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D c .  I  \
P O K U S Y .

FANT AZY A.

PRZEZ

Gustawa Zielińskiego

Pędzi jeździec przez stepy w noc ciemną, 
Jakąś żądzą trawiony tajemną.
Czy ucieka?... czy może w pogoni 
Za tabunem porwanych mu koni?...
Czy go nuda w szeroki świat żenie?...
Może miłość, lub zemsty pragnienie?
Myśl człowieka,—to przepaść! któż zgadnie, 
Jaki tam twór porusza się na dnie.

2.
W nagłym pędzie—koń stanął jak wryty; 
Zarył w ziemię przedriiami kopyty, 
Zestrzygł uszy—i chrapaniem z garła, 
Dawał znaki, że czuł wielką trwogę.
Czyby tygrys zastąpił mu drogę?..
Czyby przed nim przepaść się rozwarła?... 
Nie!—w tćj chwili przez nieboskłon czysty, 
Przelatywał meteor ognisty,
I nim ugasł z łomotem i trzaskiem,
Tak nieziemskim objął stepy blaskiem, 
Takim morzem świetlanego płynu 
Oblał trawy—z ich puchem i kwiatem,
Że step, zdał się czarnoksięzkim światem,
Z iskier—złota, szafiru, rubinu.

3.

Jeździec—młodzian w życia pełnćj sile, 
Mało zważał na Niebios zjawisko;

*) '/ rękopism ów  pośm iertnych  ś. p. G ustaw a Z ie liń sk ieg o , u d zie lił 
K edakcyi syn zm arłego. lied .

Tom I. Luty 1882. 22
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Bo przy świetle, które trwało chwilę,
Dojrzał inne, groźniejsze... tuż blizko.
Czterech konnych, w rzeczy dzielnych gońców, 
Wprost nań biegło z czterech stepu końców; 
W inne barwy, każdy był przybrany,
Koń każdego, innśj był odmiany.
Widać—zdradnie został oskoczony;
A tu znikąd pomocy, ni schrony.—
Uciec!., hańba i niepodobieństwo!..
Czterech zwalczyć?... to istne szaleństwo!... 
Więc się ty lk o - osadzić w strzemieniu,
Za nóż chwycił—dla bliższćj obrony;
I pozostał w miejscu niewzruszony,
Zdając resztę—swemu przeznaczeniu.

4.

Ówr, co nań pędził od strony wschodu,
Na wiśnio-gniadym sadził bachmacie;
Widać potomek Hańskiego rodu,
Od stóp do głowy—cały w szkarłacie.
A blask szat jego, takiej był mocy,
Ze choć już ugasł ów wąż świetlany,
On, świecił sobą, śród cieniów nocy,
Jakby w jutrzenki ogniach skąpany;
Gwiazdą z rubinów miał kaftan spięty,
A na kołpaku—lychnis zatknięty.

Powitał jeźdźca, skłonieniem głowy,
I doń przemówił takiemi słowy.

5.

„Błyszczy gwiazda poranna na Wschodzie, 
Promieniami w świat daleki strzela;
Rośnie róża w czarownym ogrodzie,
Rozkosz—w uśmiech jej listki rozdziela; 
Uśmiech róży— to serce dziewicze,
Gdy przeczuwa miłości słodycze.
Blaski gwiazdy—to młodzieńca oczy,
Gdy je dziewcze swym czarem otoczy.
Ty, młodzieńcze, chcićj być gwiazdą Wschodu: 
Ja ci różę ukażę ogrodu.
Żadna hurys w Edenie Proroka,
Niema blasku tak czarnego oka,



Ani włosa—z tak bujnemi sploty,
Ani ustek milszych do pieszczoty. £
Przy ognisku: potulna i cicha,
Jak ów fijołek, co w trawce oddycha;
Lecz niech w stepie dosiędzie rumaka,
Z orłem, chartem, puści się po fali|| ' 
Traw szumiących... by polować ptaka, i 
Zgonić zwierza, co pomknął się wdali; ■
Dziwny ogień żarzy się w jej łonie,
Co z ócz tryska... i na licu płonie:
Że rozpoznasz w stepowej dziewczynie,
Krew sułtańską, co w jej żyłach płynie.

Ale miłość, jak każdy dar nieba,
Aby posiąść: zdobyć ją potrzeba.

6.

Tam, na Wschodzie, są góry olbrzymie 
Ciemnym lasem porosły ich boki,
Wyżej skały, a ich szczyt wysoki 
W śniegach wiecznych i w lecie i w zimie.
Do gór środka, jest przejście tajemne,
Przez parowy głębokie i ciemne;
WTązka ścieżka, którą dzikie kozy 
Wydeptały, pędząc przez wąwozy,
Gdy je spłoszą wilki lub niedźwiedzie:
Pełna trudów, w ten górski świat wiedzie.
Nad huczącym w przepaściach potokiem,
Przez drzew gęstwy, przez skał rozpadliny 
Piąć się trzeba—aż tam... gdzie przed okiem 
Błysną fale śród wielkiej doliny.
Allah! Akbar! krzykniesz od zachwytu,
Gdy w krąg ujrzysz otchłanie błękitu.

7.

Na jeziora rozległym obwodzie,
Cudny obraz odbija się w wodzie;
Z brzegów, lasy w głąb’ piętrami rosną,
Świćrk z modrzewiem, wiąz miesza się z sosną; 
Niżćj lasów—ciemne, nagie góry, 
Poszczerbione... burz i gromów ślady;
Z ich rozpadlin, pędzą wodospady,
A po grzbietach czepiają się chmury;
Od chmur niżćj—sterczą szczyty białe,
Niby starców głowy posiwiałe;

POKUSY.
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A poci niemi—na błękitów fali,
Coraz niżśj, głębiej... coraz dalej...
Sunie księżyc i gwiazdy—lub słońce,
W tych bezdennych przepaściach świecące.

8.

Za jeziorem, w zacisznćj ustroni,
Śród kwitnących morel i jabłoni,
Zasiadł auł—i zajął w użytek 
Bujny padół, pod liczny dobytek.
Tam, zobaczysz, na rozkwitłej łące 
I wielbłądy z bydłem się pasące;
Jak pomiędzy ich spokojne stada,
Tabun źrebców pędzi jak  kaskada;
Jak po wzgórzach, pnąc się przez manowce, 
Rozproszone skubią trawę owce.

9.

Śród aułu—jest jurta osobna,
Wyższa, szersza i więcćj ozdobna,
Białym kryta wojłokiem, a zgóry 
W dół, ujęta przez jedwabne sznury;
Tkań kaszmiru zdobi jurty ściany,
Z boków skrzynie, co mieszczą sprzęt drogi, 
W środku perskie wspaniałe dywany 
I wzorzyste kobierce pod nogi.
A w tćj jurcie—hoże dziewczę rośnie,
Które tęskni i marzy miłośnie.

10.

„Mam strój piękny, barwny i bogaty;
Z chińskich tkanin kosztownych mam szaty; 
Sznury pereł, moc złotych pierścieni,
Co się błyszczą od drogich kamieni.
Nic mi nie brak, a przecież ja czuję,
Ze mi czegoś do szczęścia brakuje.

„Po jeziora gdy igram krysztale,
Niby rybka, co pluśnie nad fale;
Widzę jasno w przezroczu tćj wody,
Że mi Allah nie skąpił urody:
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„Mam służebnic orszak na skinienia,
Co mi pracę w lekki trud zamienia;
Chcę swobody?... mam stepy na okół...
Jak wiatr leciem—koń mój, chart i sokół.
Nic mi nie brak, a przecież ja czuję,
Że mi czegoś do szczęścia brakuje.

„Gdy noc cieniem otoczy namioty,
Sny mnie budzą... bo czegóż się nie śni?.. 
Słucham... słowik powtarza me pieśni,
Ja tak iubig tę piosnkę tęsknoty;
Nic mi nie brak, a jednak ja  czuję,
Źe mi czegoś do szczęścia brakuje.

„Stary Mułła—z gwiazd wróżył mi szczęście, 
Gdy mnie dzieckiem żądano w zamęźcie;
Dziś, gwiazd pytam?—czy się z ich promieni 
Krążek światła w jeźdźca nie przemieni?.. 
Gwiazdy milczą—i dopiero czuję,
Jak mi wiele do szczęścia brakuje.”

11.

Narzeczony, o którym wspomina 
Rozmarzona, w swych dumach dziewczyna,
Ty nim jesteś!., wieść o tobie głucha,
Jak szmer liści, doszła do jój ucha,
I ubrała—w jej myśli rnłodzieńczśj,
W gwiazd promienie i w kolory tęczy;
Teraz—wzrokiem śledzi na obszarze,
Czy się wdali choć pył nie ukaże,
A z za pyłu jaki jeździec dzielny,
Co wyprzedza swój orszak weselny;
Próżno czeka!... przez stepów przestworze 
Pędzą—sarny i dzikie tabuny;
Lecą—wichry, orły i pioruny;
Kogo pragnie—dopatrzeć nie może.

Gdzież ów jeździec?., powtórzę ci w treści, 
Smutny wątek, niedawnćj powieści.

12.

W Siedmiorzeczu dwóch przyjaciół żyło,
AY dwojgu piersiach jedno serce biło:'
Na barantę, na bój, czy na łowy 
Powstał zamiar, to jak z jednój głowy;
Tak we wszystkićm zgadzali się wzajem,
Sułtan Akbaj, z Bijem Karybajem.
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Czy koczować?., czy obrać siedlisko?.. 
Zawsze razem, zawsze siebie blizko,
Nigdy w sporze; nic im na zawadzie,
Choć gromada chodzi przy gromadzie, 
Chociaż tabun przy tabunie hasa,
Choć błoń szczupła ich stada wypasa.

13.

Raz rzekł sułtan: przyjaźń, co nas łączy, 
Niechże z nami w grobie się nie kończy; 
Tobie Allah dał pociechę, syna,
W inojćj jurcie rośnie mi dziewczyna,
Gdy dorosną, jak dwóch pni gałązki,
Niech się złączą przez małżeńskie związki; 
Jednćm drzewem, niech się w górę wiją 
I nas starców—swym cieniem okryją,
Ręka w rękę—i zamiar w tćj chwili 
Obaj ojce przysięgą stwierdzili.

14.

Przyszła zima—ciężka, mroźna zima;
Śnieg się sypie... dla stad karmi niema, 
Próżno konie kopią śnieg od głodu, 
Zamiast trawy, dokopią się lodu.
„Trzeba śpiesznie dobytek ratować,
Zwinąć jurty... w góry odkoczować,
Gdy z nas każdy inną pójdzie drogą, 
Łatwićj stada wyżywić się mogą.”
Po naradzie —Kary baj z Akbajem 
Każdy innym powędrował krajem;
A Karybaj trupem drogę znaczy:
Stracił stada - i  umarł z rozpaczy.

15.

U sułtana—to rozkosz i zbytek,
Z każdą chwilą mnoży się dobytek;
Auł coraz szerzćj się rozpiera,
U ogniska—tłumna czeladź zbiera;
Allah w szczęściu i zdrowiu go chowa.

Wtórn, uboga przychodzi doń wdowa, 
Prosi wsparcia, pokazuje syna,
Dawną przyjaźń i klątwy wspomina;
Sułtan w złości, obelg im nie szczędził:
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Wdowę z dzieckiem wyszczuł i wypędził.
Precz mi z oczu!., jam nie bogacz taki,
Bym mógł wszystkie przygarniać żebraki; 
Wybrać zięcia, który jeść co niema...
Ja nie oddam córki bez Kałyma.

O! Akbaju! gdzież święte umowy?..
Czyje wicher rozpędził stepowy?
Czy je słońce spaliło?., czy morze 
W swe bezdenne schłonęło je łoże?..
Gdzież twa przyjaźń?... co jak gwiazda lśniąca 
Miała obu przyświecać bez końca;
Wszystkoż znikło?... wyschło, jak zdrój czysty, 
W twego serca pustyni piaszczystćj?...
A czas leci... oj! płynie powoli,
Temu w szczęściu—a owym, w niedoli.

16.

Duch rycerski zawsze w twój rodzinie 
Stał wysoko—jój krew w tobie płynie,
A do czynu nie brak ci odwagi,
Więc się pomścij tak ciężkićj zniewagi;
Twoje prawa niczem nie zachwiane.—
Chcesz wziąć odwet za krzywdy doznane?... 
Teraz porał...

Auł w górach skryty 
Mieści—starce, dzieci i kobiśty;
Sułtan o los swych skarbów spokojny, 
Wszystkich zdatnych na koń i do wojny,
Na daleką wziął z sobą wyprawę,
Zyskać nowe zdobycze i sławę.
Śmiały napad na auł śród nocy,
Rzuci popłoch—a przy mój pomocy 
Znajdziesz szczęście—gdy twa narzeczona 
Chętnie w twoje skłoni się ramiona.

Ja ci drogę ukażę tajemną,
Jeśli żądasz miłości?—jedź ze mną.

II.

I.

Gdy ów swe czynne zalecał usługi, 
Czwałem z południa nadbiegł konny drugi; 
Koń pod nim dzielny, maści był bułanśj, 
Sara—w żółte barwy cały przyodziany,
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Lśnił—niby złotym pyłem potrząśnięty,
Na złote słońce miał kaftan zapięty.
Noc była ciemna—ale w owój chwili 
W stronie południa, gdzie się niebo chyli,
I krańcem swoim brzegów stepu sięga,
Ciągnęła chmura, niby czarna wstęga,
I takie blaski wciąż miotała z siebie,
Że było widno na ziemi i niebie.

2.

Zręcznie osadził konia przybysz nowy,
I temi jeźdźca powitał słowy:

„Młodość, miłość, krasne lice,
To są tylko błyskawice;
Czar rozkoszy, serc wzajemność,
Gwiazdy -  co spadają w ciemność.”

Na nikłym blasku któż swą przyszłość wspiera? 
Gdy dusza młoda na świat się wydziera,
Żal, gdy ją  zwichnie, lub w więzach zatrzyma, 
Jakieś tam dziewczę z czarnemi oczyma.
Kwiat róży piękny, ale krótkotrwały,
Lada wiatr stząśnie... słoneczne upały 
Zżółcą i spalą—i rychłą przemianą 
Blaski ulecą... a kolce zostaną.
Kwiat róży piękny... czyż dla jego woni, 
Wstrzyma się łowiec, gdy za zwierzem goni?... 
Gdy piersią twoją owładła tęsknota 
Jak życie odziać w cudne szczęścia farby;
Do szczęścia droga jedyna, przez skarby 
W postaci pereł, dyamentów i złota.

Ale bogactwo, jak każdy dar nieba,
Ażeby posiąść... zdobyć je potrzeba.

3.

Jest kraj, z którego wyżyn Amu płynie,
Nim się w piaszczyste rozleje pustynie;
Kraj żyznych dolin, wdzięcznie okolonych, 
Wiecznie kwitnących i wiecznie zielonych;
Po wzgórzach lasy z balsamicznćm tchnieniem, 
Wabią do siebie owocem i cieniem.
Poza wzgórzami groźne wstają góry,
Olbrzymie skały, co jak chińskie mury,
Od wtargnień zimy bronią jak od wroga,
A w końcu dolin— przez przepaście droga;
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Szalona Arnu hucząc śród kamieni,
Tysiące w siebie pochłania strumieni;
A chcesz tam dotrzść, zkąd czerpie swe wody?.. 
Świat niedostępny... zamknięty przez lody,
Sterczą iglasto w wiecznych śniegach szczyty,
Na których niebo wspiera swe błękity.

4.

W owych dolinach—śród wiecznćj zieleni, 
Wspaniałe słońce w ognistym turbanie,
Jakby Padyszach na niebios rydwanie,
Rozrzuca wkoło złoto swych promieni.
To też smug każdy tej szczęśliwej ziemi,
Wciąż się okrywa płodami złotemi;
Złotym nektarem nalewa się trzcina,
Winorośl złote swe grona rozpina
Przez drzew gałęzie, w sploty łącząc drzewa,
Gdzie złoty owoc śród liści dojrzewa,
A całe łany złoty blask odziewa.
Ale nie tylko słońce z szczodrej dłoni,
Wszystkie bogactwa składa do tych błoni;
Tam każdy potok czystśm złotem płynie;
A gdy się spuścisz do krain podziemnych,
W skałach głębokie odkryjesz jaskinie,
Dziwnie błyszczące w swych kryjówkach ciemnych; 
Sądzisz, że iskry, że gwiazdy, że kwiaty,
W zaczarowane objęły cię światy;
A to opale, szmaragdy, rubiny,
Które sam Allah spuścił w te doliny.

5.

Z tych ziem błogich wyszła karawana;
Sto wielbłądów ugina swe garby,
Sto wielbłądów dźwiga wielkie skarby 
Kupców Giaurów, których zręczność znana,
Jak oszustwem, na drodze zainienuej,
Dać zły towar—a wziąć drogocenny.
Psy niewierne, co szydzą z proroka,
Z juk wielbłądzich nie spuszczają oka,
I3o ich dusze jakby za pokutę,
Do tych skarbów chciwością przykute.
To tćż sobie obliczyli z góry,
Ile zysku da im przedmiot który;

Tom I. Luty 1882. 23
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Gdzie i komu... zbyć towar bogaty;
Szale Indu, kitajskie bławaty,
W licznych pakach sprzęt srebrny i złoty,
I nad wszystko cenniejsze—klejnoty.

O! kto cząstkę tych skarbów posiędzie, 
Żyć... użyje—i szczęśliwym będzie.

6 .

Karawana pójdzie przez pustynie,
Przez szlak czarny, głodnym stepem zwany, 
Przez ruchomych piasków—oceany,
Gdzie ślad każdy zsuwa się i ginie,
Jak na wodzie... skoro łódź przepłynie. 
Tylko zdała ludzki, lub z wielbłąda 
Szkielet biały, z pod piasków wygląda,
I  wskazuje jakby dla przestrogi,
Gdzie kierunek tej pustynnej drogi;
Któżby zechciał w kraj przekleństw i grozy, 
Swe wędrowne posunąć obozy;
Walczyć z tarczą rozżarzoną słońca,
Kiedy pali ogniem swych promieni;
Albo z wichrem, gdy z końca do końca,
Na ogromnśj tych pustyń przestrzeni 
Rwie kurzawy, zaćmi dzienne blaski,
I jak morzem, porusza te piaski;
Któżby zechciał złożyć tam swe kości?... 
Gdyby nie miał wiary i pewności,
Że po dziennym trudzie i po znoju,
Cały tabor wypocznie u zdroju,
Gdzie zaczerpnie nowych sił i życia 
Do dalszego tych pustyń przebycia.

7.

Nam te szlaki z dawien dawna znane,
Więc możemy zdobyć karawanę.
W stepach zbierzem ochoczą drużynę,
Na łup zawsze gotowych junaków,
Którzy na wzór tych drapieżnych ptaków, 
Krążą zdała, gdy wietrzą zwierzynę.
Z tą drużyną ruszym na spotkanie 
Zagłębionćj w piaskach karawanie. 
Zasypiemy źródła na ich drodze.
Gdy ich giaury nie znajdą—więc w trwodze 
Czy kierunku złego nie obrali,
Łatwo dadzą sprowadzić się dalćj,



Przez omylne znaki—na bezdroża,
W coraz dziksze tych pustyń przestworza.
Dnia piątego, tonąc w piaskach wrzących,
Śród oddechów powietrza duszących,
Gdy wielbłądów część padnie... a ludzie 
Napół żywi i złamani w trudzie,
Gdy pragnienie wzrośnie do szaleństwa,
A znój weźmie resztę sił i męztwa; 
Wypadniemy z zasadzki—i strzały 
Puścim gęste—a w zębach kindżały...
Zawre walka—i przy nas wygrana;
A w zdobyczy będzie karawana.
Potśm podział—ty, jak wódz oddziału,
Część najlepszą otrzymasz z podziału.

8.

Teraz zdjąć chciałbym zasłonę z twych oczu,
I jak w sennego marzenia przezroczu, 
Przesunąć obraz dotąd jeszcze mglisty,
Lecz który może wziąć byt rzeczywisty.

Kiedy na bujnćj stepowój równinie,
Stanie twój auł... i sto ju rt rozwinie;
A na około, jak zasięgniesz okiem,
Cieszyć się będziesz własnych stad widokiem, 
Bydła i owiec, wielbłądów i koni,
Gdy rozproszone śród rozkwitłych błoni 
Brodzą—w traw żyznych falistćj powodzi.

