy mu prawić będziemy w opisie konia, że 
koń ma „czuprynę” (str. 1, w. 6 od góry), „u nóg tylko jeden palec” 
(ibid., w. 11), że według maści zwie się koniem... s z a r y m. . . ,  że ma 
„odnoża smukłe i wysokie;” lecz chłopca na wsi wychowanego tylko 
rozśmieszyć może, a do wykładu anatomii jeszcze nie pora. Nadmie
niamy także, że dotychczas liczył nasz język gromady koni i wszystkich 
zwierząt na sztuki, a nie na głowy (str. 3, w. 4 od góry), zostawiając 
ten zaszczyt ludziom. „Bocian jest biały, tylko skrzydła i nagie obo- 
cze ma czarne, dziób i odnoża czerwone” (s tr . 3). Dziwimy się, że ta 
kiego znawcę metody unaoczniającej, jak p. Dygasiński, nie uderzyła 
niedokładność takiej opisowej definicyi. W ogóle wątpimy, czy tego 
rodzaju opisy dadzą pewne wyobrażenie o przedmiocie młodemu wy- 
chowańcowi, czy wpłyną korzystnie na doskonalenie jego zmysłu ob- 
serwacyi, czy przyczynią się do pobudzenia bystrości umysłu. Dosyć 
często znachodzimy niewłaściwie użytą formę bierną, czego duch na
szego języka nie lubi. Rozpoczynającym dopićro naukę dzieciom i to 
w epoce, gdzie metoda każe uciekać się do wrażeń zmysłowych, jako 
jedynego środka pedagogicznego, nic łatwo przyjdzie wyobrazić sobie, 
jak  to owce potrafiły wydobyć wilka z dna samego jamy (str. 7), tak, 
że nawet autorstwo Krasickiego nie obroni tego wyboru, zwłaszcza, że 
u tego samego pisarza znaloźćby z łatwością można odpowiedniejszą 
bajeczkę. Mając wzgląd na podniesioną wrażliwość umysłu młodzień
czego, uważamy za nieszczęśliwy wybór „Pieśni dożynkowe,” obrażają
ce zasady metryczności naszego języka, co wśród przeciągającego śpie



wu mnićj razi; ale w czytaniu nie korzystnie wpływać musi na ksz ta ł
cenie się estetycznego smaku wychowańców. P. Dygasiński przepro
wadził w swojćj książce do pewnego stopnia zasady pisowni, które jeśli 
zostaną szczegółowo skodyfikowane, mo.:e utorują drogę do ujednostaj
nienia tćj kwestyi, która przy całćj swojćj naukowćj treści jest do pe
wnego stopnia kwestyą tranzakcyi i konwencyonalności. Podjęte przez 
Red. Bibl. Warsz. na tćm polu starania, może niebawem przybiorą wy
raźniejsze kształty, a wtedy nieoinieszkamy przedstawić tej sprawy jak 
najogólniejszej dyskusyi. Trzeba wprzód opracować dokładny projekt 
całego rozdziału gram atyki, traktującego o pisowni, aby dojść do osta
tecznych stanowczych konkluzyi. W zakończeniu uwag naszych o po
żytecznej książce p. Dygasińskiego, zwracamy uwagę szan. autora na 
dwie omyłki faktyczne. Niewłaściwie przechrzczono Rymarkiewicza 
na Rymarskiego i błędnie podano wierszyk Syrokomli (Oracz do sko
wronka) ‘), wzięty ze starćj śpiewki Gawińskiego za utwór T. Lenarto
wicza. Uderzyła nas także naganna nieprawidłowość gramatyczna na 
str. 9-tćj, gdzie w I-szym peryodzie opisu „Sowy puszczyka11 brakuje 
podmiotu, bo przecie tytułu samego nie można uważać za część sk ła
dową odrębnego zupełnie zdania. Jeżeli miałaby się okazać potrze
ba 2-go wydania tych „Wypisów,11 to zwracamy uwagę p. Dygasińskie
go na wyborną na ten kurs książkę dawniejszą, u nas mało znaną, 
która, tak pod względem układu, jako i co do rozwijania się stopnio
wego przedmiotu, zasługuje na to, żeby się jćj przypatrzćć. Mówimy
o książce pod tyt.: „Przyjaciel dzieci, czyli książka do czytania podług 
A. E . Preussa i J. A. Vettera, dla katolickich szkół elementarnych,11 
przerobiona przez Ksaw. F. A. E. Łukaszewskiego, nauczyciela języ
ka polskiego. Wyd. 4-te; Berlin, 1864 r., str. 337. Dziełko to, po 
oczyszczeniu go z błędów stylistycznych, uważamy za najpraktyczniej
szy dotąd podręcznik do nauki języka polskiego w klasach niższych, 
pod względem układu i metody.

Wypisy polskie p. A. Bądzkiewicza, zasłużonego uietylko w szko
le, ale i na polu literatury wychowawczćj pedagoga, obejmują część 
średnią. Na pierwszy rzut oka widzimy, że autor biedził się niemało 
z uporządkowaniem obfitego swojego m ateryału. P. Bądzkiewicz od
stąpił bez potrzeby od podziału utworów prozaicznych na 3 większe 
działy ustalonego w dawniejszych systematach nauki „Wymowy11 prozy 
historycznćj, dydaktycznćj i krasomówczćj, z których każdy zawiera 
w sobie kilka szczegółowych szeregów, tak, że całość układa się wy
bornie w jednolity system, jak  to najwyraźnićj widzimy we „W zorach11 
Rymarkiewicza. Uganianie się za nowemi pomysłami, nie było nigdy 
zaletą podręczników szkolnych, bo w dobrym systemacie wychowania 
nićina nic konserwatywniejszego nad szkołę: ciągłe reformy nie tworzą
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postępu, ale chaos. Nie regestrujem y tutaj bogatćj treści pracy 
p. Bądzkiewicza, ponieważ uważny przegląd dyspozycyi przedmiotu 
przekona każdego, że następstwo pojedynczych rozdziałów dowodzi 
braku logicznej zasady podziału gromadzonych wzorów, które, uszyko
wane w dwóch głównych klasach: prozy historycznej i dydaktycznej 
(krasomówstwo zachowane zapewnie dla części najwyższćj) byłyby au
tora uchroniły od nagromadzenia stosunkowo za obfitego m ateryału 
historycznego ze szkodą, prozy dydaktycznej, ze szkodą nauk filozofi
cznych, przyrodzonych i ekonomicznych. Należy pochwalić staranie 
p. Bądzkiewicza przedstawienia w swoich ,,W ypisach“ rzeczy nowych: 
ale ponieważ się to stało kosztem znanych naszych wzorowych prozai
ków, których miejsce zajęły często mnićj szczęśliwe artykuliki no
wszych pism peryodycznych („Przyjaciel dzieci,“ „Tygodnik Illustro- 
wany,“ „Księga świata,*1 „Magazyn powszechny i i.); często niewiado
mo czyjego pióra, to nie możemy tego pochwalić, ponieważ dla 
ciekawycli młodych umysłów, odpychanych gwałtownie od swoj
skich imion, nie je s t rzeczą obojętną pod względem pedagogicznym, 
obznajmianie młodzieży z nazwiskami zasłużonych na polu pracy umy- 
słowćj obywateli. Oswajając młodzież z w z o r o w y m i  reprezentanta
mi naszćj literatury, podejmujemy do pewnego stopnia kurs propedeu- 
tyczny do przyszłego wykładu dziejów literatury. W porównaniu 
z innemi podobnemi pracami rozszerzył p. Bądzkiewicz w swoich 
„W ypisach1* dział wynalazków, tudzież zebrał dosyć opisów okolic 
i m iast kraju naszego; szkoda tylko, że ustępy pierwszćj kategoryi nie 
są wolne od wielu faktycznych błędów; co zaś do opisów miejscowości 
w kraju, pragnęlibyśmy czytać i tu  obrazy, któreby przy wskazówkach 
dziejowych przedstawiały aktualny stan rzeczy. Opis np. Sandomie
rza i Gniezna p. J. U. Niemcewicza, przed r. 1828 skreślony, nie daje 
dokładnego obrazu tych m iast w ich teraźuiejszćj sytuacyi. Trafiają 
się i tu taj niektóre usterki językowe; ale w ogóle czytamy artykuły 
treści poważnćj poprawnym stylem napisane. Niemałą wadę książki 
szkolnćj stanowi zaniedbana korekta.

W ł. Seredyńskiego, równie jak i A. hr. Dzieduszycką, znamy już 
dobrze na polu literatury pedagogicznćj. „Wypisy** przez p. Seredyń
skiego i hr. Dzieduszycką ułożone, przeznaczono dla szkół żeńskich 
i zastosowano je do wszystkich klas, tak, że znajdujemy tu wszystkie 
rodzaje literatury, poczynając od drobnych powiastek, aż do obszer
niejszych ustępów dram atu greckiego. Autorowie zamierzyli sobie 
podać młodzieży żeńskićj na przykładach sposobność poznania wszel
kich form literackich prozy i poezyi polskićj, w pewnym wyrozumowa- 
nym porządku ułożonych, a to w celu wyrobienia w młodzieży s t y l u  
czyli sposobu jasnego tłómaczenia się ustnie i piśmiennie z własnych 
myśli. Nie powiemy, żeby dobór treści usprawiedliwiał zawsze to za
łożenie, bo np. ustępy takie, jak  artykuł „Ruiny na ostrowiu lednic
kiego jeziora** (str. 155), ważne pod względem naukowym, celowi temu 
zupełnie nie odpowiadają. Z zawartćj w grubym tomie treści, nie wi
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dzimy tej naukowćj zasady, na którćj podstawie ułożono cały mate- 
ryał w pewnym wyrozumowanym porządku: rozdział przedmiotu nie 
wynika z logicznćj zasady podziału, a ten, jak i przyjęto, zawiera wiele 
dowolności. Autorowie może zbyt pochopnie wprowadzili do „W ypi
sów wiele swoich artykułów, których, pod względem stylu, nie śmieli
byśmy'do wzorowych zaliczyć. Niepodobna nam szczegółowo wyka
zywać słabćj strony tych ustępów; ale ciekawszego czytelnika odsyła
my np. do str. 120 i sqq, gdzie go uderzą zbyt sążniste okresy, niena- 
naturalny szyk zdań, niewłaściwe stosowanie imiesłowu teraźniejszego, 
częsta konstrukcya bierna i t. p. Za szczęśliwą myśl uważamy druko
wanie znakomitszych dzieł nie w oderwanych urywkach, ale w s tre 
szczeniu, gdzie np. wybitniejsze ustępy „Odyssei“ powiązano prozai
czną opowieścią wątku całćj fabuły. W ten sposob obznajmia się wy- 
chowaniec nietylko z całą osnową, ale i ze stroną artystyczną arcy
dzieł literatury. Kwestya co do właściwości umieszczania w „W ypi- 
sach“ tłómaczeń, nietylko klasycznych wzorów, które pod piórem zna
komitych autorów naszych stały  się już własnością literatury  polskićj, 
ale nawet drobniejszych powiastek, zdaje nam się wymagać głębszego 
rozbioru; tymczasem nadmieniamy, że uważamy tego rodzaju tłórna- 
czenia, jak np. „M ały szpieg,“ z Alf. Daudeta (str. 51) za zbyteczne. 
Nie pochwalamy także nowej jakićjś nomenklatury przy podziale pro
zy, jak  np.: „proza nauczająca i naukowa;11 „wykłady pojęć“ i t. p.

W każdym razie uważamy to za pocieszające zjawisko, że zami
łowanie mowy ojczystej i troskliwość o naukową uprawę języka, nietyl
ko się ożywiła, ale i stale się utrzymuje, do tego stopnia, że zasłużeni 
pedagogowie nie wahali się poświęcić tak mozolnćj a sumiennćj pracy 
podręcznikom nauki języka ojczystego.

J. K. Plebański.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE,

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

W A R S Z A W A .