Tymczasem słońce pod poziom zachodzi;
W auł wracają wypasione stada,
I za gromadą ciągnie się gromada,
Niosąc wymiona wypełnione mlekiem.

I brzmi powietrze pastuchów okrzykiem, 
Psów naszczekaniem—krów głębokim rykiem, 
Przeciągłym owiec tysiąca beczeniem,
I kłusujących dojnych klaczy rżeniem;
Tak, że źrebięta trzymane śród klatek,
Gdy głos posłyszą wracających matek,
Rwą swoje pęta... łamią opór wszelki,
Rżąc—każde pędzi do swój karmicielki.
A nad tę wrzawę i w zgiełk zlane głosy, 
Wybija w górę dźwięczna pieśń pastusza,
I czystą nutą uderza w niebiosy.
Tak orzeł—kiedy unosi się w słońce,
Gromady ptastwa u stóp wirujące,
Jednym swym krzykiem —gromi i zagłusza.

POKUSY.
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9.

W aule coraz głośniejsze wre życie...
Tylu stad na raz i ludzi przybycie,
Wrzawa się wzmaga i rośnie i szerzy, 
Oprzętem zwierząt zajętych pasterzy, 
Krzątaniem niewiast około wieczerzy;
I brzmią po jurtach gęśli skoczne tony,
To je ryk przerwie, to znów śmiech szalony, 
Tak, że w noc późną ciągły zgiełk się słyszy; 
Aż sen się spuści i wszystko uciszy.

10.

A jeśli każesz na wysokie drzewce 
Zatknąć chorągiew—zdaleka i blizka 
Gość nie ominie twego koczowiska.
Pobożni Chodże i stepowi piewce,
I podupadła lub skrzywdzona rzesza,
Co się tak chętnie przy zamożnych wiesza, 
Cisnąć się będzie do gościnnej misy,
By kęs twój spożyć i pić twe kumysy.
A za to—cuda niestworzone prawić,
I twoje imię uwielbiać i sławić.
Wieść zaś, co szybko krańców stepu sięga, 
Obudzi podziw... co to za potęga?
Co to za gwiazda błysła światłem nowćm, 
Ponad obszarem zamierzchłym koczowymr 
Bijów, Sułtanów najpiękniejsze córy 
Wyglądać będą, czy rychło do której 
Z nich, wyślesz strojne z podarkami swaty,
I czy dasz kałym liczny i bogaty?
A nawet ojciec twojćj narzeczonej,
Pierwszy ci przyjdzie uderzyć pokłony;
Aby przebłagać—uzna własną winę,
I za nie wielki kałym—da dziewczynę. 
Zresztą, cześć zyskać i rozgłos śród ludu, 
Czyż to nie warto zabiegów i trudu?...

Ja twą dolę chcę zrobić przyjemną.
Jeśli pragniesz bogactwa? jedź ze mną.

III.

I.
Jeszcze ów swojćj nie dokończył mowy,
Gdy od północy, nadbiegł przybysz nowy;
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Pod nim, koń arab, biały bez odmiany,
Sam cały w bieli jak z srebra ulany,
I z półksiężycem na kołpaku lśniącym,
Raczćj bydź duchem zdał się—niż żyjącym. 
Ale sie ciemną odznaczał urodą:
Przy ogorzałej tw arzy-czarną brodą.

2.

W tój chwili właśnie, na samśj północy, 
Stanęły słupy czarniejsze od nocy;
Lecz wraz, w ich środku, śród ciemnego łona, 
Zabłysła jasność... ognista, czerwona:
Rosnąć w potęgę... zdała się natężać,
A potem zwolna przygasać i zwężać;
Znów, obrót iskier wszczął się bezustanny, 
Każdy słup ogniem rozżarzył się nowym,
Z każdego, trysły dyamentów fontanny 
Wkrąg otoczone deszczem rubinowym;
I chwilę trwało to złudne widziadło;
Aż znów przygasło—a kiedy już zbladło,
Cień się od światła półkolem odgrodził,
I tak się zdało, że ztamtąd dzień wschodził.

3.

Przybyły, jeźdźca powitał ukłonem 
I tak przemówił doń—poważnym tonem: 

„Miłość, bogactwo, są to dary cenne,
Ale nie trwałe—bo łatwo odmienne...
Czas... ludzie... zresztą wypadków zawiłość, 
Pochwycą skarby i ostudzą miłość.
Ja, żądzom twoim radbym dać ostrogi,
Na podnioślejsze myśl skierować drogi;
Brak pragnień -  zwykle niemoc ducha zdradz 
Cel—jaki radbym ci wskazać—jest władza.

Ale tę władzę, jak każdy dar nieba,
Ażeby posiąść—zdobyć ją  potrzeba.

4 .

Jak gwiazdy gasną na niebios błękicie,
Tak i na ziemi—im świetniejsze życie,
Tćm większa ciemność—kiedy mąż zasługi 
Składa w grób żywot i plenny i długi.
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Tak dogorywa Han na swój stolicy...
Licznie zebrani rodów naczelnicy,
Śród ciągłych kłótni, zbrojną ręką radzą,
Komu po śmierci tg władzę oddadzą.
Han nie zostawia potomków po sobie,
Zaraza, w jednym złożyła ich grobie,
Są, dalsi krewni—którzy postrach szerzą 
Wzajem się niszcząc—mordem i grabieżą.
Obaj chcą władzy—naród zdjęła trwoga
0  wybawienie—śle modły do Boga,
A nie śmie uznać żadnego—za wroga.

5.

Ktoby wystąpił... śmiało i otwarcie 
Przeciw obydwom—ten znajdzie poparcie 
W całym narodzie—i ci, co w tćj chwili 
Padli na duchu—chwycą się oręża,
Skupią swe siły bo będą wierzyli,
Ze to sam Allah, zesłał do nich męża,
Który im spokój i pomyślność wróci,
A wichrzycieli—złamie lub ukróci.

6.
Tobie przystało wziąć prym przed innemi,
Wszak ród swój wiedziesz od władców tćj ziemi, 
Walka cię czeka zacięta i długa,
Lecz w miarę przeszkód, rośnie i zasługa;
Gdy rozgromieni padną przeciwnicy,
1 wrócisz spokój wzburzonej krainie,
Wówczas—przywodząc zwycięzkićj drużynie, 
Pójdziesz hołd złożyć do lianów stolicy.
Grom dział, huk kotłów i surm dźwięki grzmiące,
Witać cię będą... a ludu tysiące
Cisnąć się będzie, by dotknąć twej szaty;
Złożyć ci wieńce i sypać ci kwiaty 
Po drodze—kiedy na dzielnym rumaku,
W poważnych mężów i licznym orszaku 
Wjedzissz na zamek—i letniemu hanu 
Uderzysz czołem—jak ojcu i panu.
A han przez wdzięczność serce ci otworzy,
I swoją władzę w ręce twoje złoży.

7.

A rządzenia nic tak trudna sztuka,
Gdy się własnych korzyści nie szuka;
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Gdy do siły łączy się przebiegłość,
Która wpoi bojaźń i uległość.
Przytśm baczność, gdy dostrzeżesz ślady 
Na twe życie czychającśj zdrady,
Zgnieść ją  trzeba—jak szkodliwą żmiję 
Co z swym jadem pod trawą się kryje. 
Butnćj dumie każesz podciąć skrzydła: 
Niech się nie dmie i niech się nie puszy;
Na miłości własne włóż wędzidła;
Gdy okiełznasz, żadna się nie ruszy; 
Głupców, błaznów, których zastęp mnogi 
Wciąż się będzie cisnąć w twoje progi,
Każ przepędzać na stepowe łany,
Niech tam pasą osły lub barany.
Dla potrzebnych, skrzywdzonych i nędzy, 
Bądź miłością i nie szczędź pieniędzy;
Ale strzeż się jak ognia lub moru,
Wpuścić podłość do swojego dworu,
I pochlebstwo—które głaszcząc uszy, 
Wszystko dobre wyssie i wysuszy 
Jak ów owad, co na drzewa pada 
I liść, kwiaty i owoc objada.
Strzeż, niech podłość twój władzy nie kala, 
A pochlebstwo w swych splotach nie więzi: 
To i drugie, trzymaj zawsze zdała;
A gdy blizko, to już na gałęzi.
Bo rządzenia nie tak trudna sztuka:
Mieć dłoń silną, to całą nauka;
A zostawisz pamięć w lata długie,
Żeś złe karcił, a wznosił zasługę.

8.
Wypoczynek znajdziesz po staremu,
Śród rozkoszy i pieszczot haremu.
Mur wysoki i obronne wieże,
Ów przybytek osłania i strzeże;
Obca stopa przekroczyć te progi,
I wzrok obcy wcisnąć się nie waży,
Bo rzezańców czarnych, zastęp mnogi, 
Dniem i nocą stoi tam na straży.
Tam rozkoszne, cieniste ogrody,
A w ich środku lustro czystćj wody;
Łódź wesoła ślizga się i pędzi 
Stada białych i czarnych łabędzi;
Rybki złote i błękitne w centki,
W zastawione chwytają się wędki;
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Rozproszone sarenki po błoni,
Biorą pokarm podany im z dłoni;
Śród kwiatników, w marmurowe wanny, 
Deszcz kryształów leją wciąż fontanny;
A zwabiona latawców gromada, 
Przelatując od drzewa do drzewa,
Błyszczy barwą piór cudnych i śpiewa 
I krawędzie fontanny obsiada.

9.

Czyje ramie porusza te łodzie1?
Kto na wędki łowi rybki w wodzie?... 
Komu ptaszki chwytają karm z ręki?... 
Kto pierzchliwe przyswaja sarenki?
Kto kwiatami zdobi włosów sploty?...
Kto się stroi w perły i klejnoty?...
Oto orszak niewieścich piękności,
Kwiat nad kwiaty. Które władcy swemu 
Z ziem dalekich wzięte do haremu,
Dań składają z wdzięków i miłości.

10.

Więc w haremie, skoro zajdzie słońce,
A w ogrodach błyśnie lamp tysiące;
W pysznym kiosku, lub tćż pod namiotem, 
Jedwabiami błyszczącym i złotem;
Gdy na perskim odpoczniesz dywanie, 
Wonnych kadzideł otoczon obłokiem,
A przed tobą, śliczny orszak stanie,
Lic niewieścich z pałającym wzrokiem, 
Gdy śpiew jednych i muzyczne dźwięki, 
Innych taniec, rozwinie ich wdzięki 
W miękkie ruchy i zmysły podraźni 
W iskry, gwiazdy, słońca -wyobraźni.
Cóż porównać da się z owym stanem?
Jak być władcą i wyboru panem.

II.

Chociaż miłość z pieszczotą edeńską,
I odwaga co zdobi pierś męzką,
Nawet sława—która zwykle ludzi 
Silnie wstrząsa i do czynów budzi;



Są to czucia co pod niebo wznoszą,
Ale zemsta, jest serca rozkoszą...
Jeśli wroga, z duszą złą i hardą 
Który dąży, by cię okryć wzgardą;
Ufny w siłę, zechce ci ubliżyć,
W proch obrócić, shańbić lub poniżyć;
Albo szkodzić, mienie twe zagrabić,
Albo stawić zasadzki by zabić,
Gdy go zdołasz w moc swoją pochwycić,
Zgiąć kark dumny, krwią zemstę nasycić 
I miecz krwawy zatknąć na mogile,
To najmilsze w życiu ludzkiem chwile.
Albo, gdy masz sobie przekazane 
Ciężkie krzywdy—przez przodków doznane, 
Które z ojca przechodzą na syna,
I jak świętość, nosi je rodzina 
W głębi serca—aż doczeka chwili, _
Ze potomkom tych, co ją skrzywdzili 
Zada odwet, co się zarumieni 
Krwi potokiem i falą płomieni.

12.

Nie działanie trwożne, tajemnicze,
Może zemsty rozjaśnić oblicze 
Ani dać jej rozkosz i słodycze.
Jćj potrzeba aby jawną była,
A tę jawność—daje tylko siła,
Albo władza—która, możne wrogi,
Gnie jak trzcinę i ściele pod nogi.

Ja ci przyszłość chcę rozjaśnić ciemną,
Jeśli pragniesz mićć władzę!—jedź ze mną.

IV.

Gdy trzej wysłańcy z trzech stron jeźdźca stali 
I na odpowiedź w milczeniu czekali,
Nadbiegł i czwarty od zachodnićj strony,
Znać pędził szybko, bo koń był spieniony,
A na ognistym przybywał rumaku:
Wronym bez zmiany. Sam, dorodny młodzian, 
Od stóp do głowy w czarne szaty odzian,
Tylko miał orle pióro przy kołpaku.
Wraz za nim, łuna smugami krwawemi,
Coraz się wyżćj wznosiła od ziemi,
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Szła do pół nieba—jak gdyby odbicie 
Stepów płonących, na nocy błgkicie.
Przybyły, ręką wskazał na pożary...

„Tara walkai—spór to dawny, jak świat stary, 
Dzikich najeźdźców co za łupem gonią,
I tych, co swobód i swój ziemi bronią...”
A nachylając się do jeźdźca ucha,
Szepnął mu słowo: tym jednym wyrazem 
Tak rozpłomienił młodzieńczego ducha,
Że bez wahania wyrzekł: „jedźmy razem!”
Jakoż dwaj jeźdźcy wespół się objęli,
Pomknęli czwałem i w ogniach zniknęli.

poKUsr.
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STAS GrEO&BAFII, JEJ BADAf I  WIADOMOŚCI.

S K R E Ś L IŁ

rDr. Franciszek Czerny,
P rofesor  geografii na u n iw ersy tecie  Jag ie llo ń sk im .

Jeżeli się zważy, że interes do ziemioznawstwa obudził się już 
w każdym niemal zakątku, roszczącym sobie pretensye do cywilizacyi; 
że wszędzie prawie mnożą się w szkołach niższych i średnich liczby go
dzin, poświęcanych tej nauce, a po uniwersytetach i politechnikach 
przychodzi do zakładania osobnych dla geografii katedr; że z roku na 
rok wzrasta z niezwykłą szybkością zastęp Towarzystw geograficznych; 
że nie brak ich już nawet w Rumpnii, Argentynie i Japonii; że jeszcze 
szybszym krokiem mnoży się ilość czasopism geograficznych, a w ogóle 
ruch literacki na rozległóm polu ziemioznawstwa zaczyna już apelować 
do rozmiarów osobnych bibliotek; że tymczasem u nas, w kraju, prócz 
słabego echa, przybywającego z zagranicy, nic jeszcze nie słychać
o zbiorowych usiłowaniach około podźwignienia nauki geografii w szko
łach, około popularyzowania jej w kołach szerszych, około założenia 
osobnego polskiego Towarzystwa geograficznego i osobnego polskiego 
organu, któryby metodycznie i krytycznie zdawał sprawę z zakresu 
wszech badań i prac, odnoszących się do tćj nauki—jeśli się to wszyst
ko zważy, to mimowoli musi się w nas obok tylu innych przykrych i to 
nowe upokarzające obudzić uczucie, żeśmy podobno na polu ziemio
znawstwa wyjątkowo bierne zajęli stanowisko i że wcale jeszcze nie po
myśleliśmy, o ile naturalnie stosunki nasze na to pozwalają, o zapełnie
niu w tym względzie opróżnionego miejsca w koncercie narodów, rywa
lizujących tak chlubnie w szrankach nauki, która, ogarniając całą zie
mię i obejmując całą ludzkość jako przedmiot swych badań, nietylko 
jest z natury swój syntezą wszystkich nauk, lecz zarazem także—i to 
więcćj niż inna jakakolwiek umiejętność, węzłem narodów.

Każdy z nas wić i czuje podobno aż nadto dobrze, ile dałoby się
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powiedzićć, gdyby chodziło o usprawiedliwienie tych naszych braków '); 
ale czyż one w czćmkolwiek przez to się pomniejszą?

W tćm niepociesznćm przeświadczeniu spełniam, sądzę, jedynie 
obowiązek, jeżeli pragnę zaznajomić społeczeństwo polskie z dzisiej
szym stanem geografii, jako umiejętności, z jój metodą, zadaniem i za
kresem badań i wiadomości i przedstawiam mu te kilka kartek, które 
oby mogły się stać szczęśliwym posiewem na niwie, tak uporczywie le- 
żącój u nas odłogiem.

Jak w życiu pojedyńczgo człowieka, tak i w historyi ludzkości 
całej dają się z łatwością odróżnić dwie odmienne epoki, dwa stopnie 
zapatrywania się na świat zewnętrzny. Z początku budzi się zaledwie 
dopićro świadomość tego, co nas otacza. To tćż rozpoznanie świata 
i jego zjawisk jest jeszcze wtedy zbyt ogólnikowem i powierzchownóm; 
poczucie pewnego związku, pewnój harmonii i prawidłowości w fenome
nach przyrody nader naiwnćm, wątłćm i ciemnćm, bo działające w na
turze siły i czynniki uderzają jeszcze na uczucie i na wyobraźnię zbyt 
silnie, aby mogły dopuścić zimną refłeksyę. Owszem, całe ludy w swych 
pierwiastkowych, dziecięcych jeszcze dziejach, zwykły z reguły zawsze 
upatrywać w tych siłach i czynnikach jakieś ukryte, niedocieczone, 
wyższe potęgi, którym winno się oddawać Bożą cześć i palić ofiary ku 
ich przebłaganiu. Nie ma tóż podobno mitologii, któraby tych cech 
nie nosiła. Tem się zaś tłómaczy, że jak owe pierwiastkowe poglądy 
na świat wyciskały swoje niezatarte znamię na pierwotnych kultach 
i religiach, że tak samo na odwrót religijne systemy ludów, znajdują
cych się dopiśro u świtu swśj historyi i cywilizaćyi, dogmatyzowały 
z czasem te pierwotne pojęcia i zapatrywania na świat zewnętrzny, że 
podnosiły je niejako do rangi prawd niezachwianych, odwiecznych. 
I oto przyczyna, dlaczego takowe, uświęcone nadto w dalszym ciągu 
dłuższą tradycyą i czasem, stają się potóm tak uciążliwym balastem, 
gdy chodzi o pozbycie się ich w obec nowo nagromadzonych doświad
czeń i ścisłćj nauki, ba, dlaczego takowe odzywają się długo jeszcze tu 
i owdzie to słabszćm, to silniejszem echem, jako tak zwane przesądy, 
pomimo, że już tymczasem społeczność ludzka, porwana na polu trze
źwych, pozytywnych badań rączym prądem postępu, dawnym apriori- 
stycznym doktrynom przeciwstawia już wyraźnie empiryzm i krytykę.

Te zaś wprowadzają już właśnie ludzkość w drugą fazę, na drugi 
szczebel poglądu na świat i jego zjawiska. Wyzwolona więcćj lub mniej 
od pierwotnćj, dziecięcój jeszcze uczuciowości i wrażliwości, jakotćż od 
dawnego ubóstwiania sił przyrody, społeczność ludzka poddaje odtąd 
zjawiska świata bliższemu zbadaniu, zgłębia ich istotę, zestawia je i po

*) N ieora ieszkałem  16). uwydatnili z całym  nacisk iem  naszego w y ją tk o 
w ego p o łożen ia , k reśląc , proszony o to, dzisiejszy  stan badań geograficznych  
w P o lsco  („B cricht Ober den gcgcnw ilrtigen  Stand der geogruphischen  F or-  
Bchungon in P o le n ”)  w „Z eitschrift ftlr w iasonschaftliche Geographio,”  1 8 8 1 ,  
Lahr in B aden , II  Jahrgang, 7 6 — 8 0 .
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równywa-je ze sobą, szuka i doszukuje się ich związku, przyczyn i sku
tków i dochodzi w ten sposób, kosztem wprawdzie pierwotnych mitolo
gicznych polotów swój fantazyi, do innój natomiast zdobyczy, bo oto do 
poczucia i zrozumienia p o r z ą d k u  w wszechświecie, do świadomości 
nierozerwalnej łączni między wszystkiemi siłami, działającemi w przy
rodzie, słowem /w miejsce dawnych udogmatyzowanych, aprioristycz- 
nych wyobrażeń i spekulacyi, dochodzi drogą badań empirycznych do 
systemu nauk ścisłych. Dziś czy znajdujem się u szczytów wiecznym 
śniegiem pokrytych Alp, Andów, lub Himalajów, czy na niezmierzonej 
okiem płaszczyznie, pokrytćj jednostajną szatą flory stepowej, czyli na 
falach rozburzonego oceanu, na wulkanie, czy w okolicy nawiedzanej 
trzęsieniami ziemi, czy też wśród odartej z wszelkiego niemal życia pu
styni lodów i śniegów polarnych: wszędzie jedno przenika nas uczucie, 
uczucie pewnego stałego porządku, wszędzie wśród tych tak różnoro
dnych tonów dosłuchujemy się harmonijnego akordu i wszędzie konsta
tujemy niemylne odwieczne prawidła, co wywołały właśnie do bytu 
i rozrzuciły po ziemi te różne jćj warunki i formy.