Wrzesień 1881 r .— W sprawie konkursu na plany restauracyi 
zaniku królewskiego na Wawelu, ogłasza Towarzystwo krakowskie 
Techniczne i Towarzystwo Politechniczne lwowskie następującą ode
zwę: „My, technicy, chętnie i zawsze oddamy hołd zasłudze i jeżeli za 
bieramy dzisiaj głos w sprawie poczętćj, a czynimy to imieniem obu 
stowarzyszeń technicznych, a więc imieniem 700 kolegów, to nigdy po 
to, by wdzierać się w cudze prawa, ale z jedynym zamiarem wypowie
dzenia zapatrywań ogółu polskich budowniczych w rzeczy restauracyi 
najdoskonalszego zabytku budownictwa polskiego. Ufamy więc, że 
nie będzie źle zrozumianćm to, co robimy z miłości dla najwspanial- 
szćj pam iątki narodowćj, z uznania ważności tych murów w obec hi
storyi sztuki w Polsce. Bo jak  z jednćj strony mury Wawelu odbijały 
w sobie wszystkie powodzenia i klęski, tak z drugićj strony przodowa
ły one i wywierały wpływ niepomierny na świeckie budownictwo ca
łego kraju. Kazimierz Wielki, ten wielki król-gospodarz a budowni
czy, gdy wznosił Polskę,,murowaną,1' rozpoczął od Wawelu i drewnia
ne zamczysko zamienił w gotycki gmach z kamienia. Dalćj tą  drogą 
szli Jagiellonowie, nadając rezydencyi królewskićj charakter coraz 
więcćj monumentalny. Ale prawdziwym twórcą świetności zamku k ró 
lewskiego, był dopićro Zygmunt I, głęboki znawca i miłośnik sztuki. 
Zaledwie jednak stanęła hojnością iście królewską, godna wielkiego 
państwa rezydeneya, a już zniszczył ją  'pożar r. 1536. Odbudowa 
przez tegoż samego monarchę podjęta, już cokolwiek od pierwszćj od
biegła. Dalsze zniszczenia r. 1596 i w czasie wojen szwedzkich, spro
wadziły nowe zmiany i pozostawiły po sobie wybitne ślady; wreszcie 
wiek XVIII i XIX dokonały reszty przeobrażeń. To, co widzimy dzi
siaj, nie je s t zatćm utworzonćin z jednego odlewu, ale raczćj mozaiką 
najrozmaitszych epok i stylów, od gotyckiego aż do baroco. Jeżeli 
jednak, pomimo tego, zewnętrzna postać pałacu Zygmuntowskiego ła- 
twićj dałaby się odtworzyć, to za to wnętrze umiejętnym nawet b ad a
niom podać może nawpół tylko wyraźne wskazówki. Z tych wspa-
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niałych apartamentów królewskich, już prawie nic nie pozostało. Tu 
i owdzie sterczący szczegół murowany, złocony sufit, strop drewniany, 
albo herb królewski na sklepieniu ocalały, udowadnia, kiedy i jak  te 
sale zdobiono. Ale daremnie w dzisiejszych koszarach żołnierskich 
szukałbyś izby senatorskiej lub poselskiej, dawnych cennych malowi
deł, ław rzezanych i t. p. To, co dotąd uszło przed zniszczeniem, bę
dzie dla restauratora, niby ową szczęką Cuviera: studyami i wyobra
źnią będzie on ze szczątek stw arzał całość organiczną. Sprzeczne czę
stokroć opisy łatwo mogą go zbałamucić, jeżeli nie owładnie form 
i prawa ich budowy, jeżeli nie zbada, jak historyk, bezstronnie chara
kteru odnośnćj epoki. Rola restauratora, to razem rola piszącego 
i robiącego historyę. Strona form i stylów, to jeszcze nie koniec tru 
dności; stosownie do przyszłego przeznaczenia apartam entów, może 
i strona konstrukcyjna głębokiego wymagać namysłu. Gdyby wresz
cie budowa zamku była dopełnioną tak, aby tworzyła zamknięty czwo
robok, jak niewątpliwie zamierzano, powstałoby jeszcze nowe skrzy
dło, zastosowane naturalnie do nowoczesnych wymagań konstrukcyi 
i wygody.'^ Byłoby’ to ogniwo, łączące przeszłość z teraźniejszością, 
a jak  liczne przykłady stwierdzają, szczęśliwe rozwiązanie takiego za 
dania tylko mistrzom w swfojej sztuce się udaje. Z powyższego wy
pływa, że trudności, jakie tutaj czekają architekta, są niezmiernie 
wielkie i różnorodne. Kiedy bowiem architekt, tworząc rzecz nową, 
może puścić wodze fantazyi i w stylu współczesnym lub ulubionym, 
z całą swobodą przelać na kamień myśli swoje, restaurujący musi li
czyć się z tćm, co napotkał, bezstronnem okiem oceniać piękność 
i wartość każdego stylu, który na danym gmachu wycisnął swłoje pię
tno, do charakteru tych stylów się nagiąć, a gdy zajdzie tego potrzeba, 
dopełniać i^tworzyć harmonijnie z otoczeniem. Nietylko więc restau
rujący musi być panem całego szeregu stylów, nietylko że skala form, 
w jakich myśli swoje objawia, winna być obszerniejszą, ale musi to 
być charakter wszechstronny, natura artystycznie dojrzała, zdolna do 
rozeznania piękna, czyto w stylu gotyckim, renesansie, lub nawet ba- 
roco. Rozwiązań muiój lub więcćj zgodnych z pozostałym fragmen
tem lub częścią budowy, może być nieskończenie wiele. Czyż sprawa 
nie zyska na tćm, jeżeli ją  z kilkudziesięciu stron rozświetlimy! czyż 
wtedy nic pokaże się, że rozwiązanie napozór dobre, musi ustąpić 
miejsca drugiemu, zbliżającemu się jeszcze więcćj do architektury i du
cha epoki. Więc nim się rozpocznie restauracya budowli tych roz
miarów, dzieła tego znaczenia, pamiątki takićj świętości, klejnotu a r 
chitektury tak zniszczonego, czy technik polski może bezczynnie stać 
na uboczu? Czyż nam podwójnie interesowanym przystałaby bierna 
rola widzów? Czyż interes zawodu naszego, zgodny z interesem sztu
ki polskićj, pozwala nam ślepo zaufać dobrym duchom zamczyska? 
Tego od nas nikt żądać nie może. Jako obywatele, mamy prawo; j a 
ko technicy, mamy obowiązek wykazać, czego sztuka polska po takim 
fakcie oczekuje i w jakim stopniu dotyka on honoru i dobra wszystkich
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architektów na tćj ziemi wzrosłych. Gdzie i kiedy na całym obszarze 
kraju, zabrzmieć może dla budowniczego hasło do pracy, szczytniejsze 
nad hasło, wzywające do konkursu na plany restauracyi dawnej rezy- 
dencyi królewskićj na Wawelu! Więc im więcej kto może, niech tćm wię- 
cćj zdziała, by talii moment s ta ł się, czćm być powinien: epoką w histo- 
ryi sztuki naszej, niech nie dopuszcza, by wielki czyn s ta ł się połowi
cznym. Z dojrzałym namysłem wypowiadamy nasze głębokie przeko
nanie, ż e r e s t a u r a c y a  W a w e l u  j e d y n i e  d r o g ą  k o n k u r s u  p u 
b l i c z n e g o ,  l u b  o g r a n i c z o n e g o  mojże b y ć  s z c z ę ś l i w i e  r o z 
w i ą z a n ą .  Tylko konkurs uchroni stare mury Wawelu od prób i do
świadczeń, popchnie ogół budowniczych do studyów nad zabytkami 
sztuki krajowej, ochroni prawdziwe talenta od powolnćj śmierci zaco
fania, powstrzyma mierności na ubitych ścieżynach protekcyi, da a r 
chitekturze naszćj prawo życia obok innych siostrzyc w dziedzinie 
sztuki, sprawi, że i architekci dorzucą cegiełkę do gmachu sławy, 
wznoszonego rękam i malarzy, poetów i muzyków w tworzeniu wielkich 
dzieł mnićj zawisłych od sposobności. Konkurs, to godziwa walka ta 
lentu i pracy, on nie usuwa nikogo, daje tylko równą broń szermie
rzom. Kto najzdolniejszy wśród kolegów, niech zwycięży, a gdy prze
wyższy drugich talentem i pracą, niech obok mistrzów Zygmuntow- 
skićj epoki zapisze swoje nazwisko, nietylko jako s z c z ę ś l i w y ,  ale j a 
ko z a s ł u ż o n y .  A gdyby wśród kilkudziesięciu pomysłów, żaden 
trudnego zadania nie rozwiązywał zupełnie, czy wolno wierzyć, iż jeden 
mistrz, z góry wybrany, byłby bliżćj dosięgnął ideału, czy może wtedy 
nawet ktoś twierdzić, że praca tylu a tylu talentów jest bezowocną? 
Czy jest budowniczy, co biorąc późnićj dzieło w swe ręce,[śmiałby 
z lekceważeniem odrzucić m ateryał, nagromadzony myślą całego za
stępu kolegów i nie zużyć, co w niem dobrego, na korzyść przyszłćj 
budowy! Niech więc kraj, gdy chodzi o gmach niezmiernego znacze
nia artystycznego, uwierzy w zbiorowy głos techników swoich, a mężo
wie zaufania i wpływu, niechaj zechcą światłćm zdaniem poprzeć myśl, 
wypowiedzianą w imię i dla dobrej sprawy. Zresztą myśl konkursu, 
to myśl nie nowa, znały ją  dawno Francya, Niemcy i Włochy, a że
i dotąd kraje te wiernymi jćj pozostały, szczegółuićj tam, gdzie chodzi
0 restauracyą wybitnych pomników narodowych; dowodem już z osta
tniego lat dziesiątka: konkurs na restauracyą wspaniałćj katedry flo- 
renckićj S-ta Maria del Fiore, konkurs na restauracyą ratusza paryz- 
kiego, spalonego podczas komuny, konkurs na wewnętrzne urządzenie 
cesarskiego niegdyś pałacu w Goslar, konkurs na dokończenie ,,Tea- 
tro  Olimpico,11 rozpoczętego przez Andrzeja Palladiusza w Vicenzy
1 wiele innych. W poczuciu spełnienia moralnego obowiązku, jak i le
ży na nas, technikach tego kraju, wypowiedzieliśmy powyższe nasze 
zapatrywanie, a teraz, odddając sprawę restauracyi Wawelu z najwię
kszą ufnością pieczołowitości naszych najwyższych reprezentacyi k ra 
jowych i państwowych, ze spokojem oczekiwać będziemy ostatecznćj 
decyzyi.11— Lwów i Kraków, w sierpaiu 1881 r.