Wprawdzie to umiejętne, krytyczno-empiryczne badanie zjawisk 
otaczającego nas świata, zdaje się znowu grozić nam zbyt często zatra
tą tego zadowolenia, jakiśm napawa nas w ogóle bliższe właśnie wtaje
mniczanie się w tajniki rządu i administracyi przyrody. Bo wszelkie 
badanie ma to do siebie, że równie wiele rozwiązuje dawnych pytań, ile 
nowych wskrzesza wątpliwości i zagadnień, tak, iż w istocie, badając 
przyrodę i jej dzieje, zdajemy się poruszać nie gdzieindzićj, jak w pra
wdziwym labiryncie bez końca. Wszelako każda zagadka nową budzi 
w nas ciekawość, każde nowo odkryte prawo natury każe się domyślać 
całego szeregu zakonów wyższych, każda podróż w nieznane jeszcze 
okolice ziemi, każdy wynalazek i każde ulepszenie instrumentów bada
wczych rozszerza nasz widnokrąg, a choć kresu natury, a więc i na
szych badań przejrzeć nie pozwala, to przynajmniej wznieca w nas 
coraz to głębszy i etyczniejszy podziw dla tego olbrzymiego, zarówno 
w czasie jak w przestrzeni bezgranicznego bogactwa zjawisk i życia 
w przyrodzie, a ze względu na nieskończoną rozmaitość i stopniowanie 
w formach i funkcyach badanych przedmiotów, utwierdza nas coraz 
silnćj w tćm podniosłćm przeświadczeniu, że i ten wszechświat bez kre
sów, podobnie jak i jakabądź istniejąca w nim forma i najdrobniejsze 
indywiduum, nie jest czemś stałćm i niezmiennćm, lecz podlega, 
owszem, ustawicznym przeobrażeniom, nieustannćj ewolucyi, ciągłemu 
rozwojowi, którego właśnie jednę tylko maleńką chwilkę z jego odwie- 
cznćj historyi dano nam w życiu naszćtn rozpoznać i badać.

I.

Ziemia, ta niby kropla kosmiczna, zawieszona w przestworzu, 
w którćj, by powtórzyć piękne wyrażenie El. Reclusa, jak w kropelce 
rosy zwierciedlą się okalające ją  światy, jest zarówno jedynym danym
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nam punktem, zkąd możemy obserwować i badać cały wszechświat ja 
ko m a k r o k o s m o s ,  jak zarazem jedynćm ciałem, z którćm obznaj- 
miając się bliżćj, możemy poznać tóm samćm wszystkie łączniki jego 
z wszechświatem i wszystkie prawa przyrody nie dla czego innego, jak  
tylko, że te i w nićm, t. j. w ziemi, jako w cząstce jednój niezmierzonej 
całości, więcćj lub mnićj tkwić muszą; słowem, badając ziemię, pozna
jemy jednocześnie i on wszechświat w miniaturze—m ik ro  kosmos .

Ziemioznawstwo, konwencyoualnie ciągle jeszcze geografią nazy
wane, nie jest też czćm innćm, jak  nauką o ziemi, pojętej jako osobne 
indywiduum kosmiczne, obdarzone właściwą sobie strukturą, ruchami 
i życiem, jako ciało niebieskie, zahaczające ze wszech stron o budowę 
i prawidła wszechświata, jako jednostka jednej wielkićj, w nieskończo
ność rozrodzonej familii światów, z którćj ziemia wzięła swój począ
tek i pod którćj wpływem ciągle się rozwija; ale zarazem nauką o zie
mi, pojętćj jako dom mieszkalny człowieka i scena dziejowa, w której 
organizacyi, warunkach i zasobach tkwią właśnie podstawy i warunki 
kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju ludzkości całej. Zaznaczyć 
więc ziemi stanowisko w plejadzie reszty światów, rozpoznać zależność 
jćj od tychże światów, wniknąć w jej genezę, z kolei zbadać jćj budowę 
wewnętrzną i zewnętrzną, ruchy, jakim podlega sama i jakim podlega
ją jej dwa oceany: wodny i powietrzny, dalej zgłębić prawa rozpostar
cia się na niej życia organicznego, a nareszcie i w szczególności wyka
zać, w czćm i o ile sam człowiek, ta istota y.ar t£ox>']v historyczna, 
zawisł w swym rozwoju od fizycznych warunków swego otoczenia—oto 
olbrzymi problemat, jaki sobie dzisiejsza geografia za swój przedmiot 
stawia.

W tem znaczeniu jest dziś geografia niewątpliwie nie pod jednym 
względem niejako encyklopedyczną reasumpcyą wszystkich innych na
uk. Sięga bowiem zarówno w dziedzinę astronomii i astrofizyki, jak 
ogarnia meteorologię i klimatologię, najważniejsze części geologii i do
maga się znajomości botanicznych, zoologicznych, etnologicznych, eko
nomicznych i historycznych. Jest jednak encyklopedyczną reasumpcyą 
tychże nauk nie pojętą tak, iżby każda z wymienionych umiejętności 
wchodziła w jćj zakres z całym zasobem swych specyalnych studyów, 
lecz tylko jako  wspólne ognisko, w którem, ja k  to wykażemy dalej, 
wszystkie te umiejętności jednoczą i godzą swoje rozstrzelone, luźne 
rezultaty zupełnie tak, ja k  sama ziemia, którćj zjawiskami, własno
ściami i  stworzeniami obdzieliły się te umiejętności celem ich szczegó
łowego badania, je s t właśnie tylko nierozłącznem skupieniem wszyst
kich tych zjawisk, własności i organizmów. Temu tćż charakterowi 
swemu zawdzięcza geografia, że idąc ręka w rękę z rezultatami tak li
cznego grona nauk, ciągle się odradza i w ustawicznie nową przybiera 
się świeżość, tak, iż słusznie nazwał ją Peschel ') umiejętnością, która

') „ I ) io  E rdkundc gchOrt zu den W isscnschnfton , w clcho tllglioh neu  
erw orben und im m er von  frisckem  aufgobaut wcrdon w o llc n ,“  G osoh. d. E rd -  
k u n de ,11 M dnchen , 1 8 7 8  , atr. 7 9 .
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codzień na nowo musi być zdobywaną i ciągle na nowo odbudowy
waną.

Nie trudno po tem, co się powiedziało, zrozumieć, dlaczego zie- 
mioznawstwo w swem dzisiejszćm znaczeniu i z tak rozległem zadaniem 
stanęło stosunkowo tak późno jako odrębna gałąź wiedzy ludzkiśj 
w rodzinie umiejętności. Oto geografia, będąc opartą na badaniach 
przyrody z jednej, z drugiej zaś strony na badaniach historycznych, nie 
mogła oczywiście wystąpić pierwśj jako osobna umiejętność, zanim 
wprzód te nauki, których geografia jest do pewnego stopnia skupieniem 
i syntezą, same nie doszły do pewnego większego zasobu umiejętnych 
wyników, które połączone ze sobą, istotnie mogły wytworzyć pewną za
okrągloną całość wiedzy o ziemi i zanim jednocześnie m e t o d a  b a d a ń ,  
przez te nauki przyjęta i wydoskonalona, t. j. dociekanie przyczynowe
go związku w pojedynczych zjawiskach morfologicznych i biologicznych, 
nie przeszła i w dziedzinę geografii.

Nie wynika z tego, jakoby dawnićj geografii nie było. Owszem, 
skoro przedmiot jej, t. j. ziemia, był i pozostał jednym i tym samym, 
mogła być i była tćż w rzeczywistości geografia nader starą, ba, rzeeby 
można, jedną z najstarszych właśnie nauk, skoro w ogóle początek 
jćj należałoby odnieść już do czasów, kiedy człowiek ją ł swą uwagę 
kierować na świat zewnętrzny, spostrzegać i swe spostrzeżenia notować 
i porządkować. Z tego właśnie względu mógł tćż słusznie jeden z naj
większych geografów starożytności, Strabo, już Homera pierwszym na
zwać geografem i dzieje geografii od niego datować. Nie należy tylko 
wszakże zapominać, że ta pierwotna geografia nie była, bo nie mogła 
być jeszcze, czem innem, jak  jałowym katalogiem miejscowości i dat 
najrozmaitszych, że mieściła w sobie, by z Pliniuszem powiedzićć, jedy
nie „locorum nuda nomina,’’ że zbierała zjawiska i wiadomości bez 
związku i jakićjkolwiek zasadniczej myśli i że katalog ten mógł wpra
wdzie w ciągu wieków aż po najnowsze czasy wzbogacać się nie jednśm 
nowćm spostrzeżeniem i nową datą; że jednak tak długo musiał się 
czepiać nauk innych, nie mogąc stać o własnych nogach, póki z jednój 
strony i nauki te nie odrodziły się same, t. j. metodą swych badań i ich 
wynikami nie wzmocniły się dostatecznie, aby mogły wpłynąć zarazem 
na całkiem nową redakcyę geografii i póki z drugiej strony‘sama geo- 
giafia pod ich wpływem nie zmieniła nawskroś swego pierwotnego 
chaotj cznego charakteru, t. j. z prostego obserwatora i zbieracza nie 
przeobraziła się w systematyczny układ wszech zjawisk, form i organi
zmów ziemi na podstawie ich przyczynowego związku i wzajemnego 
oddziaływania i przez to właśnie nie zdobyła sobie racyi bytu, jako 
osobna umiejętność.

Stan więc ziemioznawstwa, by krótko powiedzićć, odpowiadał za
wsze stopniowi cywilizacyi i stanowi nauk w pewnym danym okresie. 
Szły te nauki naprzód, jak w starożytności, postępowała tćż i geogra
fia, znalazły się tamte w zastoju, jak w wiekach średnich, cofnęło się 
tćż i ziemioznawstwo, a gdy tamte znów się obudziły, by sięgnąć, jak
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dzisiaj, po rozwiązanie najśmielszych nawet problemów, wzbiła się tćż 
i geografia czćmrychlćj do rangi pierwszorzędnej umiejętności.

To tćż przebiegając jednym rzutem oka historyą geografii, po
cząwszy od najodleglejszej starożytności—obszernićj skreśliliśmy ją w o- 
sobnćj pracy ‘)—przekonujemy się, że jakkolwiek świat starożytny wy
dał filozofów jak Tales, Anaksimander, Heraklit, Demokryt, Pytagoras, 
co sig już nad początkiem wszech rzeczy zastanawiali, myśliciela tak 
uniwersalnego jak Arystoteles, astronomów jak Hipparch, geografów 
jak Eratostenes, Strabo i Ptolemeusz i encyklopedystę jak Pliniusz, że 
przecież geografia w starożytności z reguły krótkie tylko zawierała 
wzmianki o fizyce ziemi, o wielkości jćj i kształcie, o projekcyi map,
0 klimatach i życiu organicznem a więcćj gubiła się w nomenklaturze 
miejsc i w lesie luźnych wiadomości o pojedynczych pasmach gór, o rze
kach, o przyrodzonych płodach pewnych krajów, o ludach i miastach; 
że cały jćj postęp w starożytności zasadzał się na rozpoznaniu istotne
go kształtu ziemi, jćj stref klimatycznych, na dostrzeżeniu pewnych ró
żnic florystycznych, faunowych i rasowo-etuicznych w różnych oko
licach ziemi, a przedewszystkićm w rozszerzeniu widnokręgu geografi
cznego, który początkowo ogarniając kraje między wschodnią częścią 
kotliny morza Śródziemnego a morzem Ćzerwonćm i zatoką perską, 
sięgał już za cesarstwa rzymskiego Chin i świata malajskiego na 
Wschodzie, Himalajów, siedzib Scytów, Bałtyku i wysp angielskich na 
północ a Nigrycyi i Madagaskaru na południe. Sama nazwa g e o g r a 
fii,  odnosiła się jeszcze w starożytności przedewszystkićm i głównie 
do map, to jest oznaczała wizerunek ziemi. W tem znaczeniu specy- 
alnćm używał jeszcze Cycero i Plutarch nazwy „geografii,” zanim do- 
pićro bizantyńscy Grecy nie przenieśli jćj także i na o p i s o w e  t r a k 
t o w a n i e  z i e m i o z n a w s t w a  2). Znacznie gorzśj stała sprawa geo
grafii w w i e k a c h  ś r e d n i c h ,  gdzie już samo odosobnienie, wjakiśm 
się jeden naród względem drugiego znajdował i którego pilnie prze
strzegał, nie dopuszczało jakiegobądź uniwersalnego badania, i kiedy, 
ogólnie mówiąc, sam jeden Arystoteles tylko uchodził za całą wyrocz
nię w wiedzy o wszechświecie i ziemi. Dopićro z jednćj strony wojny 
krzyżowe, co izolowanym wprzód narodom pozwoliły się po raz pierw
szy zbliżyć do siebie a nadto zapoznać się z światem arabskim i z jego 
tak bujnie zakwitłemi naukami, z drugićj strony podróże i sensacyjue 
relacye Jana Plano Carpini, Ruysbroeka i Marka Polo; przedewszyst
kićm jednak odrodzenie się sztuk i nauk, rozpowszechnienie się geo
grafii Ptolemeusza i wyprawy odkrywcze Portugalczyków, Kolumba
1 Magellana, wprowadziły geografią na tory, z których już nigdy zejść 
nie miała. W ten sposób wstąpiła geografia w cz a s y  nowe,  a wstęp

') „Zarys rozw oju w iedzy o ziem i na tle  h istoryi odkryć geograficz
n y ch .” W arszaw a, 1 8 8 1 .

2) Zob. K iopert: „LeUrlmch der a lten  G eograp liio .”  B e r lin , 187  8 , str. 
5 , nota 2 .
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ten jćj charakteryzuje przedewszystkiem stopniowe pozbywanie się 
wskazówek i przewodnictwa Ptolemeusza a natomiast coraz to większa 
oryginalność i coraz wyraźniejszy krytycyzm w zestawianiu nowych, 
mnożących się dat i wiadomości, jakoteż w kreśleniu map i planiglo- 
bów. Temi to zaletami odznacza się już geografia Sebastyana Miinstera 
z Ingelheimu, wydana po niemiecku r. 1544 a po łacinie 1550 r., i atla
sy dwóch współczesnych sobie flamandzkich kartografów, Abrahama 
Orteliusza z Antwerpii i Gerharda Merkatora (właściwie Kremera) 
z końcem XYI wieku. . . „ . ,

Odtąd znacznie już szybszym krokiem bogacił się zasób wiado
mości geograficznych. Przyczyniały się do tego niepospolicie same już 
podróże odkrywcze; ale w równśj mierze także postęp nauk przyrodni
czych i historycznych, z których geografia nieomieszkała już_ coraz to 
pełniejszą czerpać dłonią. Według tego nawet, z jakich się źródeł za
silała, zaczęła coraz wyraźniej przybierać charakter dualistyczny: geo
grafii fizycznćj i bistorycznśj.

Oto wiekopomne odkrycia i prace astronomów XVI, XVII i XVIII 
wieku: jak Kopernik, Galileusz, Kepler, Newton, Laplace, obok słyn
nych pomiarów geodetycznych francuzkich w XVII i na początku XVIII 
wieku, zbudowały geografii fizycznej niewzruszoną podstawę w jej na
uce o wielkości, kształcie i ruchach ziemi. Prace Bakona („Historia 
ventorum”), Halley’a („O deklinacyi magnetyczuój,” 1683, „O warya- 
cyi barometru,” 1685, „O passatach,” 1686); Mariotte’a („Du mouve- 
ment des eaux et de la nature de l’air,” 1717); Mairan’a (Des varia- 
tions du barometre,” 1715, „Sur la cause du chaud en śte et du froid 
en hiver,” 1719, „De 1’aurore borćale,” 1731); Hadley’a („O passa
tach,” 1735): Bouguer’a („Gradation de la lumiere,” 1729); Musschen- 
broecka („De magnete,” 1756, „Introductio ad philos. nat.,” 1762); 
Marsili’ego („Histoire physique de la mer,” 1725); Scheuchzer’a („Me
teorologia helvetica,” 1718); Richard’a („Histoire naturelle de 1’air et 
des meteores,” 1770): Cotte’a („Meteorologie,” 1774); de Luc’a („Modi- 
fications de 1’atmosphere,” 1772, „Idees sur la Meteorologie,” 1786), 
de Saussurea („Hygrometrie,” 1783); jakotćż prace Bernoulliego, Eu
lera, Maclaurin’a, d’Alemberta, Lamberta, traktujące o przypływie 
i odpływie mórz, o przyczynach wiatrów, o łamaniu się promieni świa
tła, o doklinacyi magnetycznej i t. d., zakładały fundamenta pod bu
dowę meteorologii i klimatologii. Jednocześnie Burnet („Telluris theo
ria sacra,” 1680); Leibnitz („Protogaea,” 1683); Woodward („Natural lii- 
story of tlie earth,” 1659); Whiston („New theory of the earth,” 1696); 
Buffon („Theorie de la terre,’’ 1749 i „Epoques de la nature,’’ 1778); 
Fuchsel („Historia terrae et maris,” 1762); Werlier, profesor w Freibur- 
gu, Hutton w Edinburgu i t. d., stawiali już pierwsze teorye o powstaniu 
ziemi i jćj budowie, to jest zakładali geologię, podczas gdy Linne, Pen- 
nant, Pallas, Zimmermann, Cuvier i Lamarck dostarczali materyałów 
dla późniejszej geografii roślin i zwierząt, a Buffon we Francyi („Hi
stoire naturelle de Hiomme,” 1749), Blumenbach w Niemczech („De

Tom  I. Luty 1S82, 25
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generis humani varietate nativa,” 1775) i Prieliard w Anglii („Resear- 
ches into the physical history of mankind,” 1813), nakreślali pierwsze 
zarysy dla dzisiejszćj etnologii.

Nie obeszło się wśród tego i bez dzieł, które już wcześnie usiło
wały cały ten ogrom gromadzących się wiadomości w zakresie fizyki 
ziemi w jednę zespolić całość. Już dzieło Atanazyusza Kirchera „Mun
dus subterraneus,” 1678, może być poniekąd za takie poczytanem, lubo 
właściwie pierwszą umiejętną geografię fizyczną napisał Bernhard 
Varen (Yarenius) p. t.: „Geografia generalis,” 1651 i Riccioli (Geogra
phia reiormata,” 1661). W sto lat potćm wystąpił z podobną pracą 
Lulof („Anleitung zur mathematischen und physischen Kenntniss 
der Erdkugel,” 1750, „Deutsch v. Kastner,” 1755) a w dalszym ciągu 
Bergmann („Physikalische Beschreibung der Erdkugel,” 1769), Bode 
(„Anleitung zur allgemeinen Kenntnis der Erdkugel,” 1786): Mitter- 
pacher („Physik. Erdbeschreibung,” 1790), Immanuel Kant („Pliys. 
Geographie,” 1801), Desmarest („Dictionnaire de gćogr. phys.,”) Hoch- 
stetter („Allgemeine physik. Erdbeschreibung,” 1820) i t. d.