— W (ln. 11 września odbył sig w uniwersytecie tutejszym ak t 
uroczysty, na którym prof. Andrejew odczytał w języku rosyjskim 
sprawozdanie z działalności tćj instytucyi naukowćj w ciągu roku ubie
głego. Ze sprawozdania rzeczonego przytaczamy niektóre szczegóły: 
Skład osobisty ciała naukowego uniwersyteckiego pozostawał, według 
etatu, takim jak  dawniej, t. j. o 10 profesorów i 9 docentów mniejszym, 
niż w uniwersytetach, znajdujących się w Cesarstwie. Skutkiem wła
śnie tak  nieznacznego składu osobistego, zachodzą trudności co do do
statecznego obsadzenia katedr i dla tćj przyczyny, jak twierdzi spra
wozdanie, dotychczas pozostają nie zajęte dwie katedry: historyi litera
tury powszechnćj i chemii agronomicznćj. Co się tyczy funduszów 
specyalnych uniwersytetu, wzrosły one w ciągu roku zeszłego we dwój
nasób, a mianowicie: w r. 1880 czyniły 34,457 rubli 62 kop.; w roku 
bieżącym, według budżetu zatwierdzonego przez kuratora okręgu, ró
wnają się 72,050 rub. Zwiększenie się funduszów specyalnych dało 
możność poczynienia ulepszeń w pracach naukowych uniwersytetu. 
W tym względzie zdziałano w roku sprawozdawczym co następuje: la- 
boratoryum mineralogiczne, które całkiem nie istniało dotychczas, 
obecnie jest założone za 200 rubli; do corocznej kwoty 300 rubli na 
zakup przyborów i instrumentów dla gabinetu mineralogicznego, doda
no jednorazowo 1*100 rubli; za 3,000 rubli przebudowano całkiem nie
wygodne laboratoryum chemii lekarskiej i powiększono coroczny jego 
budżet z 300 rubli na 900; dla gabinetu fizycznego kupiono machinę 
gazową, dla laboratoryum botanicznego ap ara t gazowy, dla gabinetu 
botanicznego mikroskop złożony i t. d. Za staraniem  komisyi biblio- 
tecznćj, rozszerzono pomieszczenie biblioteki; nadto komisya sprawdzi
ła  majątek biblioteki i przy współudziale profesorów zajęła się syste- 
matycznćm ułożeniem katalogu. W roku ubiegłym przybyło do bi
blioteki dzieł 2,129, w ilości tomów 2,851, wydawnictw peryodycznych 
579, w 826 tomach, nut 24, map i atlasów 2. Liczba studentów wy
nosiła przy końcu roku naukowego 673, wolnych słuchaczów 18, tu 
dzież farmaceutów 74; ogółem 765 słuchaczów. Pomoc materyalna dla 
studentów była w roku zeszłym większa, niźli za lat poprzednich, 
a mianowicie: I) Zgodnie z art. 118 ustawy uniwersyteckićj, z ogólnćj 
liczby studentów uwolniono od opłaty wpisu 10% , w półroczu pier
wszym 78 studentów, a w drugićm 75. (Ogółem 4,025 rs.). II) Sty- 
pendya: a) na zasadzie budżetu ministeryum oświecenia, 30 stud. wy
znania prawosławnego udzielono stypendya po 350 rubli rocznie, w su
mie ogólnćj 10,500 rubli; b) z funduszów specyalnych uniwersytetu da
no stypendya 25 stud. po 200 rubli, razem 5,000 rubli; c) z procentów 
od kapitałów, ofiarowanych na stypendya dla studentów uniwersytetu 
tutejszego i pozostających do rozporządzenia rady uniwersyteckićj, 
udzielono w wysokości od 50—300 rubli: w półroczu pierwszćm stud. 
61 (4,784 rs. 67 kop.), w półroczu drugićm 66 st. (5,300 rs. 92 kop.); 
razem w ciągu całego roku 10,115 rs. 59 kop.; d) z zapisów rozmai
tych instytucyi, tudzież osób prywatnych, dano stypendya w wysokości
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od 75—400 rubli: w półroczu pierwszćm stud. 26, w sumie 2,677 rub. 
50 kop., w półroczu drugićm stud. 30, w sumie 3,355 rubli; razem 
w ciągu roku dano 6,032 rub. 50 kop. Tak wigc wszystkich studen
tów, którzy korzystali ze stypendyów, było w półroczu pierwszćm 142, 
a w drugićm 151, otrzymali zaś w ciągu roku razem 31,648 rs. 9 kop. 
Jednorazowe zasiłki pieniężne i pożyczki udzielane były w ciągu roku 
w sposób następujący: a) z funduszów, pozostających do rozporządze
nia komitetu wsparć dla niezamożnych studentów uniwersytetu tu te j
szego, dano w półroczu pierwszćm zasiłki 242 stud. 3,562 rub., a tytu
łem pożyczki 42 stud. 531 rub.; w półroczu drugiśm zasiłki 273 stud. 
4,131 rubli, a tytułem pożyczki 39 stud. 548 rubli; na pogrzeb dwóch 
zmarłych studentów 50 rubli, za leczenie dwóch studentów w szpitalu 
13 rub. 28 kop.; ogółem w ciągu roku z sum rzeczonych udzielono s tu 
dentom 8,835 rub. 28 kop.; b) z pozostającej do rozporządzenia rekto
ra sumy z zapisu barona Eastawieckiego dano zasiłki 9 stud., w ilości 
124 rub. 25 kop., a pożyczono 21 stud. 371 rub.; razem 495 rub. 25 
kop.; c) z wolnych resztek sum, zbieranych w uniwersytecie do 1873 