W miarę jak w ten sposób, na podstawie nauk przyrodniczych roz
wijała się geografia fizyczna, nie pomijano jednocześnie w geografii i dru
giej grupy nauk, to jest historycznych. Przyczepiano z nich owszem coraz 
to więcej do geografii dat historycznych i statystycznych, jak to widoczna 
z dzieł: Gottfrieda („Archontologia cosmica,” 16-38), Malleta („Descrip- 
tion de 1’univers,” 1685); Biischinga („Neue Erdbeschreibung,” 1754); 
Achenwalla („Staatsverfassung der europ. Reiche,” 1749), albo Gas- 
parPego, Hassela i Cannabicha („Vollstiindiges Handbuch der Erdbe
schreibung,” 1819) i t. d., póki pod koniec XVIII wieku, gdy obok iii- 
storyi politycznćj przyszło i do uprawy historyi kultury, nie zaczęto 
czćmrychlćj podobnych badań uwzględniać oraz i w dziełach geografi
cznych, to jest szukać poraź pierwszy przyczynowego związku między 
ustrojem zewnętrznym, klimatem i przyrodzonemi płodami pojedyń- 
czych krajów a historyą rozwoju kultury odnośnego narodu lub szcze
pu, i w ten sposób przygotowywać najwalniejszćj właśnie reformy 
w nowożytnćj geografii. Takim to duchem tchną już dzieła: Pallasa 
(„Reisen im russischen Reiche,” 1771); Forsterów, towarzyszów Coo
ka („Reise um die Welt,” 1778 i „Bemerkungen iiber physische Erd
beschreibung,” 1783); Montesquieu’go(„Esprit des lois,” 1743); Buache’a 
(„Essai de gćographie physique” w „Memoires de 1’Acadcmie,” 1752); 
Gatterera („Kurzer Begriff der Geographie,” 1789); przedewszystkićm 
jednak Herdera („Ideen zu einer PhilosophiederGeschichte der Mensch- 
heit,” 1785); Zeune’go („Gaea, ein Verzuch einer wisseuschaftlichen 
Erdbeschreibung,” 1808); Zimmerinanna („Die Erde und ihre Bewoh- 
ner, 1802); Malte-Brun’a („Precis de la gćographie universelle,” 1810); 
zanim nie pojawiło się dzieło Karola Rittcra „Erdkundc im Verhiiltniss 
zur Natur und Geschichte des Menschen oder allgemeine vergleichen- 
de Geographie” (od r. 1817), które, najumiejętnićj pojmując i przepro
wadzając ten kierunek badań geograficznych, roztwierało właśnie zie- 
mioznawstwu nową zupełnie erę w jego części historycznćj, tak samo,
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jak prawie jednocześnie Aleksander Humboldt, objąwszy swym uni
wersalnym geniuszem wszystkie gałęzie nauk przyrodniczych, nakre
ślił znowu w swćm dziele „Kosmos” (1844), pierwszy właśnie nawskroś 
umiejętny obraz fizyki świata i ziemi i tem samćm fizyczną stronę ge
ografii wprowadzał odtąd na wcale nowe tory rozwoju *) • . . .

Jeżeli już współcześni tym dwom założycielom dzisiejszego zie
mioznawstwa geografowie, jak Leopold v. Buch, Raumer, v. Roon, 
Schouw, Hoffmann, Kapp, Guthe, Klóden, Daniel, pilnie wchodzili 
w ślady swych mistrzów, to tem skwapliwiej jeszcze musiała się rzucić 
do uprawy geografii w wytkniętych przez Rittera i Humboldta kierun
kach dzisiejsza generacya geografów, współczesna właśnie najbujniej
szemu rozkwitowi badań we wszech dziedzinach nauk, bo współczesna 
tak świetnemu gronu uczonych, jak Agassiz, Darwin, \Yallace, Huxley, 
Ilaeckel, Jiiger, Unger w b i o l ogi i ;  Griesebach, Kabsch, Decandolle, 
Saporta w g eo g r a f i i  r o ś l i n ;  Schmarda, Wallace, Sclater w g e o g r a 
fii z w i e r z ą t ;  Dove, Maury, Marić Davy, Buys-Ballot, Mohn, Hann 
w m e t e o r o l o g i i ;  P. Scrope, Sturry Hunt, Lyell, Elie de Beaumont, 
Seebach, Schmidt, Hochstetter, Credner, Siiss w geol ogi i ,  Kirchhoff, 
Bunsen, Secchi, Schiaparelli, Jansen, Lockyer, Huggins, Respighi, Tac- 
cini w as t r o f i z yce ;  Joule, Tyndall, Hirn, W. Thomson, Tait, Helm- 
holz w fizyce;  Tylor, Lubbock, Wilson, Dawkins, Waitz, Broca, Vir- 
chow, Fr. Muller w a n t  ro p  o l ogi i  i e t n o g r a f i i ;  Bopp, Pott, Schlei- 
cher, Max Muller, Whitney, Lepsius, Benfey w j ę z y k o z n a w s t w i e ;  
Herbert Spenzer, Stuart Mili, Littre w socy ol ogi i  i t. d. i t. d. Naj
wybitniejszą zaś dwójcę z tćj współczesnej nam generacyi geografów, 
tworzą niezawodnie Oskar Peschel i Elizeusz Reclus 3). Oni jedni do
piero zdołali znowu całość geografii w sobie przetrawić i oprzeć na 
najnowszych zdobyczach wiedzy ludzkiej i w ten sposób zajaśnieć po
dobnym wzorem dla następców, jak im znowu przyświecali wprzód swą 
pochodnią Aleksander Humboldt i Karol Ritter.

Z całego tego historycznego przeglądu literatury geograficznćj do 
dwóch jeszcze należy nam na chwilę zawrócić mężów: do Aleksandra 
Humboldta i Karola Rittera, aby zcharakteryzować nieco bliżej ów 
przewrót, ową olbrzymią w geografii reformę, jaką właśnie od nich 
zwykł świat uczony datować. Ich to bowiem rzeczywiście nieśmiertel
ną pozostanie zasługą, iż żywiej i dotkliwićj, niż ktokolwiek przed nimi

’) Cf. S tudcr, „L eh rb u ch  der physika lisohen  G eograph ie und G eo lo 
g ie ,11 B ern , Chur u. L e ip z ig , 1 8 4 7 , I , str. 1 — 1 0 .

2) D z ie lą  O skara Posoliła: „G esch icb to  der E rdk u n d e,“  „G esc liio lite  
d es Z eita lters der E n td eck u n gen ,“  ,,N e u o  P roblem o der verg le ieh en d en  E rd-  
k u n d c ,“  ,,V ó lk erk u n d e ,“  ,,E u ro p a isch c  S taatenkunde,“  b earb eitet v. K rdm - 
m ol, „ P b ysisch o  E rdk u n d c,“  b ea rb e ite t v. E e ip o ld t, „ A b h an d lu n gen  zur E rd- 
und V o lk erk u n d c ,“  h erau sgcgeb en  v . L iivcnbcrg.

D zie ła  E lizeusza Ileclusa: ,,L a  T erro ,“  i „L a  n ou v o lle  gćograp h io  u n i-  
v c r se lle .“
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uczuli niedostatki, nieporadność i chaotyczność dawnój geografii i, od
rodziwszy ją, podnieśli ją  do rangi osobnćj umiejętności. Przewrót ten 
zaś uskutecznili, pojąwszy ziemię, jako jednostkę kosmiczną, tworzącą 
osobną organiczną całość, w szczególności zaś rozpostarty na niej świat 
nieorganiczny, jako podścielisko i warunek pulsującego na niej życia or
ganicznego i postawiwszy ziemiaństwu za cel i zadanie, rozpoznanie 
wszech zjawisk i stosunków na ziemi nieinaczćj jak tylko w ich wzaje
mnym, przyczynowym związku.

Jak silnie ta nowa, zasadnicza idea geografii obu tych mężów 
zarówno przenikała, jak dalece praca ich była z wielu względów wspól
ną, dowodzi, że jeden drugiego nazywał założycielem porównaczśj geo
grafii. I słusznie, bo usiłowali obadwaj w równej mierze przedstawiać 
stosunki i zjawiska na ziemi nie w oderwaniu i luźnie, lecz porównaw
czo, w ich wzajemnćm odnoszeniu się i związku. A jednak, chociaż ta 
zasadnicza idea geografii zarówno w pracach Humboldta, jak Rittera 
była jedną i tą samą, punkt wyjścia i kierunki ich prac różniły się nie
mało. Różnica ta zaś, by krótko ją  zdefiniować, polegała na tćro, że 
Aleksander Humboldt nadał swemu badaniu ziemi kierunek przede
wszystkiem empiryczno-przyrodniczy, Ritter zaś filozoficzno-etyczny. 
Dla Humboldta najważniejszą było rzeczą zbadać związek przyczynowy 
między wszystkiemi zjawiskami nad ziemią z jednćj, a na ziemi z dru- 
giśj strony, czyli, jak się sam wyraża, wewnętrzną spójnię między ogól- 
nemi prawami uniwersum, a szczególowemi zjawiskami i stosunkami na 
ziemi. Najbliższym ideałem i celem Humboldta, była wprawdzie fizy
ka ziemi. Skoro wszakże ziemia jest tylko cząstką wszechświata, tel- 
luryczną częścią kosmosu, przeto dalszym, najwyższym znowu celem 
Humboldta, była fizyka świata, a ztąd ziemioznawstwo przedstawiało 
mu się jedną tylko częścią ogólnej umiejętności o przyrodzie. Inaczój 
u Rittera, wprowadzającego znowu do ziemioznawstwa przedewszy
stkiem element filozoficzny. Wprawdzie, podobnie jak Humboldt, poj
muje i Ritter ziemię, jako ciało, gdzie się jawią działania wszech sił 
i praw przyrody. Z tem wszystkićm nietylko i nie wyłącznie, jako 
cząstka kosmosu posiada ziemia dla Rittera interes, lecz w daleko wyż
szym stopniu, jako kolebka narodów i jako scena, gdzie ludzkość ma 
działać i rozwijać się. Według niego, owo empiryczno-przyrodnicze 
badanie ziemi, a więc fizyka ziemi dostarcza tylko podstawy dla wyż
szego pojmowania ziemi, a mianowicie dla pojmowania jćj jako domu 
mieszkalnego, jako jednćj wielkićj ojczyzny rodu ludzkiego. Już samo 
motto, jakie przed swćin dziełem położył „Die Erde ist ein grosses 
Erziehungshaus der Menschheit,” zdradza tę zasadniczą myśl Rittera. 
I rzeczywiście, najwyższym celem ziemioznawstwa, według Rittera, 
jest, w ogólnćj organizacyi ziemi, a w szczególności jćj powierzchni, 
gdzie wszelkie właśnie tętni życie, odnaleźć i rozpoznać prawa i wa
runki rozrostu, utrzymania się i wychowania rodu ludzkiego ').

J) of. artykuł WappUusu w „Gottingor gelchrtc Anzcigon,” Stdok 24,
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Nie można twierdzić, jakoby Humboldtowi całkiem obcćm było 
podobne zadanie geografii. Owszem, w wielu swych pismach np. 
w „Essai sur la Nouvelle Espagne” i w wykładach swoich berlińskich, 
wyraźnie wypowiadał Humboldt, jak wielkim jest wpływ przyrodzo
nych warunków pojedyńczych krajów na losy i koleje osiadłych w nich 
narodów. Mimo to, Karol Ritter, a nie Humboldt, zatrzyma w dzie
jach ziemioznawstwa miejsce istotnego założyciela historycznej geogra
fii. W każdym bowiem razie przeważały w Humboldcie wiadomości 
fizyczne i przyrodnicze, w Ritterze zaś historyczne i te usiłował nawet 
Ritter do tego stopnia rozświecać przyrodzonemi warunkami całych lą
dów i pojedyńczych krajów, że niekiedy popadał w rodzaj „geografi
cznej teleologii,” t. j. próbował z zewnętrznych rysów planety naszego, 
z budowy powierzchni ziemi wyczytać niejako już a p r i o r i  wytknięty 
wątek dziejów rodu ludzkiego. Podobne zapatrywania, z łatwością 
mogące prowadzić do predestynacyi i fatalizmu w dziejach ludzkości, 
okazały się nawet z początku wprost niebezpiecznemi, skoro w Niem
czech wytworzyła się osobna nawet w tym kierunku szkoła geografi
czna, zwana „młodo ritterowską,” która, rozprowadzając i egzagerując 
tego rodzaju zapatrywania Rittera, siała na rachunek mistrza w szer
szych kołach publiczności najmonstrualniejsze doktryny. Za to jednak 
niesprawiedliwym byłoby czynić, jak to właśnie czynił Peschel ')> od
powiedzialnym Karola Rittera. Zasługą jego bowiem pozostanie na- 
zawsze, że wszędzie dopatrywał się pewnej zależności między dziejami 
rodu ludzkiego, a areną tychże dziejów, wkładając dopiero na pokole
nia późniejsze obowiązek wykazania, dokąd ta zależność sięga i o ile 
ona właśnie słabnie, w miarę postępu cywilizacyi, która do pewnego 
stopnia tak wyraźnie emancypuje ludzkość z pod wpływów miejsca.

Ale, choć odmienne, jak widzimy, obadwaj rzeczeni, wielcy geo
grafowie, zakreślili sobie w swych dziełach cele i kierunki, przecież 
prace ich bynajmnićj nie wykluczały się, nie negowały wzajemnie. Je
dynie pierwszy kładł na to więcej nacisku, co drugi skorym był poło
żyć dopićro na drugim planie, a w istocie rzeczy burzyli oni społem je 
dną ręką dawną geografię, a wznosili drugą ręką. niewzruszony piede
stał dla nowej geografii i dla nowej jćj metody.

Zapytajmy wszakże, na czćm polegała ta reformatorska praca 
Humboldta i Rittera, czyli czćm była stara, a czćm odznacza się nowa, 
od nich datująca się szkoła w geografii?

Stara szkoła geograficzna, lubo jćj daru obserwacyjnego i pilno
ści w zbieraniu dat i wiadomości odmówić nie można, była przecież da
leką jeszcze od świadomości istotnie umiejętnych podstaw ziemiozuaw-

U  Ju n i, 187G i P esch e l „A bhandlungen  zur E r d — u. V o lk erk u n d e,”  I  (L e i
p zig , 1 8 7 7 ) ,  str . 2 7 5  —  3 6 8  i 3 7 1 — 4 2 3 .

*) c f . W agner: „Der gegen w artige  Standpunot der M ethod ik  der E rd-  
ku n de ,” w Bobina „G eographisches Jah rb u ch ,” V I I , 1 8 7 8 , utr. 56  5 i nast. 
i V III , 1 8 8 0 ,  str. 52 7 i nast.
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stwa. Geografia w jćj ręku przedstawiała sig więcej lub mniej, ale 
zawsze chaotyczny wiązanki], nazw i liczb, surowym agregatem dat 
i szczegółów to przyrodniczych, to historycznych i statystycznych, 
zbiornikiem najróżnorodniejszych wiadomości bez organicznćj łączni 
i bez jakiejkolwiek przewodniej myśli, któraby je ożywiała i za logiczny 
służyła im cement. Jako taka, nie dziwna, że geografia dawnej szko
ły, nie posiadając żadnćj osobnćj, sobie tylko właściwej firmy, własne
go ściśle określonego hasła i celu, nie umiała się otrząść z roli pomo
cnicy nauk innych i zdobyć sobie samodzielnego bytu, że owszem nie- 
skupioną, rozstrzeloną samą w sobie przyczepiano z łatwością to do hi- 
storyi, to znów do nauk przyrodniczych. Przeczuwano wprawdzie nie
raz, głównie od drugiśj połowy XVIII-go wieku począwszy, że przed
miotem geografii jest stosunek ziemi i jćj zjawisk do człowieka i jego 
rozwoju; już Strabo może uchodzić za praojca podobnćj teoryi geogra
fii; ale głębiej pojąć tego stosunku i umiejętnićj go określić jeszcze nie 
umiano i dlatego w dziełach geograficznych zestawiano mechanicznie 
tylko daty fizyczne obok etnograficznych, historycznych i statysty
cznych. Słowem, stara szkoła geografii stąpała jeszcze na zupełnie 
błgdnych drogach. Brakowało jej wyraźnego programu, jasnego prze
świadczenia o swojćm zadaniu, a tćm samćm brakowało jćj i umiejg- 
tnćj metody w doborze materyału, ugrupowaniu jego i przedstawieniu. 
Nieświadoma bowiem jeszcze tego, że ziemioznawstwo, jak powiada Pe- 
sehel, niczem nie jest, jeśli nie tłómaczy, a tłómaczy dopićro wtedy, 
gdy odkrywa przyczyny i skutki, nie pomna słów Bakona, które i do 
geografii w pierwszćj linii odnieść należy, v e r e  sc i r e  e s t  p e r  c a u s a s  
sc i re ,  nie umiała tćm samćm wznieść się do zestawień i porównań, nie 
wnikała nigdzie w przyczynowy związek i nie siliła się wyprowadzać 
ogólnych wniosków'; lecz przeciwnie, najwyraźnićj zataczała sobie jak- 
najciaśniejszy horyzont i przedstawiała swój przedmiot zbyt luźnie 
i aforystycznie i dlatego w szkołach apelować musiała do czczćj mne
moniki, a nic do pouczających spostrzeżeń i poglądów, mających zostać 
trwałą zdobyczą i jasnym przewodnikiem w życiu.

Przyczynę tej nieporadności i tych niedostatków starej szkoły 
geograficznćj wytłómaczyliśmy już wyżej. Leżała ona, by ją  streścić 
raz jeszcze, w niedojrzałości samych nauk, których rezultatami musi się 
z natury rzeczy geografia zasilać, w niedojrzałości więc zarówno każdej 
z gałęzi nauk przyrodniczych, jako tćż w niedojrzałości samych badań 
historycznych. Wszak pierwszym brakowało jeszcze tych wszystkich 
dat i odkryć, jakie dopićro udoskonalony teleskop, spektroskop, mi
kroskop, psychrometr, seizmometr, batometr i tyle innych instrumen
tów i narzgdzi ze sobą przyniosły, brakowało całego szeregu analiz 
chemicznych i badań anatomicznych, zdobyczy fizyologiczuych i wyko
palisk paleontologicznych. Drugie zaś nietylko nie rozporządzały je
szcze całą kopalnią odkryć archeologicznych i rozległym obszarem ba
dań lingwistycznych, lecz, co gorsza, gubiły się jeszcze w lesie luźnych 
faktów i same dopićro szukały metody, któraby je wywiodła po nici
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przyczyn i skutków z labiryntu szczegółów. Wreszcie i samćj geogra
fii pozostawało na polu czyście odkrywczćm bardzo wiele jeszcze do 
czynienia, aby jej daty i spostrzeżenia mogły sig stać, jak dziś właśnie, 
poprawniejszemi i pomnożyć sig o całe muzea i biblioteki. Pozostawa
ło jćj mianowicie zerwać stanowczo ze starą tradycyą, która główny 
swój interes do wypraw odkrywczych czerpała w utilitaryzmie, w ku
pieckich zyskach i w polityce merkantylnćj, t. j. ubiegała się przede
wszystkićm o posiadanie bogatych zamorskich spichrzy lub kopalń, 
a natomiast ująć w rękę inicyatywę do wypraw czyście scientyficznych, 
badawczo-odkrywczych, podejmowanych z pobudek nawskroś nauko
wych. Wszystko to niezawodnie usprawiedliwia w zupełności ujmy, 
jakie charakteryzują starą szkołę geografii.

Dopiero przeto zupełny przewrót w charakterze wypraw geogra
ficznych, jaki odbył się w drugiej połowie XVII-go wieku, dopićro na
stanie umiejętnych podróży, łącznie z t. zw. przez Peschla dobą pomia
rów, z drugiej zaś strony stopniowy postęp w rozwoju i metodzie wszy
stkich nauk przyrodniczych i coraz to bardzićj i wyraźnićj umacniające 
się u historyków przeświadczenie, że socyalny, ekonomiczny i polity
czny rozwój narodów, jako odbywający się na ziemi, nie może odbywać 
się bez pewnego wpływu gleby, jćj składu, zasobów, warunków plasty
cznych, klimatycznych, roślinnych i zwierzęcych, przedewszystkićm 
dzieła Montesquieugo „Esprit de lois” i Herdera „Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschkeit,” które poraź pierwszy głębiej i umieję- 
tnićj wnikając w związek między przyrodą a rozwojem człowieka, sta
ły sig zarazem tak potężnym bodźcem do badań historyozoficznych 
w ogóle; dopićro te okoliczności i ten przewrót, jakie zrządzały w do
tychczasowych wyobrażeniach i zakonach nauki, pomagały tćż i zie- 
mioznawstwu wydostać się z dawnego zaklętego koła opi sów,  porzu
cić metodę suche go  z e s t a w i a n i a ,  a odrodzić sig nową metodą i no- 
wćm zadaniem i w ten sposób nietylko nowy rozpocząć okres własnego 
rozwoju, lecz jednocześnie także wyswobodzić się z pod opiekuństwa in
nych nauk i stanąć o własnych siłach w ich rzędzie, jako równoupra
wniona, osobna umiejętność.

Jak w tylu innych naukach, jak w astronomii Kopernik, Kepler 
i Newton, w astrofizyce Bunsen i Kirchhoff, w geologii Lyell, w meteo
rologii Dove, w biologii Lamarck, Darwin, Wallace i t. d., tak samo 
i w geografii przyszło do inauguracyi tćj nowćj ery za sprawą nielicznych 
myślicieli, za sprawą Humboldta i Rittera. Oni to bowiem zdołali za
równo objąć swym geniuszem rezultaty całćj skali nauk przyrodniczych 
i historycznych i z nich, jakby z d i s j e c t i s  m e m b r i s  jednę organi
czną spleść całość, t. j. naukę o ziemi, jak zarazem nakreślić dla nićj 
tg nową metodę, zadanie i cele, które ją  natychmiast na pewnych 
i samoistnych postawiły fundamentach.