roku za dyplomy i świadectwa, opłacono wpis za 14 niezamożnych stu
dentów, w drugiem półroczu roku sprawozdawczego w ilości 350 rubli; 
d) z sum, pozostających do rozporządzenia kuratora okręgu naukowe
go, dano zasiłki 60 stud., w ilości 1,480 rub.; e) wreszcie z sum, pozo
stających pod rozporządzeniem generał-gubernatora warszawskiego, 
udzielono tytułem  zasiłków 46 stud. 1,080 rub. i opłacono wpis w pół
roczu pierwszćm za 14 studentów, a w drugiem za 25; ogółem tytułem  
zasiłków i pożyczek udzielono studentom 13,215 rub. 53 kop. Cała 
zaś pomoc materyalna dla studentów uczyniła w czasie rzeczonym ogó
łem 48,888 rub. 62 kop. Co się tyczy rezultatu egzaminów przejścio
wych, dotychczas nie są one wiadome w całości, albowiem egzamina 
powakacyjne jeszcze nie były w chwili sprawozdania ukończone; sku
tkiem tego obecnie wiadome są rezultaty tylko egzaminów odbytych 
w maju i w czerwcu, lecz cyfry rezultatu tego będą jeszcze zmienione 
po egzaminach, odbytych po wakacyach; przytćm nie są jeszcze zebra
ne wiadomości o rezultacie egzaminów na wydziale nauk przyrodzo
nych, tudzież na pierwszym kursie wydziału lekarskiego i u farm aceu
tów. Dotychczasowa tablica rezultatów na egzaminach otrzymanych 
jest następująca: Na wydziale historyczno-tilologicznym przystąpiło do 
egzaminów na kursie pierwszym studentów 6, złożyło je  3; na kursie 
drugim 9, złożyło je 7; na kursie trzecim 10, złożyło je 7. Na wydzia
le matematycznym przystąpiło do egzaminów na kursie pierwszym stu 
dentów 47, złożyło je  stud. 17; na kursie drugim 18, złożyło je  5; na 
trzecim 14, złożyło je  zaś tylko 3. Na wydziale prawnym przystąpiło 
do egzaminów na kursie pierwszym stud. 84, promowano 58; na kursie 
drugim z 42 promowano 25, na trzecim 50, a promowano 21. Na wy
dziale lekarskim składało egzamina na kursie drugim studentów 102, 
promowano 91; na trzecim 64, promowano 53; na czwartym 40, a pro
mowano 36. Egzamina ostateczne na kursach ostatnich dały rezultat
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taki: Na wydziale bistoryczno-filologicznym otrzymali dyplomy wszyscy 
studenci czwartego kursu, którzy zdawali egzamina w liczbie 5-u; na 
wydziale matematycznym składało egzamina ostateczne 2 stud., a o- 
trzym ał dyplom 1; na wydziale nauk przyrodzonych z liczby 5 studen
tów, którzy do egzaminów przystąpili, wszyscy uzyskali dyplomy; na 
wydziale prawnym z liczby 42 ukończyło uniwersytet 33. Studenci 
kursu 5 wydziału lekarskiego, w liczbie 29, ukończyli kurs nauk i sto
pnie lekarzy będą im przyznane na początku przyszłego roku nauko
wego, po złożeniu przez nich praktycznych egzaminów kliniczuych. 
Za prace na tem ata konkursowe otrzymali nagrody następujący stu
denci: Złote medale w liczbie czterech uzyskali: 1) Henryk Merczyng, 
student 4 kursu wydziału matematycznego za rozprawę na temat: 
„O metodach oznaczenia długości fal św iatła;” 2) Hieronim Łopaciń- 
ski, student 3 kursu wydziału historyczno-filologicznego, za rozprawę 
p. t.: „Charakterystyka osób w komedyach Terencyusza;” 3) Bolesław 
Wodziński, student 4 kursu wydziału prawnego za rozprawTę: „O pra
wie emfiteutycznćm;” 4) Jakób Putterm an, student 5 kursu wydziału 
lekarskiego, za rozprawę p. t.: „Próba jam y bębenkowej Wredena.” 
Medale srebrne uzyskali: 1) Józef Dąbrowski, student 4 kursu wydzia
łu  historyczno-filologicznego, za rozprawę p. t.: „Charakterystyka osób 
w komedyach Terencyusza;” 2) Józef Ciemniewski, kandydat nauk ma
tematycznych, za rozprawę o „in tegrałach;” 3) Bonifacy Czerski, stud. 
4 kursu wydziału matematycznego, za rozprawę o „Ruchu cieczy;” 4) 
W acław Bylczyński, student 4 kursu wydziału prawnego, za rozprawę: 
„Poglądy pozytywistów na prawo;” 5) Adam Jakubowski, stud. 4 kursu 
wydziału prawnego, za rozprawę na temat: „Oszustwo i fałszerstwo, 
według teoryi i według nowych prawodawstw;” 6) Kazimierz Ciągliń- 
ski, student 5 kursu medycyny, za rozprawę p. t.: „Symptomatologia 
nieprawidłowości m enstruorum.” Wzmianki zaszczytne otrzymali: 1) 
Jan  Pajewski, student 4 kursu wydziału historyczno-filologicznego, za 
rozprawę: „Charakterystyka osób w komedyach Terencyusza;” 2) An
toni Piaskowski, student 3 kursu wydziału prawnego, za rozprawę: 
„Poglądy pozytywistów na prawo;” 3) Stanisław Żeromski, student 4 
kursu prawa, za rozprawę: „O oszustwie i fałszerstwie.”