Ta nowa metoda ') jest dwojaką. Jedna odnosi się do s p o s o b u

‘)  Jakkolw iek  ju ż  w czasach  R ittera  n ie brakło prac i rozpraw , o g ła -
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badania i jest z charakteru swego indukcyjną czyli analityczną, t. j. 
zmierzającą od pojedynczych elementów i szczegółów do syntezy; lecz 
ta metoda nie jest bynajmniej wyłącznie tylko dzisiejszej geografii wła
ściwą, bo jak wiadomo, posługuje się nią także cały szereg innych na
uk. Druga natomiast jest już znacznie wybitnićj geografii właściwą 
i jest poprostu ś r o d k i e m ,  jakim się geografia w swych badaniach po
sługuje ku dopięciu swych celów. Środkiem tym zaś jest p o r ó w n y 
wa n i e  w najobszerniejszćm tego słowa znaczeniu, w czćm też i po
wód, dlaczego Ritter swoje pomnikowe dzieło geograficzne obdarzył 
przydomkiem „porównawczego” (vergleichende Geographie).

Wprawdzie Oskar Peschel, w krytyce metody Ritterowskiej '), 
starał się wykazać, że, jakkolwiek Ritter pierwszy zatytułował swoje 
dzieło „geografią porównawczą,” nigdzie właściwie nie rozwiązał zada
nia tak pojętći geografii, bo jeśli porównywał historyę narodów z natu
rą ich siedzib, popełniał błąd przeciw loice, porównywając różnorodne 
ze sobą przedmioty. Wynikło nawet w skutek tego niemałe między 
geografami nieporozumienie, co właściwie należy przez „geografię po
równawczą” rozumieć, i kiedy jedni, jak Peschel właśnie, Kirchhoff, Su- 
pan i w. i., odnosili lub odnoszą jeszcze nazwę porównawczej geografii, 
jedynie tylko do dziedziny morfologii powierzchni ziemi, to drudzy zno
wu, i to bezpośredni uczniowie Rittera, jak Wappaus, Curtius, Klóden, 
rozumieli przez porównawczą geografię w myśl Rittera, dociekanie za
leżności kultur ludzkich od geograficznych stosunków pojedynczych 
części ziemi. Nieporozumienie to i rozdwojenie w obozie geografów, 
nie mogło się wszakże na długo utrzymać, a to z tćj prostej przyczyny, 
że wszystko w geografii jest przedmiotem porównań, a nie same tylko 
formy powierzchni ziemi, że właśnie wszystkie czynniki i zjawiska na 
ziemi, muszą być tą drogą, tą metodą badane, bo im lepsza analiza 
szczegółów, tem pewniejszą ich synteza i tóm nieomylniejszemi wypro
wadzone z nich wnioski i rezultaty, że w ten sam sposób i różne sto
sunki zależności, w jakich człowiek w różnych okolicach ziemi do przy
rody zostaje, stosunki przeto jego historyi do teatru wypadków tćjże, 
nietylko mogą, lecz muszą i powinny być zarówno w przestrzeni, jak

szanych  g łów n ie w czasopism ach geograficznych , o k o ło  m eto d o lo g ii zicm iozna- 
w stw a, J . G. L ddde w r. 1 8 4  9 m óg ł już w tym  p rzedm iocie zebrać 26  1 roz
praw , to przecież w łaściw ie dop ićro dzisiaj obudził s ię  do nidj in teres i dzisiaj 
wzrasta osobna literatura, traktująca o m etodzie, ce lu , zadaniu i stanow isku  
geografii. Przyczyny tego  na leży  znś szukać w m nożeniu się katedr geografii 
po un iw ersytetach  i fachow ych d la teg o  przedm iotu nau czycieli w szkołach  
średnich, słow em , w coraz to liczn iejszym  zastęp ie m ężów , którzy z obow iązku  
m uszą system atyczn ie  pracow ać nad m etodyką geografii, c f. W agner 1. o. 
w „G eogr. Jah rb u ch ,“  1 8 7 8 , IJd. V II , str. 5 5 0  i nast.

' )  p . „ N eu e P roblem e der vergleichonden  E rdkunde, ’ L o ipzig , 1 87 0 , 
str. 1 — 8.
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w czasie porównywane, jak to właśnie pojmował Ritter '), i że nare
szcie sam Peschel, który swą krytyką spowodował rzeczone nieporozu
mienie, de f ac t o  niczćm się nie różnił w metodzie i pojmowaniu geo
grafii od Rittera, bo, choć więcćj położył nacisku na porównawczą me
todę badania morfologii powierzchni ziemi, orzekał przecież za Ritte- 
rem, że ostatnim i najwyższym problemem geografii jest odpowiedź na 
pytanie, jak pojedyńcze obszary ziemi oddziałały na rozwój narodów 
i naszego całego rodu, lub, że tendencya ziemioznawstwa zmierza za
wsze ku temu, aby obszary ziemi pojmować jako scenę zjawisk dziejo
wych 2). Nie mylił się tćż Ritter, nie mylili się i jego wymienieni 
uczniowie i nie myli się dziś Richthofen 3), jeśli powiada, że porówna
wcza metoda polega rzeczywiście na ciągłćin szukaniu i dopatrywaniu 
się przyczynowych wzajemnych stosunków (der causalen Wechselbezie- 
hungen), między powierzchnią ziemi z jednćj, a organicznym światem 
z drugićj strony. Czyni on nadto słuszny zarzut Peschlowi z tego, ja
koby metoda porównawcza odnosiła się w geografii wyłącznie do wy
szukiwania podobieństw, czyli „homologii” w naturze. Podobieństwa 
te bowiem są same dopićro bodźcem do szukania ich przyczyn.

Metoda porównacza w geografii, jako środek badania, prowadzi 
nas wprost do ce lu  nauki, do którego sama właśnie zmierza. Celem 
zaś dzisiejszego ziemioznawstwa, jest wykazanie, o ile ziemia, pojęta ja 
ko całość, a więc jćj ustrój, zjawiska i świat roślinny i zwierzęcy, jest, 
jak się Ritter wyraził „domem wychowawczym człowieka,” albo, jak 
powiada Peschel, o ile fizyczne własności ziemi i działanie praw natu
ry dają się dowieść w dziejach rodu ludzkiego, albo, krócćj jeszcze, wy
kazanie przyczynowego związku i oddziaływania między elementami 
przyrody a historyą. Z tego wynika dalćj, że p r z e d m i o t e m  g eo 
g r a f i i  jest ziemia z całym zasobem swych zjawisk i własności, pojęta 
jako mieszkanie ludzkości i scena jej dziejowych losów, i że geografia 
z c h a r a k t e r u  swego nietylko jest dualistyczną, t. j. w jednej części fi- 
zyczno-przyrodniczą, w drugićj zaś historyczną umiejętnością, lecz tak
że z przyczyny, że wykazuje, mówiąc słowami Guthego, jak dalece 
człowiek od przyrody zawisł, a o ile pragnie się od tćj zależności uwol
nić, jest zarazem jedynćm łącznćm ogniwem między przyrodozna
wstwem a historyą.

' )  cf. W agner 1. o. w „G eogr. Jahrbuch” V II , 1 8 7 8 .  s tr . 5 8 0  —  5 9 8
i „G eogr. Ja h rb .,” V I I I , 1 8 8 0 , str . 5 3 4  i naSt.

2)  „ D a s le tz te  und hóchste P rob lem  der E rdkunde ist d ie B ean tw or-  
tung der F rage, w ie haben d ie einzelnen  Plairetenraum e auf den E ntw ick e-  
lungagang der V iilker und u n seres ganzen  G escb le ch tes zurflckgew irckt, ’ 
P- E in le itu ng  zur pbysischen  G eograpbie v. P escb e l-L e ip o ld t, L e ip zig , 1 8 7 9 ,
I) 4 , „Im m er geh t d ie T end en z der Erdkunde dahin, d ie Erdraum e aufzufas-  
*en a is Schaupliltze gesch ich tlich er  E rsch ein u n gen ”  p . „E in leitu ng  zur eu ro-  
p łisc h e r  S taatenkunde11 v . P esch el-K ru m m el, L e ip z ig , 1 8 8 0 , st. V I I .

3)  „C hina“  (B er lin , 1 8 7 7 )  I ,  str . 7 3 2 .

Tom I. Luty 1882. 26
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Dzisiejsze ziemioznawstwo ma sig tćż do geografii starćj szkoły, 
zbieraj ącćj luźny tylko materyał, zupełnie tak, jak arcliitektoniczna 
konstrukcya budynku do zwożenia dlań budulcu. Tamta była maga
zynem, leksykonem, dzisiejsza zaś geografia organicznym, umiejętnym 
systemem.

Od czasów Humboldta i Rittera, może wszakże geografia pochwalić 
się jeszcze innego rodzaju niezmiernym postępem. Oto podczas, gdy da- 
wnićj tylko pojedynci, nieliczni uczeni, uznawali w geografii osobną 
naukę i jako taką traktowali, natomiast zaś w kołach rządowych po
czytywano geografią zbyt często, jak powiada Dalia Vedow'a, profesor 
geografii w Rzymie, wprost za niebezpieczną pokojowi, jako szerzącą 
nowe poglądy, albo nawet jako narzędzie rewolucyi, a w szkołach albo 
jćj skutkiem tego nie dopuszczano wcale, albo poruczano ją ludziom zu
pełnie do tego niepowołanym, tak, że ze względu na ogół, mógł nieda- 
wnemi jeszcze czasy Lavalló *) nazwać geografię nauką que  t o u t  le 
m o n d e  c r o i x  s a v o i r  et  q u e  t o u t  le m o n d e  i gnore ,  to dziś od 
kilku lat dziesiątków same rządy nawet wzigły w rgkg inicyatywg 
w szczegółowych topograficznych badaniach i pomiarach geodetycznych 
całych krajów, a równocześnie przyszło do założenia, blizko już 60 To
warzystw geograficznych, do redakcyi, około 100 czasopism specyalnie 
geograficznych, słowem do spotęgowania się interesu dla ziemiozna- 
wstwa w tym stopniu i do takiego uznania jego potrzeby, że dziś nie 
darmo powstają już i mnożą sig z niebywałym pośpiechem osobne, te
mu przedmiotowi poświęcone katedry w szkołach wyższych (dotąd jest 
ich w Europie trzydzieści kilka), a jednocześnie coraz głośniejsze dają 
się słyszćć domagania, ażeby i w szkołach średnich miała geografia 
swych osobnych nauczycieli fachowych.

Skreśliwszy w ten sposób pokrótce historyczny rozwój ziemiozna- 
wstwa, jego dzisiejszą definicyę, jego przedmiot, cel i metodę badania, 
wg;lądnijmy z kolei w s t o s u n e k  g e o g r a f i i  do i n n y c h  n a u k ,  
w jćj  p o d z i a ł  i g r a n i c e .

Skoro geografia okazała się nam z natury swćj umiejętnością dzia- 
listyczną, fizyczno-historyczną, i dualizm ten jćj najwybitnićj właśnie 
wystąpił w samych reprezentantach jćj nowego kierunku, w Humbold
cie i Ritterze, przeto nie obojętną jest rzeczą zapytać, czyli między te- 
mi obiema stronami geografii ma zachodzić zupełna równowaga, czyli 
też jedna z nich ma używać przywileju przewagi. W tćj mierze je
dnak, wyznać należy, daremnie szukalibyśmy między uczonymi zgody. 
Jedni bowiem więcćj kładą nacisku na historyczną stronę geografii, 
drudzy zupełnćj przestrzegają równowagi, a jeszcze inni pragnęliby 
ziemioznawstwo uczynić przeważnie nauką przyrodniczą. Pierwszego, 
przeważnie historycznego kierunku i charakteru w geografii, przestrze
gają np. podręczniki geograficzne Putza, Daniela, Guthego, Wappausa,

')  W  przedm ow io do „G eographie u n ivorscllo ,” M altc-B rum t, P a
r is , 18 5 8 .



Seidlitza, Steinhausera, a przyczyny tego należy szukać w samem dzie
le Rittera, w którśm tenże w ciągu pracy swojej coraz to więcej zagar
niał materyału historycznego tak, że nawet praca jego w ostatnich to
mach jego dzieła przybrała niemal cechę pomocnicy historyi, t. j. wy
dawała się jakby podjętą jedynie na usługi historyi l). Wprawdzie jako 
takie wywarło dzieło Rittera niesłychany wpływ na dziejopisarzy, któ
rym odtąd niepodobna było pomijać geograficznej podstawy, geografi
cznego tła dziejów. Z drugićj strony wszakże nie obeszło się bez tego, 
że w szkołach zaczęto sprzęgać geografię z historyą i powierzać je je
dnemu nauczycielowi i że zwyczaj podobny tak dalece rozpowszechnił 
się i utrwalił, że jeszcze dziś przepisy egzaminacyjne nie są wolne od 
łączenia historyi i geografii wjednę niepodzielną grupę. Ale jedno
cześnie nie brakło już i objawów reakcyjnych przeciw temu, zbyt je
dnostronnie pojętemu kierunkowi. Głównie wystąpiła na jaw ta reak- 
cya w ostatnim lat dziesiątku. Sama jednak rozszczepiła się znowu 
na dwa obozy. Peschel bowiem, Kloden, Kirchhoff, Marthe w Niem
czech, Levasseur i El. Reclus we Francyi, Marinelli we Włoszech, sta
nęli na gruncie najczyściej dualistycznym, traktując z pewnśm równou
prawnieniem tak fizyczną jak historyczną stronę geografii, podczas gdy 
Niemcy v. Richthofen i Supan, Holender Bos, Duńczyk Lóffier, Włoch 
Dalia Vedova i Anglicy: Strachey, Geikie, Markham, zajęli drugie 
skrajne miejsce, t. j. geografię pojmują jako naukę przeważnie przyro
dniczą, a historycznej jćj części znacznie szczuplejsze zakreślają ramy, 
poczytując ją  to za część „zastosowanćj geografii” (Zweig der ange- 
wandten Geographie”), jak  Richthofen, to znowu za część biologicznej 
geografii (jak Dalia Vedova), do której i fito-i zoogeografię wliczają 2). 
Najdalśj, z pomiędzy tych ostatnich, idzie Lóffier, profesor w Kopen
hadze, bo definiuje geografię, jako naukę o stosunkach przyrodniczych 
i życiu ludzkićm w d z i s i e j s z y m ich kształcie 3), a więc pierwiastek 
historyczny sprowadza w geografii niejako ad  m i n i m u m .

Niepodobna się wahać, gdy idzie o wybór między temi trzema 
kierunkami a tćm samćm i o scharakteryzowanie ziemioznawstwa 
w stosunku do innych nauk. Najwłaściwszą bowiem i najracyonalniej- 
szą, jest droga pośrednia, przestrzegająca zupełnej równowagi między 
fizyczną a historyczną stroną geografii. Najwłaściwszą i najracyonal- 
niejszą jest zaś dlatego, że z pomiędzy istot organicznych sam jeden 
tylko człowiek jest czynnikiem mogącym oddziaływać i oddziaływają
cym rzeczywiście na przyrodzone warunki swego otoczenia i to tak do
brze nieorganicznego jak  orgauicznego świata, że przeto pod względem 
antropologicznym tylko, należy go uważać za przedmiot „geograficznej

STAN g e o g r a f i i . 1 9 9

*) cf. W agner 1. o. w „G eo g r . Jah rb u ch ,“  V I I , str. 6 0 6 .
•*) p. W agner 1. o. w , , G eogr. Jahrbucb ,“  V I I , str. 6 0  7— 6 1 4  i V I I I ,  

5 5 4 — 5 8 8 ;  oraz „ Z e itsch r ift  fflr w issen sch aftlich e  G eograp h ie ,11 I I  ( 1 8 8 1 ) ,  
str. 1 6 8 .

3)  „ Z e itsch r ift fftr w issen sch aftlich e  G cograp h io ,“  I I ,  s tr . 3 .



biologii” a zresztą wyjąć go z nićj i postawić w systemie ziemioznaw
stwa na osobnćm miejscu, w pewnćm przeciwieństwie do reszty natury 
żywćj i nieżywej, na miejscu, tak chlubnie przezeń zdobytćm, to jest 
w historycznej geologii. Inaczćj groziłoby nawet ziemioznawstwu nie
bezpieczeństwo, miasto być naturalnym wspólnym węzłem wszech na
uk przyrodniczych i historycznych, zostania jodynie jednym wielkim 
morfologiczno-biologicznym wstępem do historyi, tak jak  znowu z dru
giej strony, musiałoby się ziemioznawstwo przemienić w geograficzną, 
tylko metodę traktowania dziejów powszechnych, czyli w rodzaj geo
graficznej lub topograficznej historyi, gdyby nie uwzględniało w równćj 
mierze tej całćj dźwigni, na jakiej wspiera się właśnie ród ludzki i je
go historyą, to jest całego łańcucha fizycznych i biologicznych warun
ków ziemi.

Z tych powodów trudno też oświadczyć się za p o d z i a ł e m  g e o 
graf i i ,  jaki np. proponuje Supan '), który ją  rozkłada na a) astrono
miczną, b) geologiczną i c) geografią w ściślejszem znaczeniu (a tę osta- 
tnię znowu na cc) geografię nieorganicznego świata i /?) geografię świa
ta organicznego), albo jaki stawia Bos 2), dzieląc ją  na fizyograficzną 
i biologiczną, albo Dalia Vedova 3), dzieląc ją  na morfologiczną i biolo
giczną, albo znowu Richthofen ł ), rozróżniający 1) geografię czystą, to 
jest naukę o powierzchni ziemi i jćj formach i 2) geografię zastosowa
ną, to jest naukę o oddziaływaniu tćj powierzchni na fizykę ziemi i kli
mat a łącznie z klimatem i fizyką ziemi na życie organiczne w ogóle, 
a w szczególności zaś na ludzkość; nie pochwalilibyśmy także zwyczaju, 
tak często praktykowanego w podręcznikach geograficznych, dzielenia 
geografii na trzy części: matematyczną, fizyczną i historyczną, bo nie 
ma racyi oddzielania nauki o kształcie, wielkości, gęstości i ruchach 
ziemi, oraz nauki o stosunkach ziemi do uniwersum, czyli tak zwanćj 
matematycznej i astronomicznćj geografii od reszty jćj części fizycznćj, 
a natomiast jesteśmy zupełnie w duchu dualistycznego charakteru zie
mioznawstwa za podziałem jego na dwie części to jest na część fizycz
ną i historyczną, jak go właśnie geografowie tacy jak Peschel i El. Re- 
clus podają i przeprowadzają.

W myśl tego podziału pierwsza, to jest f i i z y c z n a  g e o g r a f i a  
ma zajmować się najprzód opisem ziemi jako ciała niebieskiego, a więc 
kształtu jćj, wielkości, gęstości, ruchów, co stanowi 1) dział matema

' )  „ U e b e r  don B egriff und In h alt der geograp h ischen  W issen ech aft  
und d ie  G renzen ihres G ob iotcs“  w „ M itte ilu n g en  der k . k. g eo g r . G esellsch aft  
in W ie n ,“  1 8 7 6 ,  str. 5 4 — 7 5 .

2) „ D e  plaata der A ardrijkskundo in  h et systcem  der W eten sob ap p on ,14 
G roningen , 1 8 7 8 .

3) „ I I  co n cetto  popu lare o il  co n cetto  sciontifioo dclla  geogra fia ,11 p.
„ Z e itsch r ift  fQr w issensohaftl. G eograp h ie,“  II , 1 8 8 1 ,  str . 1 2 3 — 1 2 6  i 1 6 4
— 1 6 8 .