— W y s t a w a  o g r o d n i c z a  w W a r s z a w i e .  W7 dniu 21 wrze
śnia b. r. otwartą została wystawa ogrodnicza w Warszawie. W ysta
wa ta  urządzona staraniem  komitetu Muzeum rolnictwa i przemysłu 
była jednym więcćj dowodem nieustanućj, pożytecznćj działalności tój 
prawdziwie obywatelskiej instytucyi. Za miejsce wystawy obrano bar
dzo trafnie Dolinę szwajcarską, którćj obszerna sala posłużyła za wy
godne schronienie dla doboru roślin egzotycznych, bez narażenia ich 
na zgubny wpływ chłodnego już w tćj porze powietrza, podczas gdy 
ganek od strony ogrodu i sam ogród pomieścił wystawę krzewów i ro
ślin wytrzymalszych na wpływy atmosferyczne, oraz owoców i warzyw. 
Sala przybrana w kląby i aleje z rzadkich i pięknych roślin i kwiatów, 
zamieniła się w przepyszny ogród, czyniący na widzu niepospolite w ra



żenie, zwłaszcza w godzinach porannych, gdyż w porze późniejszej, 
natłok publiczności utrudniał swobodny ruch po sali napełnionej ma
sami zieleni i przeróżnych barw kwiatów. Na utworzenie tego ogrodu 
złożyły się znane warszawskie firmy ogrodnicze, jako to braci Bardć- 
tów, braci Hoserów, p. Ulrycha, braci Kaczyńskich; dalćj cieplarnie 
w Łazienkach, ogród F rascati hr. Branickiego położony przy ulicy 
Wiejskićj, ogrody w Willanowie i w Natolinie hr. Potockiej, ogród 
w Ursynowie hr. Ludwika Krasińskiego i wielu innych pomniejszych 
wystawców. Nie jest tu  naszym zamiarem podawać szczegółowy spis 
wystawionych roślin, gdyż to przedstawiałoby mało interesu dla czy
telnika; żałujemy tylko, iż w bogatym tym zbiorze nie widzieliśmy spe- 
cyalnej grupy kaktusów, których pielęgnowaniem, umiejętnie i z zami
łowaniem prowadzonćm zajmuje się p. Józef Berger; szczególnćj do
znalibyśmy przyjemności, gdybyśmy na tćm miejscu mogli wraz z szer- 
szćm kołem publiczności, wyrazić szczere uznanie dla rezultatów tćj 
długoletnićj pracy, dostępnych jedynie dla ścieśnionego kółka bliższych 
znajomych i przyjaciół. Nie będziemy się tćż długo zastanawiać nad 
artystycznie ułożonemi bukietami, pełnemi barw i wdzięku, chociaż 
się na nie złożyły nieliczne jesienne kwiaty, przeważnie astry  i geor- 
ginie. Kolekcya tych ostatnich, przez firmę braci Hoserów w barwną 
równiankę ułożona, zadziwiała bogactwem kształtów, barw i odcieni, 
również jak  olbrzymi, piramidalny bukiet, składający się z samych as
trów i georginii, przedstawiony przez p. Karola Sandnera z Łodzi.— 
Dział owoców przedstawiał się nader świetnie; spotkaliśmy w nim wy- 
żćj wymienione firmy ogrodnicze, jakotćż ogrody bogatych właścicieli
i lubowników ogrodów, to jest ogród Frascati, ogrody w Willanowie
i w Natolinie, ogród w Ursynowie celujący doborem odmian jabłek, 
gruszek i śliwek. W pierwszym z nich nader zajmującą była kolekcya 
złożona ze stu czterdziestu ośmiu egzemplarzy karłowatych drzewek 
owocowych, hodowanych w kubełkach i obciążonych owocem.— W ysta
wa ogrodu pomologicznego w Warszawie, godnie odpowiedziała swoje
mu zadaniu. Jako zakład mający na celu dostarczanie krajowi szcze
pów drzew owocowych najwłaściwszych dla miejscowych warunków 
klimatycznych, oraz kształcenie uczniów szkoły ogrodniczćj, ogród teu 
przedstaw ił drzewka owocowe ze śwćj szkółki obejmującćj cztery mor
gi przestrzeni, oraz dziczki jednoroczne, rozsadzane po wzejściu; da- 
lćj 240 odmian jabłek , gruszek i śliwek; odmiany wyborowe złożone 
z 25 okazów jab łek  i tyluż gruszek; 10 odmian jab łek  i 10 odmian 
gruszek nadających się do wielkiej hodowli; 10 odmian jabłek i tyleż 
odmian gruszek, najprzydatniejszych do obsadzania dróg, pól i łąk . 
W szystkie odmiany, oznaczone kolejnemi numerami, miały dołączoną, 
bardzo pouczającą wskazówkę, podzielono bowiem były na trzy kate- 
gorye: najwięcćj polecenia godnych, przydatnych do hodowli i zupełnie 
na hodowanie nie zasługujących. Taki podział, na nauce i doświad
czeniu oparty, czynił wystawę ogrodu pomologicznego, oprócz jćj świe
tności, wielce ciekawą i nauczającą.— Z wystawców zamieszkujących
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okolice nie sąsiadujące bezpośrednio z W arszawą, p. Zygmunt K urtz 
z Otwocka przedstawił trzy plany ogrodów i pól zasadzonych drzewa
mi owocowemi, od r. 1874. Liczba drzew w przeciągu tego czasu za
sadzonych wynosi 4091 sztuk; starych zaś, w tyra czasie przeszczepio
nych drzew, znajduje się 2444. Cała zaś ilość drzew owocowych znaj
dujących się w Otwocku, w ogrodach, na polach i przy drogach, dosię
ga 14000 sztuk. — Pan Mieczysław Łabęcki z Prus, (gub. Radomska), 
dał na wystawę drzewka ze szkółki swojej, obejmującej do dziewięciu 
morgów. Drzewka te, jedno, dwu i trzyletnie, hodują się na sprzedaż. 
P. Józef Obrąpalski z Korytnicy (gub. Siedlecka) przedstawił nowe 
odmiany gruszek, oraz jab łka, gruszki, śliwki i orzechy. P. K. U ja
zdowski z Nagórek (gub. Płocka) posiadający ogród zawierający prze
szło 1000 sztuk drzew owocowych, wystawił późne czereśnie, gruszki
i jabłka. P. Tadeusz Wodziński z Suchy (gub. Radomska) da ł na wy
stawę jab łka  i śliwki z ogrodu swego, w którym po roku 1874 nasadzo
no drzew owocowych 2088 sztuk. Pani Marya Zaborowska z Siemiąt