*) „C hina ,“  I  B d ., str . 7 2 0  —  7 3 2 .
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tyczny geografii fizycznej, potem stosunkiem ziemi do iunycli ciał nie
bieskich, i jest to jćj dział 2) dział kosmologiczny, dalej wytworzeniem 
się i ukształtowaniem ziemi a zatem historyczną, i dynamiczną geolo
gią i jest to jej 3) dział geologiczny, następnie dzisiejszym ustrojem po
wierzchni ziemi i jest to jćj 4) dział fizyograficzny lub morfologiczny, 
z kolei meteorologiczno-klimatycznemi stosunkami ziemi i jest to jćj 5) 
dział meteorologiczny, a w końcu rozmieszczeniem świata roślinnego 
i zwierzęcego na ziemi, co stanowi jej dział ostatni 6) fito- i zoogeograficz- 
ny. Wprawdzie należałoby w tym ostatnim dziale geografii fizycznćj 
pomieścić także człowieka, o ile jest on właśnie przedmiotem antropo
logii. Z uwagi wszakże, że fizyczna, cielesna strona człowieka, tworzy 
dopiero jednę z jego cech charakterystycznych i nie może być jako ta 
ka oddzieloną od całego szeregu innych znamion, jakiemi są język, 
kultura i religia, atejużsąhistorycznemi, przeto należy antropogeografię, 
czyli etnografię już poczytać za wstępny dział g e o g r a f i i  h i s t o r y c z 
nej ,  której to ostatniej znowu specyalnem i najwyższćm zadaniem jest 
wykazanie wzajemnego stosunku między ziemią i jej niższym światem 
organicznym po jednćj, a człowiekiem po drugićj stronie, albo inaczćj, 
wykazanie, by powiedzieć z Peschlem, o ile historyczny rozwój pewne
go narodu stoi w harmouii z przyrodzonemi własnościami zamieszkałe
go przezeń kraju a o ile rozstrzygało o nim samo już uzdolnienie naro
du i po którćj stronie wypada pewne plus lub minus.

Od niezgody, jaka jeszcze panuje między geografami w pojmowa
niu charakteru geografii jako umiejętności i w jćj podziale, zależy na
turalnie i niezgoda ich co do odgraniczenia ziemioznawstwa od innych 
nauk. W tej mierze jednak byłoby rzeczą wcale już nieproduktywną 
chcieć się rozglądać, jakie ziemioznawstwu pojedyńczy geografowie za
kreślają granice. Dość powtórzyć słuszną uwagę, jaką pod tym wzglę
dem czyni Marthe '), powiadając, że granice między geografią a umie
jętnościami, do których pomocy ziemioznawstwo się odwołuje, nie da
dzą się objektywnie, lecz tylko subjektywnie poprowadzić. Tćm wię
cej wszakże czujemy się w obowiązku w tćj sprawie własne zaznaczyć 
stanowisko i wytknąć geografii granice, jak je sami pojmujemy.

Ponieważ ziemia jest przedewszystkićm jednem z ciał niebies
kich, przeto geografia nie może się obejść bez pomocy a s t r o n o m i i .  
Ale podczas gdy astronomia kładzie sobie za zadanie poznanie specy- 
alne całćj mechaniki i budowy wszechświata, którego jedną, maleńką 
tylko cząstką jest ziemia, to geografia baczyć musi oczywiście tylko na 
te prawa i zjawiska astronomiczne, jakie bezpośredni wywierają wpływ 
na życie globu ziemskiego, a celem zaznaczenia stanowiska ziemi 
w wszechświecie, musi ogólny tylko nakreślić obraz światów innych. 
Nie inaczćj ma się rzecz ze stosunkiem geografii do a s t r o f i z y k i .  I t u  
bowiem należy się geografii ograniczyć do ogólnych tylko rysów włas

‘)  ,,U eb er  Begriff, Z ie l und M ethode der G eograp h ie11 w „ Z eitsch rift  
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ności fizycznych innych ciał niebieskich, aby raz tein lepićj uwidocznić 
różnice lub podobieństwa w budowie, składzie i fizyce ziemi w przeci
wieństwie do innych ciał kosmosu, drugi raz zaś, by zaczerpnąć tein 
pewniejszych danych ku rozwiązaniu tyle ważnego pytania genezy 
ziemi.

Natomiast nauka, co specyalnie bada termiczne warunki globu 
ziemskiego i prawa cyrkulacyi jćj powietrza i wody, to jest m e t e o r o 
l og i a  i k l i m a t o l o g i a ,  w całości do geografii wcieloną być musi.

Podobnie i stosunek ziemioznawstwa do g e o l o g i i  nasuwa się 
sam przez się. Skoro bowiem ziemia wraz z swą geotektoniką, plasty
ką, klimatem i rozpostartemi na nićj organizmami, nie przedstawia się 
wcale jako coś raz na zawsze skończonego, lecz owszem ciągłej choć 
powolnćj podlegała i podlega metamorfozie pod wpływem całego sze
regu sił i Czynników, więc też i część geologii, traktująca szczegółowo
0 wpływie tych sił i czynników, to jest geologia dynamiczna w całości 
należy do zakresu geografii tak samo, jak ogólny rys geologii historycz- 
nśj, przedstawiającćj właśnie wątek kolejnych przeobrażeń wszech sto
sunków na ziemi. Ogólne wiadomości z geologii historycznśj i z naj- 
ważniejszćj jćj części, to jest paleontologii, mają dla geografii i to jesz
cze szczegółowe znaczenie, że obok historycznego rozwoju jestestw or
ganicznych podają jedyny właśnie, niezbędny lducz do wytłumaczenia 
dzisiejszego rozmieszczenia roślin i zwierząt.

Fito- i zoogeografia nie ma zaś być bynajmnićj rodzajem reperto- 
ryum botaniki i zoologii, lecz przypuszczając takowe jako przedmioty 
już znane, pragnie tylko wykazać prawa i warunki bytu i rozpostarcia 
się po ziemi głównych formacyi i państw flory i fauny, a szczególniej
szą tylko uwagę zwrócić na te grupy roślin i zwierząt, które pod ste
rem człowieka zamieniły się w przedmioty jego kultury, przemysłu
1 hadlu.

W etnografii i geografii historycznćj zdawałoby się wprawdzie, 
że należałoby ziemioznawstwu podobnie jak  w fito- i zoogeografii, ograni
czyć się do wykazania jedynie przyczyn rozpostarcia się człowieka po 
ziemi, jakotćż warunków jego bytu i rozwoju. Skoro wszakże człowiek 
zajmuje w naturze uprzywilejowane stanowisko ze względu, że on je 
den tylko oddziaływa na swoje otoczenie i skoro nadto najwyższćm za
daniem geografii jest właśnie badanie stosunku między ziemią a czło
wiekiem, ich wzajemnego oddziaływania, przeto słuszna, by nauka
o człowieku znalazła w ziemioznawstwic szersze dla siebie miejsce, 
a zatćm by czerpała zarówno główne przynajmnićj wiadomości z antro
pologii i etnologii jak z dziejów powszechnych rodu ludzkiego, aby mo
gła tćm umiejętnićj rozwój historyczuy pojedyńczych ludów i narodów 
zestawić z fizycznemi warunkami okolic ziemi, przez nie zamieszka
łych i badać, o ile ten rozwój stał lub stoi w pewnćj korrelacyi z przy- 
rodzonćm uposażeniem tychże części ziemi, to jest o ile i gdzie czło
wiek liczył się z niemi i od nich zawisł, a gdzie i o ile górował nad 
niemi dzięki swemu wyższemu, wrodzonemu już uzdolnieniu.
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Ale i statystyki nareszcie, to jest nauki o stosunkach, siłach i za
sobach państw i ich socyalnym stanie niepodobna z umiejętnego syste
mu geografii wykluczać, pomimo, że państwa, ich granice i podstawy 
ciągłym i stosunkowo nader szybkim ulegają zmianom a więc jako ta
kie nie są właściwie przedmiotem umiejętności, mającćj się opierać na 
stalszych podstawach. Państwa bowiem są z dawien dawna właśnie 
panującą formą zewnętrzną, w jaką ludzkość została i zostaje ujętą 
i same wytwarzały się i przekształcały z reguły znowu tylko na pod
stawie i na warunkach geograficznych. Prócz tego geografia nie może 
się w zupełności wyzuć i celów i potrzeb praktycznych, z jakiemi się 
właśnie statystyka liczy, notując wygasłe i żyjące narody, wykazując 
militarną siłę państwa, zliczając zasób podatków, regulując finanse 
a w ogóle nakreślając stan całego gospodarstwa narodowego i ponie
kąd etyczny i intellektualny bilans całych narodów, dzięki czemu ku
piec zaznajamia się w niśj z drogami i z ruchem handlowym, jakotśź 
z obrotem towarów, przemysłowiec ze stanem produkcyi industryjnej, 
rolnik z przeciętnym zbiorem płodów surowych w danym kraju, pod
czas gdy uczony wyczytuje z szeregu zestawionych cyfr niejako budżet 
ekonomii, moralności i inteligencyi społecznej w pewnej danćj chwili.

Oglądając się na ten tak rozległy obszar dzisiejszego ziemioznaw
stwa, przypominają się mimowoli słowa Iiittera, który, bacząc zara
zem, że wszechstronność, jakićj się ziemioznawstwo domaga, nie po
zwala jego uprawiaczom być jednocześnie specyalistami we wszystkich 
naukach, na których się geografia wspiera, wiedzę geografów poró
wnał z oceanem, płaskim ale bezgranicznym. Chciał on przez to wyra
zić, co wypowiada i Peschel w słowach: „żadna inna umiejętność nie 
zależy bardzićj od pomocy tylu nauk co ziemioznawstwo i z nią żadna 
uniwersalnością mierzyć się nie może,” to jest, że geografia ogarnia 
wszystkie umiejętności, „toutes les connaissances humaines,” jak po
wiedziano na kongresie geograficznym w Paryżu 4 sierpnia 1875 r., 
lub że jest—by powtórzyć za Anglikami— „the meeting-ground for all 
Sciences,” i że jako taka, przybiera coraz wyraźniśj charakter „geozofii.”

Usiłowano już nieraz z przyczyny, że geografia odwołuje się do 
pomocy tak licznćj plejady nauk, odmówić jej charakteru umiejętności 
i nazywano ją  to kompleksem, to repertoryum najróżnorodniejszych 
wiadomości, innym naukom wydartych. Zapominano jednak, że spe- 
cyalne umiejętności mają wcale inne niż ziemioznawstwo, właściwe so
bie cele, że mianowicie, jak trafnie podnosi Dalia V edova'), albo 1) 
badają typy i charaktery swych przedmiotów, niby ich statykę, albo 2) 
ich siły, funkcye i modyfikacye to jest ich dynamikę, albo 3) ich wa
runki bytu w przestrzeni to jest na ziemi; że przeto jako takie raz roz
rywają materyalną i idealną jedność ziemi, drugi raz wszakże, wnika
jąc w prawa rozmieszczenia swych przedmiotów na ziemi, same znowu 
najwyraźniej apelują do osobnój umiejętności, któraby tę jedność na

0  „ Z e itsc h r ilt  f&r w issen schaftlicho  G co g ra p h ie ,11 I I ,  s tr . 1 G 7.
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nowo sprowadziła a w szczególności ze wszystkich specyalnych nauk 
zabrała w swą dziedzinę to, co się odnosi do przestrzeni—do geografi
cznego rozpostarcia. Zapominano nadto, że geografia nietylko posiada 
także swą własną specyalność, to jest badanie ustroju powierzchni zie
mi, nietylko zbiera, sprawdza i porównywuje zjawiska i fakta, to jest 
zajmuje się czynnością, praktykowaną również przez każdą inną umie
jętność, ale że co ważniejsza, zrywając owoce w ogrodzie innych nauk, 
zestawia je w myśl właściwego sobie tylko celu i według własnćj meto
dy w j e d e n  wi e l k i  s y s t e m k o r r e l a c y i  i o d d z i a ł y  wań między 
naturą martwą a życiem organicznćm w ogóle i między całą organiza- 
cyą przyrody z jednćj a rodem ludzkim z drugićj strony w szczególno
ści, co przecież jest procesem nawskroś umiejętnym ‘). Zresztą w gro
nie nauk tylko jedna geografia, jak mówi Towarzystwo geograficzne 
londyńskie, w adresie do wicekanclerzy uniwersytetów w (Mordzie 
i Cambridge, łączy w sobie ściśle fizyczne, historyczne i polityczne sto
sunki, ona jedna jest badaniem lokalnych wzajemnych oddziaływań 
(„local correlations”) 2).

Zaznaczywszy metodę, cel, przedmiot, jakotóż granice dzisiejsze
go ziemioznawstwa i jego stanowisko w rodzinie innych umiejętności, 
nie trudno jest nam w końcu ocenić i wy s o k i e  z n a c z e n i e ,  jakie so
bie geografia w dzisiejszych zdobyła czasach. Oto, zostając w tak bli
skim, codziennym związku z innemi dziedzinami badań ludzkich i tak 
dalece korzystając z ich ciągłego rozwoju i postępu, geografia daje 
przedew'szystkiem i ze swojćj strony nader potężny bodziec ku temu 
rozwojowi nauk innych. Z pomocą astronomii, która nam otwarła 
oczy na budowę i mechanikę niebios, zapoznaliśmy się wprawdzie do- 
kładnićj i z ziemią, ale jednocześnie^ badając ziemię i odkrywając 
w nićj coraz to nowe i dalsze lądy i kraje, zapoznaliśmy się zarazem 
lepićj i zapoznaliśmy się z większą liczbą ciał niebieskich. Podobnie 
i reszta nauk przyrodniczych nie ma powodu żałować darów, jakich się 
od nich domaga ziemioznawstwo, skoro naodwróc znowu geografia swe- 
mi podróżami badawczo-odkrywczemi przyniosła im i przynosi zawsze 
nowe, tyle cenne zdobycze, nowe formy i o nowych opowiada zjawis
kach. Dostarcza zaś historyą powszechna geografii dat i wypadków, 
to w zamian geografia rozświeca znowu scenę tych wypadków, tłóma- 
czy częstokroć ich głębsze powody, ba, wnika nawet w tajniki życia 
socyalnego i ekonomicznego całych narodów. Znaczenie geografii się
ga wszakże jeszcze i dalćj. Ziemioznawstwo rozszerza bowiem nawet 
pod względem moralno-filozoficzuym nasz widnokrąg, bogaci i kształci 
nasz dar spostrzegawczy i nasze sądy a przez zestawienie charakteru 
i warunków rozwoju pojedynczych narodów, czyni te sądy coraz spra- 
wiedliwszemi i więcćj bezstronnemi, podczas gdy wyprawy geograficz-

’ ) Patrz W agner, „D er gegenw iirtigo  Standpunkt der M ethodik  d crE rd -  
kunde“  w „ G eo g r . Jah rb .,“  1 8 8 0 ,  str. 5 3 8  —  5 4 9 .

■*) Ib id em , str . 5G 1.
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no-odkrywczo i badawcze mogą poniekąd uchodzić, czćm zresztą tak 
często są i były, za apostolstwo cywilizowańszych narodów w krajach 
barbarzyńskich, ciemnych jeszcze plemion. „Geografia jest przeto, po
wiada Vivien de St. Martin ’), zarówno niezbędną filozofowi jak  mężo
wi stanu, kupcowi, jak badaczowi nauk ścisłych, jest jednym z najgłó
wniejszych warunków inteligencyi ludzkiej w ogóle, wspólną osią dla 
wiadomości fizycznych i moralnych, pierścieniem jednoczącym ludy 
i podstawą ich wzajemnych stosunków.” Nie mylił się tćż już Strabo, 
mówiąc, jeżeli jest umiejętność godna filozofa, to jest nią geografia.

Takim przedstawia się dzisiejszy stan ziemioznawstwa jako umie
jętności. A jeśli geografia nie poprzestaje na tem, jeśli ciągle się jesz
cze udoskonala i coraz bardziśj postępować obiecuje, to mniej zapewne 
w zasadach i podstawach, jakie sobie zdobyła, ile raczej w szczegółach, 
w zagłębianiu i rozszerzaniu starych lub roztwieraniu sobie nowych wi
dnokręgów i przedmiotów swoich porównań. Największa trudność, ja
ką ma w najbliższym pokonać czasie, leży dziś w odszukaniu najwłaś
ciwszego sposobu i miary, w którychby mogła nawskroś umiejętna me
toda geografii być zastosowana i w szkołach średnich. Lecz i w tćj 
mierze nie ma już wątpienia, że metoda nauczania geografii nie może 
być w istocie swój różną od metody jej badań, że tylko w i l o ś c i  lecz 
nie w j a k o ś  ci jćj rozległego przedmiotu może zachodzić różnica mię
dzy akademickiem a scholarskiem jej traktowaniem, i że sposób przed
stawienia, ściśle scientyficzny w szkołach wyższych, winien być tćm po
pularniejszym i przystępniejszym wT szkołach średnich, im młodszymi 
uczniowie. Innemi słowy, dzisiejsza metoda nauczania geografii w szko
łach średnich nie ma już więcój polegać na czczśj mnemotechnice tyl
ko, do którśj odwoływać się musiała dawna szkoła geograficzna, poda
jąca przeważnie jeszcze same „locorum nuda nomina,” ale raz na roz
poznawaniu zjawisk fizycznych i biologicznych i ogólnem przyczyno- 
wćm powiązaniu ich ze sobą, drugi raz na porównawczój charakterys
tyce pojedyńczych krajów na podstawie map i ich odrysowywań, na 
charakterystyce ich warunków produkcyi i na podnoszeniu ich znacze
nia dla kulturalnego rozwoju mieszkających w ich granicach narodów. 
Pamiętamy bowiem, jak to wszyscy z własnego wiemy doświadczenia, 
pewne nazwy i daty tylko wtedy, gdy do nich wiąże się pewien interes, 
pewna idea, pewne prawo powszechnie obowiązujące i gdy je spaja, 
a więc chroni od luźności i abstrakcyi, zwarty łańcuch porównań lub 
przyczyn i skutków. Taka zresztą a nie inna metoda, to jest metoda 
porównań i wyszukiwania oddziaływań, może dopićro spełnić prawdzi
we zadanie dydaktyczne i pedagogiczne 2). Tćm więcej ma powołanie 
spełnić je w dzisiejszych właśnie czasach, kiedy, jak zauważył z taką

')  „ H isto ire  do Ia geographie*1 (P a r is , 1 8 7 3 ) ,  str. 5 8  7.
2) Cf. P escb e l E rdkunde a is U ntcrrichtsgegenstnnd*1 w „ A b -
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prawdą Dalia Vedowa '), przyszło w szkołach do takiego rozstrzelenia 
nauk i do takiśj ich rozmaitości, że coraz wyraźnićj daje się czuć skut
kiem tego brak nauki, któraby tamte jak rozbiegłe członki wjednę zbie
ra ła  organiczną syntezę. Taką zaś syntetyczną nauką jest właśnie, 
jak  to staraliśmy się wykazać, dzisiejsza geografia.

II.

Charakterystyka dzisiejszego stanu ziemioznawstwa nie byłaby 
jeszcze dość wyczerpującą i wierną, gdybyśmy nie starali się także od
mierzyć jego dzisiejszego zasobu wiadomości, obliczyć jego obecnego 
budżetu i nie wytknęli w niem tych niedostatków, tego niejako deficy
tu, jaki pokryć i uzupełnić pozostaje dopiero zadaniem najbliższych po
koleń. Taka statystyka wiedzy ludzkićj o ziemi wypływa zresztą 
wprost z istoty geografii, jako jednśj wielkićj syntezy nauk przyrodni
czych i historycznych i jako nauki zarazem, zmierzającej nieustannym 
szeregiem wypraw do odkrycia i zbadania całego globu ziemskiego aż 
do jego biegunowych kresów. Spytajmy zatem, co podziś dzień wiemy
0 ziemi i rozpostartym na niej życiu organicznym i gdzie te mety, do 
których dobiegły dziś badania przyrodników i historyków z jednej, 
a stopa odkrywców z drugiej strony?

Przedewszystkiśm zdobyła sobie dzisiejsza geografia niczem nie
wzruszoną pewność, że ziemia nie jest bynajmniej jakiemś wyjątkowym, 
uprzywilejowanym ciałem w niezmierzonem państwie Stworzenia. Taż 
sama bowiem materva, z jakiej są zbudowane inne ciała kosmosu, i też 
same siły, które rozstrzygają o bycie i ruchach innych światów, ulepiły 
także glob ziemski i tchnęły w niego życie. Nawet ranga ziemi w hie
rarchii ciał uniwersum okazała się wcale skromną, skoro w pośród nie
zliczonych słońc, jawiących się nam jako milionowa rzesza iskrzących 
się w przestworzu punkcików, vulgo zwanych gwiazdami, ziemia jest 
jedynie jednym z wazalów, t. j. jednym z planet jednego stosunkowo 
bardzo małego systemu, a w nim znowu planetą, należącym do katego- 
ryi mniejszych trabantów słońca. Nic wiadomo jeszcze wprawdzie—
1 w tćj mierze hypotezami wypełniamy luki naszej wiedzy—czyli ziemia 
tworzyła pierwotnie osobny embrion, ku któremu ciążyła i około które
go układała się materya kosmiczna, zanim siła atrakcyi ze strony wię- 
kszój masy słonecznćj nie przerwała tego procesu i nie zaanektowała 
mglistój jeszcze masy ziemi pod swoje panowanie, czyli też ziemia, po
dobnie jak i inne planetarne jej siostrzyce, wyszła dopiero z macierzy
stego łona pierwotnie znacznie większyj, niż dzisiaj, masy słonecznćj. 
To wszakże pewna, że, jakakolwiek była jyj geneza, historyą ziemi, ja 
ko ziemi, rozpoczęła się, odkąd ziemia wirując około swyj osi, zaczęła 
obiegać około słońca, bo odtąd zyskała zarazem miarę czasu dla swego 
rozwoju, t. j. dzień i rok.

')  Por. „Zeitschrift f(lr wisscnłohaftlioho Geogruphio,“  I, str. 125.



Choć na zawsze zakrytemi pozostaną dla nas pierwsze karty sę
dziwych dziejów ziemi, nie jesteśmy przecież i w tćj mierze pozbawio
nymi tak dalece wszelkich danych, byśmy nie śmieli zajrzeć w tajniki 
najstarszego, pierwiastkowego stadyum rozwoju naszego planety. Na
sze słońce i innych słońc miliony, odkąd tylko wyłoniły sig z rozpierz
chłych mas mgławic, zaznaczają właśnie swoją wysoką temperaturą 
i stanem gazowym najstarszy okres w życiu ciał niebieskich i pozwala
ją nam tćm samćm wnosić przez analogią, że w podobnym stanie ża
rzących sig gazów musiała sig znajdować pierwiastkowo i ziemia i wraz 
z innemi planetami tworzyć wspaniały orszak świecących własnćm 
światłem satelitów słońca. Życia organicznego nie szukać nam jeszcze 
na ówczesnćj ziemi, ziejącćj w zimne przestworze żar własnej ciepłoty, 
kilka lub kilkadziesiąt tysigcy stopni Cels. wysokićj. A jednak i wów
czas już nie brakło" jej tgtn życia. Okolona zimnćm przestworzem, 
w którem rozbiegały sig promienie jej światła i ciepła, doznawała na 
powierzchni swej kulistej masy systematycznego ozigbienia, podczas gdy 
w jćj łonie najwyższa właśnie panowała ciepłota. Różnice temperatu
ry ztąd powstałe nie mogły ni na chwilę pozostać obojętnemi ze wzglę
du na równowagę całej masy gazowej ziemi, ułożonćj kocentrycznemi 
warstwami według ciężaru atomistycznego pierwiastków, masę tę skła
dających. Przyszło więc do krążenia, do cyrkulacyi masy ziemskićj, 
oziębionej i cięższćj z powierzchni ku środkowi i mas lżejszych o wyż- 
szćj ciepłocie ze środka ku powierzchni, ale jednocześnie i do tego zja
wiska, że masy w'ydobywające się z wnętrza, gdzie zbyt wysoka ciepło
ta utrzymywała je jeszcze w zupełnćj dysocyacyi chemicznćj i gdzie 
skutkiem tego były ciemnemi, oziębiając się na powierzchni, przemie
niały ją w jedno wielkie laboratoryuin związków chemicznych, a tćm 
samćm w jedną zwartą, gorejącą sferę, czyli fotosferę, z którćj natych
miast znowu spadały, jako oziębione i względnie cięższe ku wmętrzu, 
i tam ponownemu ulegały rozkładowi, póki ich znowu prąd wstępujący 
masy środkowej nie wywiódł na powierzchnię i nie kazał im części ich 
ciepła wyzionąć w zimne przestworze.

Na takich wyziewach ciepła zbiegły zapewne długie lat tysiące, 
zanim ziemia nie ostygła do temperatury, przy której cała jćj masa 
mogła wejść w związki chemiczne i, skraplając się, przechodzić znowu 
powoli z pierwotnego stanu lotnego w stan kipiącćj masy płynnćj, oko- 
lonćj gęstą atmosferą pary chemicznćj. Jeżeli już przez to pierwotna 
objętość ziemi niezmiernie zmalała, to musiała się i nadal nie mało po
mniejszać, gdy ziemia, straciwszy jako płynna, cechy małego słoneczne
go globu, zaczęła nowe ilości własnego ciepła tracić niepowrotnie i tę- 
żćć, czyli zamieniać się w stan stały i to najprzód na powierzchni, któ
rą zimne pieluchy przestworza bezpośrednio obejmowały, ale, być mo
że, i jednocześnie w swojćm wnętrzu, gdzie już samo wysokie ciśnienie 
i nagromadzenie mas stosunkowo gęstszych sprzyjało tężeniu ich, czyli 
sodyfikacyi. Ostatecznie przyszło do tego, że ziemia w-e wnętrzu swo
jćm w zupełDości lub częściowo jeszcze płynna, powlekła się po wierz
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chu skorupą stałą, a ta znowu zaczęła się pokrywać powodzią opadów 
chemicznych, pochodzących ze skraplających się par ówczesnej atmo
sfery.

I ten ustęp z dziejów ziemi, odkąd przestała być słońcem dla 
mieszkańców księżyca, nie jest bez wymownych dokumentów. Jeden 
czerpiemy z porównania obecnćj gęstości ziemi z gęstością słońca i in
nych planet, a z którego to porównania przekonujemy się, że słońce 
posiada gęstość tylko cokolwiek większą od wody, podobnie i Jowisz 
i Neptun, natomiast Saturn i Uranus nawet nieco mniejszą, ale za to 
objętością swoją i masą ogromnie górują nad objętością i masą ziemi, 
podczas gdy ziemia, 92 razy co do swej masy mniejsza od Saturna, 
310 razy od Jowisza, a 355000 razy od słońca, posiada gęstość 5 '/a ra
zy większą od wody, a najmniejszy z planet, Merkury, nawet blizko 7 
razy więKszą, że tćm samćm gęstości gatuukowe planet i słońca wyra
źnie stoją w odwrotnym stosunku do ich mas i objętości, czyli, że im 
planeta był a priori mniejszym, tćm rychlćj musiał uledz większemu 
oziębieniu i zgęszczeniu. Drugi dowód podają nam zjawiska wulkani
czne, w szczególności lawy bądź-to stare, zastygłe, bądź świeżo się wy
dobywające, jakoteż gorące źródła i przyrost ciepłoty z rosnącą głębo
kością w ziemi, skoro są one niezbitćm świadectwem, że płynne rozża
rzone masy istniały niegdyś w łonie ziemi i wylewały się ze szczelin 
jej skorupy i że dziś jeszcze nie zastygły w jćj wnętrzu zupełnie, jak 
nie wygasło jeszcze w zupełności jćj pierwotne ciepło. Zupełne zasty
gnięcie jest wprawdzie nieuniknionym kiedyś losem ziemi, w ślad za 
czćin powietrze i wody oceanu, dziś przez ciepło wnętrza ziemskiego 
wstrzymywane już w głębi y 30 promienia ziemskiego, będą mogły 
wsiąknąć w ziemię aż do jćj środka. Wszelako podobny los, jaki już 
zresztą najprawdopodobnićj spotkał trabanta ziemskiego, stać się może 
udziałem ziemi przynajmnićj dopiero tyle razy późnićj, ile razy obję
tość księżyca przedstawia się mniejszą od objętości ziemi.

Odkąd chemiczne opady z atmosfery, przeciążonej gazami wsze
lakich kwasów i zasad, zaczęły osadzać się na stałćj skorupie ziemskićj 
w warstwy dzisiejszych skał krystalicznych, a ciepło wewnętrzne ziemi 
już tylko drogą przewodzenia dostawało się na powierzchnię i już czę
ściowo tylko wynagradzało straty ciepła, jakie przez promieniowanie 
jego w przestworze ponosiła powierzchnia ziemi i jćj atmosfera, wtedy 
mógł się już drugi okres w historyi ziemi rozpocząć; okres, w którym 
pod działaniem dalszego ciągu tego samego procesu oziębienia spadły 
z atmosfery skroplone stopniowo masy pary wodnćj, atmosfera tćm sa
mćm stała się przejrzystą i równie łatwo przecieplną dla jasnych pro
mieni słońca, jak dla ciemnych promieni ciepła, dochodzącego drogą 
przewodzenia do wierzchnich warstw ziemi z jćj wnętrza, kiedy słowem 
glob ziemski zaczął coraz mnićj własnćm, a coraz więcćj żyć ciepłem 
słonecznćm i kiedy, co właśnie najważniejsza, już pierwsze, choć jeszcze 
najmnićj doskonałe, mogły się na ziemi pojawić istoty roślinne i zwie
rzęce. Jak i wśród jakich warunków obudziło się na ziemi życie orga



niczne, nie umić jeszcze dzisiejsza geografia wytłómaczyć, podobnie jak 
niezdolną jest jeszcze ze stanowczym wystąpić zdaniem co do genezy 
ziemi samej. Biologowie dłużni jćj są bowiem zarówno odpowiedzi na 
pierwsze pytanie, jak astrofizycy na drugie. Dalszy natomiast wątek 
tego okresu historyi ziemi lepiej jest już znanym, bo rozświeca nam go 
coraz dokładnićj dzisiejsza geologia. W miejsce dawnćj cyrkulacyi ca- 
łćj masy ziemskićj ze środka na powierzchnię i z powierzchni do środ
ka, wystąpiły obecnie znacznie liczniejsze czynniki do akcyi, a działal
ność swą skierowały przeważnie ku modelowaniu wierzchnich warstw 
naszego planety. Przedewszystkićm ciepło słoneczne, zdobywające so
bie coraz to więcej wpływu w miarę słabnącego ciepła własnego ziemi, 
jęło wywoływać do bytu ten system cyrkulacyi wód oceanicznych i po
wietrza, który tak niezbędnym stał się odtąd warunkiem życia organi
cznego na ziemi, ale zarazem tak nieznużonym pracownikiem około 
ciągłego przeobrażania fizyognomii naszego globu. Pod działaniem 
bowiem chemicznem i mechanicznym powietrza i wody ulegały odtąd 
pierwotne skały krystaliczne wietrzeniu, wyżłabianiu, podmywaniu 
i dostarczały w kolei czasu coraz to nowego materyału do coraz to no
wych formacyi osadowych, pod ich działaniem zasiewała się ziemia na
sionami i nie jedno zwierzę ujrzało się popchniętćm do mimowolnśj 
Wędrówki. Taż sama woda, wsiąkając w głąb ziemi, wyżłabiała i wy- 
mulała w pokładach skalnych całe jamy i jaskinie, aby znowu po swój 
dłuższćj lub krótszej podziemnćj odyssei wydobyć się na powierzchnię 
ziemi w kształcie źródeł zimnych lub ciepłych, nasyconych mineralne- 
mi częściami, lub też, dostając się jeszcze głębiśj w ziemię, zamienić się 
w parę wodną i jako taka, posłużyć lawom za dźwignię przy wybuchach 
wulkanicznych. Sam nawet proces oziębiania się ziemi ją ł  odtąd 
w swych skutkach uwidoczniać się głównie na powierzchni ziemi i naj- 
więcćj właśnie przyczyniać się do plastycznego urozmaicenia jćj pierwo
tnych rysów. Oziębianie się bowiem ziemi i postępujący skutkiem te
go proces tężenia jćj mas wewnętrznych, jeszcze płynnych, sprowadza
ły za sobą z konieczności kurczenie się i ściąganie masy ziemi, czyli 
inaczćj opadanie jćj warstw, bliżój powierzchni położonych, ku wnętrzu, 
żaczćm warstwy te raz zrządzały na powierzchni, tak jak i dziś w zna- 
cznćj części wypadków zrządzają, trzęsienia ziemi, drugi raz, dostając 
się do coraz to ciaśniejszych miejsc w łonie ziemi, usiłowały odzyskać 
w kierunku pionowym to, co traciły na swćm pierwotnćin rozpostarciu 
horyzontalnym, t. j. układały się w większe lub mniejsze fałdy, tćm sa- 
nićm podobne zapadania się i spiętrzania warstw wywoływały na po
wierzchni ziemi i w ten sposób ostatecznie dawały początek kotlinom 
oceaniczym z jednćj, a lądom i ich rzeźbie pionowej, t. j. nizinom, wy
żynom i pasmom gór z drugićj strony. Jaka zaś współcześnie przypa
dła geologiczna rola światu organicznemu, opowiadają o tóm choćby 
tylko dzisiejsze pokłady węgla kamiennego lub brunatnego i całe ar
chipelagi wysp koralowych.

Innego wszakże jeszcze rodzaju czynnik geologiczny zasługuje
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w tym okresie na osobną, uwagę. Byt nim klimat i jego stopniowe 
zmiany. Dziś nie podlega już żadnćj wątpliwości, choć rozświecenie 
wszystkich przyczyn w tćj mierze pozostawia jeszcze bardzo wiele do 
życzenia, że klimatyczne warunki ziemi, odkąd tylko takowa ujrzała 
się pod wpływem ciepła słonecznego, były wcale odmiennemi od dzi
siejszych, że np. jeszcze na początku formacyi kredowćj posiadała 
Grenlandya klimat podobny temu, jaki dziś panuje na wyspach Kana
ryjskich, a nawet jeszcze w dobie miocenicznćj świat polarny północny 
cieszył się klimatem, jaki dziś jest własnością środkowćj Europy, że 
przez to samo istoty organiczne nietylko musiały być, lecz były rzeczy
wiście dawnićj innemi i inaczćj na ziemi rozmieszczonemi, jak o tćm 
świadczą ich skamieniałości, i to przy każdćj stopniowej zmianie klima- 
tycznćj innemi i inaczej rozpostartemi; że przeto jednćm słowem zmia
ny klimatu w ciągu peryodów geologicznych były jednym z najważniej
szych czynników, który przekształcał formy i typy roślinne i zwierzęce, 
zanim nie sprowadził tych między nieśli różnic, jakich jesteśmy świad
kami dzisiaj, gdy klimat ziemski już się o tyle ustalił, że stał się pro
duktem jedynie wpływów słońca i warunków lokalnych na ziemi.

Zmiany, jakim klimat ulegał w ciągu drugiego okresu historyi 
ziemi, podzielonego znowu przez geologów na szereg peryodów, są tćm 
ważniejsze, że wśród nich to, i właśnie niedługo przed ustaleniem się 
dzisiejszych stref klimatycznych na ziemi, pojawiła się najszlachetniej
sza z istot organicznych—człowiek. 1 jest to jedyne zdanie, jakie nau
ka dzisiejsza może śmiało wypowiedzićć w kwestyi przyjścia na świat 
człowieka. Bo choć jćj nie brak już pewnych umiejętnych argumentów, 
przemawiających za tćm, że już do czasów poprzedzających diluwium 
należałoby cofnąć genezę człowieka, ścisłe oznaczenie daty tego najwa
żniejszego w dziejach ziemi wypadku niezdolnćm jest mimo to podziś 
dzień jeszcze wybrnąć z dziedziny więcćj lub mnićj prawdopodobnych 
przypuszczeń i wniosków. Pewniejsza natomiast, że człowiek był już 
„diluvii testis” i że w starym świecie, najprawdopodobnićj w Azyi, miał 
swą kolebkę.

Tćm niewątpliwsza jeszcze, że pojawienie się człowieka na ziemi 
było rzeczywiście najważniejszym w dziejach ziemi wypadkiem. Nie 
tylko bowiem przybywało w człowieku nowe, oryginalne, najdoskonal
sze ogniwo w łańcuchu jestestw organicznych, lecz jednocześnie przy
bywała z człowiekiem nowa siła, z którą odtąd sama nawet ziemia li
czyć się miała, bo jedyny czynnik, dzierżący w sobie zadatek i możność 
o d d z i a ł y w a n i a  do pewnego stopnia na świat go otaczający, t. j. po
siadający warunki do częściowego przynajmniej modyfikowania przyro
dzonych stosunków pojedyńczych okolic ziemi, do pożytkowania dla 
swych celów sił przyrody i poddawania ich zbyt często pod wolę swą 
i kierownictwo, a tćm samćm do częściowego przynajmnićj emancypo- 
wania się z pod ich wpływów; słowem czynnik, który tćm oddziaływa
niem tylko miał właśnie pisać na ziemi swą własną historyę, zostać 
w własnćj osobie zarówno autorem, jak przedmiotem cywilizacyi. Słu
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szna tćż od pojawienia się człowieka na ziemi datować nowy, trzeci 
okres w dziejach ziemi; okres, w którym dzieje te niejako się rozszcze
piają między dwóch bohatćrów, między potęgi przyrody z jednćj, a ge
niusz ludzki z drugićj strony. Nie pierwej zresztą, jak dopićro od wy
stąpienia rodu ludzkiego, zyskała sobie sama ziemia własnego obser
watora i historyografa.

Geografia, wysnuwszy w ten sposób z pomocą astronomii, astro
fizyki, biologii, geologii i paleontologii dzieje ziemi aż do przyjścia na 
świat człowieka, zwraca się odtąd do pomocy innego rodzaju pracowni
ków, ażeby zbadać stan obecny ziemi, poznać jćj organa i tychże funk- 
cye, na ich podstawie wytłómaczyć znowu warunki bytu dzisiejszej flo
ry i fauny ziemskiej a ostatecznie rozjaśnić warunki kulturalne i cywi
lizacyjne rozproszonych po ziemi plemion jednej wielkiej familii rodu 
ludzkiego.

Najprzód więc na podstawie całej seryi pomiarów geodetycznych 
oznacza geografia wielkość i kształt ziemi a w szczególności wykazuje, 
oparta na doświadczeniach z wahadłem sekundowćm, że ziemia nie 
jest doskonałą kulą, że nawet nie jest dokładnym sferoidem, że mia
nowicie istotny jej kształt wcale znaczuie się różni od idealnego sferoi- 
du, że nawet poziom morza nie jest prawdziwym, sferoidalnym pozio
mem, skoro w pobliżu lądów wody oceanu doznają atrakcyi i pewnego 
skutkiem tego podniesienia. W każdym razie spłaszczenie u biegunów 
a nabrzmienie w pasie równikowym zbyt są wybitnemi, aby nie należa
ło ich przypisać ruchowi wirowemu ziemi, a tćm samem ruch ten stwier
dzić. Ruchem tym tłómaczy wszakże geografia i cały szereg innych 
zawisłych od niego zjawisk, jakoto: pionowy kierunek wzrastania ro
ślin, zbaczanie prądów morskich, wiatrów i rzek na północnćj półkuli 
ziemi na prawo, a na południowćj na lewo, zbaczanie spadających na 
ziemię ciał zawsze nieco ku wschodowi i nareszcie pozorny obieg wszys
tkich ciał niebieskich naokół ziemi w ciągu 24 godzin, a przedewszys- 
tkićm słońca. Pozorne ruchy wszystkich gwiazd w ciągu roku, czyli 
t- z. aberracya światła, pozwalają geografii z kolei rozwiać w równćj 
mierze wszelkie wątpliwości co do drugiego ruchu ziemi, t. j. jćj roczne
go obiegu około słońca i wytłómaczyć w ten sposób z pomocą ruchu 
pierwszego, wirowego ziemi, pory dnia, a z pomocą drugiego pory roku 
i strefy ziemskie. Płaszczyzna, po którćj obiega ziemia naokół słońca, 
idealna linia osi świata, będąca przedłużeniem osi ziemskiej, płaszczy
zna, na którćj leży równik ziemski w przestworzu i nareszcie horyzonty 
Pojedyńczycli miejsc na ziemi obok różnic czasu w różnych miejscach 
na ziemi, pochodzących z jćj wirowego ruchu—oto znowu elementy, 
z pomocą których w dalszym ciągu geografia poucza o sposobach oryen- 
towania "się na niebie, a przedewszystkićm oryentowania się na ziemi, 
t- j. oznaczania szerokości geograficznćj miejsc i ich długości geografi- 
cznćj.