kowa (gub. Płocka) posiada ogród rozległy na dwanaście morgów
i zawierający 1705 sztuk drzew owocowych, 780 krzaków agrestu
i 450 porzeczek. Drzewka, krzewy i owoce, hodują się na handel; na 
wystawie z tego ogrodu znajdowały się drzewka i owoce. Pan Aleksan
der Daszewski z Pniew (pow. Grójecki), przedstaw ił na wystawie 10 
odmian jabłek i 10 odmian gruszek ze swego ogrodu. Do większych 
tćż ogrodów przedstawionych na wystawie, należy ogród p. Jana Kla- 
niewskiego z Kluczkowic, w którym znajduje się 3640 sztuk drzew 
owocowych, zasadzonych od 1874 roku i bardzo obszerna szkółka.— 
Z gubernii ościennych, najliczniej pod względem pomologicznym przed
stawioną była gubernia Kowieńska. Pani Teodora Burbina przedsta
wiła 36 odmian gruszek, 24 odmian jabłek, 14 odmian śliwek; owoce 
te pochodzą z drzew piennych czterdziestoletnich, oraz z karłów. W in
centy M ontwiłł z Wojewodziszek, wystawił swą szkółkę drzew owoco
wych, oraz okazy doborowych owoców. Pan Ławrynowicz zaś z Po- 
truszla, 120 odmian jabłek  i gruszek, odznaczających się tćm, iż wy
trzymują doskonale ostre zimy żmujdzkie. — Z gubernii podolskiej 
mieliśmy na wystawie okazy p. Ferdynanda Belżana (Beljean?) szcze
pów uszlachetnionych i dziczków, hodowanych na sprzedaż w szkółce 
założonćj w 1879 roku na przestrzeni 2800 sążni kw. Pani Baltazara 
Pruszyńska z Koszlak (gub. Kijowska) przedstawiła nową odmianę ja 
błek, wyhodowaną z nasienia. Pan Edward Donimirski z Łysomic 
pod Toruniem, dał na wystawę 50 odmian jabłek i tyleż gruszek— 
Delikatniejsze owoce, wymagające specyalnćj hodowli i wyższćj tem 
peratury, przedstawili następujący wystawcy: «1 winogrona: bracia 
Iloserowie pięć odmian dobrze dojrzewających pod parkanem  połu
dniowym; bracia Bardet również pięć odmian, stając do konkursu za 
najpiękniejsze i najlepiej dojrzałe grono; p. Józef Brykner z W arsza
wy (ulica Czerniakowska nr. 11) pięć odmian winogron z pod parka
nu; p. Maksymilian Fajans z Targówka; p. Antoni Krajewski z W ar
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szawy; ogród pomologiczny 11 odmian z pod gołego nieba i z-pod p a r
kanu; p, Ludwik Szczygielski z Warszawy, Leszno nr. 66; bracia Ka
czyńscy (Mokotowska nr. 2); p. Antoni Zieliński z Kalinowej pod K u
tnem, trzy odmiany wyhodowane pod ścianą owczarni; p. Karol Schol- 
tze, prowadzący hodowlę na wielką skalę w Szopach Niemieckich pod 
W arszawą; b) ananasy: p. Gustaw Ulrych, z ogrodu położonego w W ar
szawie przy ulicy Ceglanej; pani Franciszka Podczaska z Klimszyc 
(gub. Siedlecka), pięć okazów z gatunku bromelia nervosa maxima; 
p. Ludwik Kisielnicki; c) brzoskwinie i nektaryny: bracia B ardet i hr. 
Marya Potocka w Wysokiem Litewskićm (gub. Grodzieńska). —Na za
kończenie opisu działu pomologicznego wystawy, z przyjemnością i z ża
lem zarazem przychodzi nam wymienić dwóch jeszcze wystawców: 
przyjemność tę odczuje każdy, gdy powiemy źe pierwszym z nich 
je s t p. Leon Szyperski, nauczyciel szkoły ludowćj we Włocławku, 
który z ogrodu swego, mieszczącego w sobie 800 sztuk drzew owoco
wych, przedstaw ił 25 odmian gruszek, 25 odmian jabłek i 5 odmian 
śliwek; drugim jest ks. Pioch Wójcicki, proboszcz z Belska (w pow. 
Grójeckim) przedstawiający na wystawie 10 odmian jab łek  i 10 od
mian gruszek. Ogród szanownego kapłana służy jako rozsadnik dla 
okolicznych włościan, którzy chętnie z niego zakupują szczepy i zapro
wadzają u siebie sady. Tak więc dwie osoby mogące największy wpływ 
wywierać na oświatę i umoralnienie ludu: ksiądz i nauczyciel czynem 
wskazali jednę z dróg, po jakich do tego wielkiego celu postępować na
leży. Sądzimy przeto, iż nie spotka nas zarzut za to, gdy wyrazimy 
żal nasz, że tylko dwóch z tej kategoryi wystawców spotkaliśmy na wy
stawie.— Przyznać trzeba że rok bieżący jako na owoce bardzo uro
dzajny, znakomicie sprzyjał wystawie. Gdy dzięki pracom kierowni
ków ogrodu pomologicznego, redakcyi „Ogrodnika polskiego,” Szkoły 
ogrodniczćj i mającego się zawiązać Towarzystwa ogrodniczego, sado
wnictwo i ogrodnictwo podźwignie się z upadku i zainteresuje nie ty l
ko właścicieli większćj i średnićj posiadłości ziemskićj, ale i drobnych 
posiadaczy, powstać może pytanie, w jak i sposób można będzie zużyt
kować taką obfitość owoców, z których nie wszystkie, jak  łatwo zrozu- 
mićć, zdolne będą do dłuższego przechowania i zbytu na odległych ta r
gach Północy i Wschodu. Częściową odpowiedź na to zapytanie dają 
nam niektóre okazy z wystawy, a mianowicie, d-ra Juliana W einber- 
ga, właściciela instytutu wód mineralnych w ogrodzie Saskim soki i sy
ropy owocowe, pani Józefy Stefańskiej z Opola pod W arszawą 16 słoi
ków konfitur i p. Zygmunta Jaroszewskiego, próbki wina owocowego 
z agrestu, malin i agrestu, porzeczek i agrestu, z morw i t. d. Fabry- 
kacya ta  dotąd nie wyszła z fazy doświadczeń; ufamy jednak iż pan 
Jaroszewski będzie dalćj prowadzić rozpoczęte dzieło i nie poprze
stając na jagodach ogrodowych, zajmie się przyrządzaniem jab łe
czniku -(cydru) z letnich odmian jab łek  lub gruszek, a wypróbo
wane sposoby poda do wiadomości publicznćj i zachęci tćm innych 
do zużytkowania w ten sposób nadmiaru produkcyi, który w latach



na owoce urodzajnych bardzo łatwo może nastąpić. Lekki, sma
czny, zdrowy i orzeźwiający napój, niechby już dla mas ludności 
zastąpił nadmiernie rozpowszechnione a niesmacznie fabrykowane pi
wo bawarskie, że już nie wspominamy o wódce.— Znaczna część ogro
dów przytoczonych przez nas wykazuje większy swój rozwój od roku 
1874, w którym to czasie odbyła się ostatnia wystawa rolnicza w W ar
szawie, nie wyłączająca ogrodownictwa i sadownictwa ze swego pro
gramu; dział ten nawet bardzo korzystnie na wystawie się przedsta
wiał. Nie możemy więc pominąć milczeniem tego faktu wymownie 
świadczącego o bezpośrednim pożytku, jak i wspomniana wystawa dla 
tćj gałęzi pracy ziemiańskićj w kraju przyniosła.—Jeżeli pyszne egzo
tyczne rośliny, barwne kwiaty i klejnoty zkwratów o żywych barwach 
bawiły oko, jeżeli obfitość, rozmaitość odmian i piękność wystawio
nych owoców świadczyły o budzącem się zamiłowaniu sadownictwa
i otrzymanych pomyślnych rezultatach, z tem większem uznaniem 
przychodzi nam mówić o dziale wystawy obejmującym warzywa i ogro- 
dowizny, jako o artykule pierwszćj potrzeby, zarówno dla najzamo
żniejszych jak i dla maluczkich; to tćż dział ten nie czynił krzywdy 
innym i zlewał się z nimi w jedną harmonijną całość. Pierwszeństwo 
pod tym względem należy się słusznie ogrodowi pomologicznemu, któ
ry przedstawił ogólny dobór warzyw uprawianych na przestrzeni 150 
prętów kw. dla nauki uczniów, mieszczący tćż w sobie warzywa mnićj 
upowszechnione. Bracia Kaczyńscy przedstawili wyhodowane w swo
im ogrodzie nasiona warzywne, które dotychczas, w znacznej części 
sprowadzane były z zagranicy. Pan Gustaw Ulrych z kolonii Górce 
pod Warszawą przedstawił kapustę, kalarepę, marchew, pietruszkę, 
buraki ćwikłowe egipskie olbrzymićj wielkości i inne. Pan Ludwik 
Hoeke z Woli pod Warszawą dobór warzyw, między któreini odzna
czają się prawdziwie olbrzymie głowy kapusty. P. Konstanty Czarnecki 
ze Szczęśliwie pod W arszawą dał na wystawę ogół warzyw, z ogrodu 
obejmującego 16 morg. Z tćjże miejscowości p. A. Willmann przedsta
wił również warzywa hodowane na handel w ogrodzie obejmującym 31 
m. P. Aleksander Willmann tamże posiada jeszcze większy ogród wa
rzywny handlowy, bo zawierający 42 morgi i używa 950 okien inspek
towych. Pani Pulcherya Sadowska, z Nowego Sadu, pod Warszawą, 
posiada również ogród handlowy, na przestrzeni 18-tu morgów, w któ
rym, oprócz warzyw, przedstawionych na wystawie, hoduje i drzewa 
owocowe. Pomidory przez nią wystawione, odznaczają się wielkością
i piękną barwą. P. Sylwester Piechowski, z Ochoty, pod W arszawą, 
dał na wystawę kapustę, cebulę, marchew, pietruszkę, ogórki inspek
towe, pomidory i inne warzywa. Niech nam wolno wszakże będzie 
wyrazić pewną wątpliwość, czy niektóre z tych warzyw, zwłaszcza ka
pusta, hodowana tak forsownie na nawozie z nieczystości miejskich 
powstałym, dorówna smakiem i trwałością oraz zwartością głów innym, 
z mnićj natężonćj uprawy pochodzącym. P. Antoni Krajewski, z W ar
szawy, przy ulicy Młynarskićj Nr. 3106 s., uprawia warzywa na han-
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del, w ogrodzie obejmującym 11 morgów i mającym 400 okien inspek
towych. Z mniejszych ogrodów, służących na domową potrzebę w ła
ścicieli, którzy okazami swemi uczestniczyli na wystawie, wymieniamy 
tu  panią Józefę Stefańską, z Opola, która przedstawiła 6 odmian bu
raków, ogórek-melon, groch, fasolę i bataty. Ogród jej zawiera zale
dwie 200 prętów kwadratowych przestrzeni. P. Tadeusz Wodziński, 
z Suchy, przedstawił również warzywa na własną potrzebę hodowane, 
melony i arbuzy. Specyalnym wystawcą w tym dziale, je s t p. Ale
ksander Ostrowski, z Maluszyna (gub. Piotrkowska), przedstawiający 
nader piękne karczochy. Wspomnićć jeszcze musimy dziewięć pię
knych odmian kartofli, wystawionych przez p. Józefa Skibińskiego, 
z Gródka (gub. W arszawska), jako tćż fabrykę cukru Młodzieszyn, 
przedstawiającą nasienie buraków cukrowych ,,Itnperial“ własuśj pro- 
dukcyi; zdaniem naszćm jednak, oba ostatnie okazy wychodzą już 
z zakresu ogrodnictwa i należą raczej do produkcyi rolniczćj. P. Zy
gm unt Jaroszewski przedstaw ił sorgo cukrowe, tak zwane bursztyno
we, pochodzące z Ameryki (Amber sugar cane) i wyhodowane w ogro
dzie Frascati, oraz syrop cukrowy z tój rośliny wyrobiony. Czy ta  cu- 
krodajna roślina może mićć ekonomiczne znaczenie u nas w kraju, 
przyszłość dopićro pokaże. Stanisław Rcwieński.

—  Dnia 26-go sierpnia r. b. w Radoszkowicach odbyło się żało
bne nabożeństwo za duszę ś. p. Aleksandra Tyszyńskiego, poczćm na 
cmentarzu poświęcono pomnik, wzniesiony przez żonę i syna nieodża
łowanemu profesorowi. Pomnik ma kształt kolumny. Wyciosany z k ra 
jowego kamienia, nosi skromny napis:

Ś. p. Aleksander Tyszyński żył lat 69, umarł 24  
października 1880 roku.

Najlepszemu mężowi i ojcu, wdzięczna rodzina.
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