Z takiemi to zasadniczemi wiadomościami dopićro wybiera się 
ziemioznawstwo w wędrówkę po ziemi, mierzy lądy i oceany, oznacza
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wzajemny stosunek ich powierzchni i ich rozmieszczenia, szuka w ich 
ustroju zewnętrznym podobieństw i różnic, bada ich rozczłonkowanie, 
czyli ustrój poziomy i oznacza, które Lądy są, przystępniejszemi z ze
wnątrz, a więc i więcój powołanemi do oddziaływania na zewnątrz. Te 
fizyograficzne badania i porównywania dają geografii tćm jeszcze nieo- 
mylniejsze już z góry wskazówki na cywilizacyjną misyę pojedynczych 
lądów, gdy drogą niwelacyi, lub pomiarów geometrycznych, barometry- 
cznych, albo termometrycznych, bada plastyczną rzeźbę lądów i stosu
nek pojedyńczych form plastycznych względem siebie w granicach poje- 
dyńczych kontynentów. Od niedawna zdobyła sobie geografia i środki 
w podobny sposób porównywać ze sobą i kotliny oceaniczne, t. j. pla
stykę ich dna, odkąd mianowicie sondami i batometrami zaczęła mie
rzyć głębokość oceanów. W ostatnich tćż dopićro czasach ujrzała się 
w możności oznaczyć stosunek, jaki zachodzi między masą lądu stałego 
a masą wód oceanicznych. I stosunek ten okazał się wielce korzystnym, 
skoro masa lądów, o ile te sterczą ponad poziomem morza, przedstawia 
się blizko 22 '/2 razy mniejszą od masy wody, a blizko 2*/2 razy mniej
szą, jeśli się liczy masę lądów od poziomu dna morskiego, z którego 
właśnie wznoszą się ich piedestały. Korzystnym zwie zaś geografia 
ten stosunek dla tego, że ocean jest w pierwszćj i ostatniej instancyi 
źródłem tćj wilgoci i tych opadów atmosferycznych, które użyźniają 
lądy, i że przeto, skoro nie wszystka opadająca na lądy woda wraca 
rzekami napowrót do oceanów, będąc albo mechanicznie absorbowaną, 
albo chemicznie więzioną przez skały lądów stałych, tak, że jak to obli
czono, już część pierwotnej masy wody została dotychczas z ocea
nów niepowrotnie wyczerpaną, lądy ziemi nie mają powodu jeszcze na 
długie lat tysiące obawiać się zabójczćj dla ich życia organicznego po
suchy.

Stosunek lądów do oceanów i ich wzajemne rozmieszczenie, to 
próg, po którym ziemioznawstwo wstępuje w dalszym ciągu w dziedzi
nę fizyologii ziemi, t. j. stosunków jej ciepłoty oraz zjawisk i praw cyr
kulacyi jej powietrza i wody, czyli w dziedzinę meteorologii i klimato
logii. Stosunek bowiem lądów do oceanów i icli wzajemne rozmieszcze
nie, stanowi wraz z działaniem promieni słońca na ziemię i jćj wiro
wym ruchem główne właśnie czynniki, regulujące stosunkami ciepłoty, 
ciśnienia powietrza, wiatrów i opadów atmosferycznych w różnych oko
licach ziemi. Zdawałoby się, że, skoro część geografii, o tych stosun
kach traktująca, nie zdołała dojść jeszcze do pewników, z pomocą któ
rych mogłaby się pokusić o prognozę, t. j. o przepowiadanie stanu po
wietrza, musi tćm samćm rozporządzać jeszcze bardzo szczupłemi wia
domościami. Tymczasem jestto tylko po części prawdą. Meteorolo
gia, choć stosunkowo bardzo młoda umiejętność, może się pochwalić od 
ostatnich lat trzydziestu, w ciągu których liczba stacyi, t. j. obserwato- 
ryów meteorologicznych, niezmiernie wzrosła, zdobyczami pierwszorzę- 
dnćj już doniosłości, nawet praktycznćj, i rezultatami, które wykryły nie
jedno już prawo tam, gdzie niedawno jeszcze oko zwykłych spostrzega-
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czy widziało tylko ślepą walkę rozszalałych żywiołów. Oto najprzód, 
co do rozpodziału ciepłoty na ziemi, wykazała meteorologia, że tempe
ratura pewnego miejsca nie od samćj tylko szerokości geograficznej te
goż, czyli oddalenia od równika ziemskiego zależy, lecz, że nadto zawi
słą jest od stopnia przecieplności atmosfery w tćmże miejscu, od poło
żenia tegoż miejsca nad morzem, które powoli się ogrzewa i powoli 
stygnie, lub w' środku lądów, które natomiast szybko się ogrzewają, ale 
i szybko oziębiają, nadto od panujących prądów atmosferycznych, od 
sąsiedztwa ciepłych lub zimnychprądów morskich i od wielkości wznie
sienia danego miejsca ponad poziom morza, że przeto, w skutek tego 
miejsca o jednćj i tćj samej temperaturze średnićj rocznej, bynajmniej 
nie mogą leżeć i nie leżą na jednych i tych samych równoleżnikach, 
lecz na zupełnie innych, krzywych liniach, zwanych isotermicznemi. 
Ponieważ zaś stosunki ciepłoty na ziemi, zależą od tak wielu warun
ków i okoliczności, a nadto podlegają ustawicznym zmianom, ze wzglę
du na zmieniające się położenie ziemi względem słońca w ciągu roku, 
przeto nie dziwna, że roczny przebieg temperatury jednych i tychsa- 
mych miejsc w ciągu szeregu lat musi być i jest rzeczywiście nadzwy
czaj niestałym, i że średnia temperatura roczna miejsc staje się dopić
ro tćm pewniejszą, im z większego okresu lat odbytych spostrzeżeń 
zechcemy ją oznaczyć, Prócz tego zebrała meteorologia dostateczną 
ilość danych, które jej dowodzą, że jakkolwiek zimne powietrze jest 
cięższćm, a ciepłe lżejszćm, mimo to rozmieszczenie ciśnienia powie
trza na ziemi bynajmniej nie może się tłómaczyć w zupełności samem 
rozpodziałem ciepłoty, czyli inaczćj, że na zmiany ciśnienia powietrza 
muszą działać obok zmian temperatury inne jeszcze przyczyny. Skoro 
wszakże te ostatnie nie zostały jeszcze przez naukę dostatecznie okre
ślone, przeto nie posiada meteorologia jeszcze i środków do oznaczania 
już naprzód kierunku wiatrów, które niczćm właśnie innćm nie są, jak 
napływem powietrza z okolic wyższego ciśnienia atmosferycznego do 
okolic niższego stanu barometru, i które też jako takie sprowadzają 
bądź pogodę, gdy płyną z północy ku południowi, bądź opady, gdy 
z nad oceanów okolic cieplejszych unoszą ze sobą parę wodną i, płynąc 
ku okolicom zimniejszym, takową stopniowo skraplają. Trudność 
w stawianiu umiejętnych horoskopów meteorologicznych na krótszy lub 
dłuższy czas naprzód wzmaga się tćm więcej, że częstokroć przychodzi 
nagle z przyczyn, również nie dających się jeszcze dokładnie wytłóma- 
czyć, do anormalnych wirowych wzburzeń atmosfery, zwanych orkana
mi lub cyklonami, które co do swćj rocznej ilości zdradzają wprawdzie 
pewną peryodyczność? ale natomiast pojedynczo wzięte, są zjawiskiem 
nieperyodycznćm. Trudności ztąd powstające, dla prognozy meteoro
logicznej, muszą się nam jeszcze większemi przedstawić, jeźli się zwa
ży, iż w' ostatnich latach wykryła meteorologia w peryodycznie powta
rzających się uiaximach i minimach plam słonecznych nowy jeszcze 
czynnik, wywołujący taką samą mniejwięcćj jedenastoletnią peryody- 
czną zmienność niemal we wszystkich zjawiskach meteorologicznych,
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a jednocześnie zdobyła sobie pewność, jak dalece sam nawet człowiek 
wpływa na zboczenia klimatyczne w pewnych okolicach przez trzebie
nie lasów lub tćż przez zalesianie krain pierwotnie bezleśnych, przez 
nawadnianie całych okolic lub osaczanie ich i osuszanie, i znowu jak 
mało posiadamy prawa do poczytywania, z wyjątkiem jedynie szeroko
ści i długości geograficznćj, samychże najgłówniejszych tellurycznych 
warunków klimatu, jako to: wzniesienie miejsc ponad poziom morza, 
wysokość gór, które zagradzają drogę bądźto wiatrom zimnym, bądź 
ciepłym i wilgotnym, sąsiedztwo pewnych miejsc z jeziorami, rzekami, 
morzami i nareszcie stosunek areału lądów do obszarów wód oceani
cznych, za stałe i niezmienne, skoro wszystkie te warunki klimatu są 
przemijającemi i zmiennemi. Nie jest bowiem rzeczą już więcćj tajną, 
wobec danych geologicznych, że w dłuższych okresach czasu, rzeki 
zmieniają swój bieg i ujścia, podczas gdy jeziora i moczary w jednćj 
okolicy ziemi stopniowo wysychają, a tworzą się natomiast gdzieindziej 
nowe, że podobnie i góry ustawicznie się obniżają, tracąc materyał, 
z którego są zbudowane, pod erozyjnem działaniem powietrza, wody, 
lodników, podczas gdy gdzieindzićj całe obszary ziemi zwolna się dźwi
gają lub opadają skutkiem kurczenia się ziemi i fałdowania jćj warstw 
wewnętrznych, a jeszcze gdzieindzićj całe płaty lądu suchego wyłaniają 
się z morza lub przeciwnie właśnie pod destrukcyjnym "wpływem fal 
morskich obrywają się i zapadają w wodę, co wszystko, nie będąc bez 
wpływu na kontury lądów i ich plastykę, kierunek wiatrów, przebieg 
prądów morskich, to znowu na stosunki ciepłoty, wilgoci i opadów, 
sprawia tćm samćm, że i te stosunki meteorologiczne ustawicznćj, choć 
nader powolnćj ulegają zmianie, a tćm trudniejszej znowu do odmierze
nia lub obliczenia, że brak nam w tćj mierze po dziś dzień jeszcze 
miar niemylnych i dat, z dłuższego pochodzących peryodu czasu, a da
jących się zestawić i ze sobą porównać. W obec takiego zaś stanu rze
czy, łatwo zrozumićć, że o absolutuie stałym, niezmiennym klimacie, 
czyli to w pojedyńczych strefach ziemi, czy w jakimbądź punkcie na 
globie ziemskim uje może być mowy. A jednak wzmaga to tylko niepo
spolicie tryumf dzisiejszej meteorologii, że ta przy tylu, a tak niesprzy
jających okolicznościach nietylko znalazła sposób przepowiadania z wiel- 
kićm prawdopodobieństwem stanu powietrza przynajmniej na dzień na
stępny, lecz, że oraz zdobyła sobie podstawę do wykrycia i zbadania tych 
jeszcze tajemniczych przyczyn i wpływów, od których zależy najwalniej- 
sza zmiana w stosunkach atmosfery, t. j. zmiana ciśnienia powietrza i je
go rozmieszczenia na kuli ziemskiej. Sposobem tym zaś i środkiem są 
tak zwane synoptyczne mapy meteorologiczne, kreślone w głównych za
kładach meteorologicznych na podstawie przysyłanych telegrafem co 
dzień rano stanów powietrza ze stacyj meteorologicznych drugorzędnych. 
Z map tych bowiem uwidocznia się natychmiast, przedewszystkićm 
rozmieszczenie ciśnienia powietrza na większych obszarach, t. j. położe
nie jego maximum i minimum, a tćm samćm uwidoczniają się kierunki 
i siła wiatrów, jakich się należy spodziewać. W miarę, jak ilość stacyj 
meteorologicznych będzie się mnożyć i umiejętne, metodyczne obser-



wacye stanu powietrza coraz to większe będą sobą, obejmować obszary 
ziemi, a wszczególności gdy pomnożą się obserwatorya meteorologiczne 
na górach i gdy balony znajdą, większe niż dotychczas zastosowanie do 
badań temperatury i wiatrów w wyższych warstwach atmosfery, zyska 
naturalnie i prognoza meteorologiczna, na mapach synoptycznych się 
opierająca, na coraz to większśj pewności i będzie mogła wyrokować
0 stanie powietrza, o coraz to więcćj dni naprzód. Wtedy także, t. j. 
gdy meteorologia rozporządzać będzie większą ilością własnych stacyi, 
rozrzuconych po całej ziemi, będzie w stanie orzec o istocie i prawach 
elektryczności i magnetyzmu ziemskiego, które po dziś dzień są jeszcze 
zagadką tak, jak i ich wpływy na stan powietrza.

Lądy, ich rozmieszczenie i plastyka, atmosfera i hydrosfera, skła
dają się razem w warunki, wśród których odbywa się byt i rozwój ży
cia organicznego na ziemi, tworzącego niejako osobną, jćj sferę—biosfe
rę- W ten sposób przechodzi geografia w dalszym ciągu do rozpozna
nia praw rozmieszczenia na ziemi roślin i zwierząt. I prawa te, za 
wskazówkami klimatologii, dają. się rzeczywiście bez większego trudu 
odszukać i stwierdzić, i znowu na ich zasadzie dają się na globie ziem
skim w przybliżeniu nakreślić granice całych formacyi roślinnych
1 państw zwierzęcych, pewnym okolicom i ich warunkom charaktery
stycznych i właściwych. Truduiejszem wszakże staje się już zadanie, 
gdy idzie—a co geografię istot organicznych najwięcćj obchodzi, o wy- 
tłómaczenie tych różnych form i typów, na jakie się rozprysło życie 
organiczne w ogóle, gdy idzie o wykrycie ich początku, a tam, gdzie 
zachodzą pewne podobieństwa w typach i formach, pomimo różnicy 
okolic i ich oddalenia wzajemnego, o wyśledzenie przyczyn tych podo
bieństw i pokrewieństw. W tych pytaniach widzi się geografia zmu
szoną jeszcze pomagać sobie hypotezami, raczój tą hypotezą, która, czer
piąc swe argumenty z paleontologii, t. j. z rozwoju jestestw organicznych 
przeszłyeh peryodów geologicznych, pragnie z wątkiem tego rozwoju po
łączyć i dzisiejszy kalejdoskop stworzeń, t. j. dzisiejszy świat roślinny 
i zwierzęcy wysnuć ze skamieniałego, i która tćm samćm jest jedyną, 
mogącą rościć sobie pretensye już nawet do tytułu teoryi ściśle nau
kow ej/ Ona jedna, teorya Darwina, próbuje bowiem wytłómaczyć 
umiejętnym językiem, t. j. wędrówkami organizmów, ich walką o byt 
i zastosowywaniem się do warunków otoczenia, to najprzód pochodze
nie całych rodzin, to ich podobieństwa w różnych okolicach ziemi, to 
nareszcie ich różnice na miejscu, słowem, tę mozaikę florystyczną, 
i fauniczną, która takim wdziękiem przybiera fizyognomię ziemi, a nie 
ma dla siebie kresów ni w strefach biegunowych, ni na dnie oceanów, 
choćby pod ciśnieniem kilku tysięcy metrów wysokiego słupa wody,
i która, co rzecz najcharakterystyczniejsza, wykazuje dzi ś  w p r z e 
s t r z e n i  ten sam łańcuch form i typów od najmnićj do najwjęcćj do
skonałych, jaki wytworzył się n i e g d y ś  w czas i e ,  w długićj kolei 
lat tysiąców. Prawda, i dzisiejsze stosunki fito-i zoogeograficzne nie 
przedstawiają się absolutnie trwałeini. Lokalne bowiem zmiany kii-
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matyczne potworzyły już niejedną szczerbę w geograficznćm rozpostar
ciu i rozmieszczeniu pewnych roślin i zwierząt, a tćm większe jeszcze 
zrządził swą kulturą człowiek, tępiąc drapieżne, a rozmnażając i roz
pościerając oswojone przez siebie zwierzęta i rozsiewając uprawne rośli
ny kosztem obojętnych lub na razie mniej mu korzystnych. I w roz
mieszczeniu flory i fauny przeto, podobnie jak  we wszystkich innych 
dziedzinach i kierunkach swych badań, stwierdza i stwierdzać musi 
geografia obok norm bytu jednocześnie i prawa ciągłćj, choć powolnćj 
zmienności.

A człowiek? cóż wie o nim dzisiejsza geografia?
Ustawiwszy go na wierzchołku piramidy jestestw organicznych 

już z samych względów cielesnćj jego organizacyi i oznaczywszy w przy
bliżeniu czas i miejsce jego pojawienia się na ziemi, ku czemu czas
i miejsce pojawienia się najdoskonalszych zwierząt ssących, są dla niej, 
jak na dzisiaj, najsilniejszą podstawą, geografia odbywa i w swćj etno
graf! cznćj części podwójną wędrówkę, jednę w czasie, drugą w prze
strzeni, celem poddania człowieka jaknajdokładniejszemu porówna
wczemu studyum i odkrycia pedagogicznych wpływów ziemi, zarówno 
na jego cechy cielesne, jak i na jego stan kultury. Zagląda więc zaró
wno do antropologii przedhistorycznej, zabytków archeologicznych i pa
leontologii językowej, jak do antropologii porównawczej dziś żyjących 
ludów, do lingwistyki porównawczćj, do' historyi kultury i znowu 
do kultury porównawczćj, którą zresztą sama najwięcćj dopomogła 
zbudować i sama najwięcćj się trudni, i przychodzi w ten sposób 
do tej kardynalnćj zdobyczy, że pojedyńcze typy w rodzie ludzkim, 
czyli tak zwane rasy, nie były czćmś pierwotnćm, że owszem wy
tworzyły się dopićro kolejno, że mianowicie coraz to młodsze, pó
źniejsze typy, musiały być coraz to dzielniejszemi, i że rozpościeranie 
się ich po ziemi odbywało się zawsze kosztem poprzednich, starszych 
typów, stojących stosunkowo niżej zarówno pod względem cielesnćj or
ganizacyi, przedewszystkićm czaszki, jak pod względem kulturalnym, i że 
niedarmo właśnie na najniższym szczeblu kultury stojące ludy, utrzy
mały się po dziś dzień jeszcze u samych krańców i kończyn kontynen
tów lub po części w ich trudnićj dostępnym środku, skoro wyraźnie roz
siadły się one niejako na obwodzie koła, w którego wnętrzu przycho
dziło właśnie do wytwarzania się coraz to nowych, doskonalszych ty
pów ludzkich, a z którego rozchodzące się plemiona parły przed sobą, 
jakby w kierunku rozbiegających się promieni tego koła, ludy o archai- 
stycznych typach i starszego początku.

Taką samą, drugą zasadniczą zdobyczą etnografii dzisiejszćj, 
jest, że języki, jakie dziś spotykamy u ludów, od najmnićj do naj
więcćj wykształconych, że systemy ich religijne, począwszy od fetyszy- 
zmu, aż do zasad chrystyanizmu, że nareszcie ich tyle rozmaite stopnie 
kultury, poczynając od najskrajniejszego barbarzyństwa i braku pe
wnego wybitnego zatrudnienia, tworzą dziś w przestrzeni taką samą 
skalę, w jaką układały się w czasie w ciągu dziejów rozwoju człowie
ka; że przeto dziś jeszcze, współcześnie po tych „skamielinach” history
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cznych, jakie się nam utrzymały w ludach barbarzyńskich (niesłusznie 
wszakże nazywanych „dzikiemi”), możemy odmierzać etapy postępu, 
przez które ród ludzki przechodził niegdyś w historyi swego rozwoju. 
W ten jedynie sposób rozumie też geografia i tłómaczy, dlaczego ludy 
starsze i niższe typem cielesnym i kulturą, takim jawią się dziś uderza
jącym anachronizmem w obec cywilizowanej części rodu ludzkiego
i dlaczego naodwrót czują się same względem niśj tak dalece obcemi, 
że albo w zetknięciu się z nią z zastraszającą wymierają szybkością, al
bo, krzyżując się z ludami cywilizacyi. dopićro następnym, ale już mie
szanym, nieczystym rasowo pokoleniom, zostawiają możność zbliżenia 
się i zbratania z narodami, górującemi oświatą.

Po nici podobnych problemów, przechodzi etnografia z kolei tćm 
wyraźnićj jeszcze z dziedziny przyrodoznawstwa na pole historyi czło
wieka, we wszystkich jej kierunkach badanćj, gdy, rozbierając zwycza
je, obyczaje, kulturę i dziejowe losy pojedyńczych ludów, zestawia je ze 
sobą i porównywuje, i gdy odnosi je do położenia geograficznego ich 
siedzib, do fizycznych warunków miejscowych, do otoczenia, w jakich 
się te ludy znajdują, i do wpływów, jakim ulegały lub ulegają ze strony 
swych dawniejszych i dzisiejszych sąsiadów. Wtedy bowiem zyskuje 
sobie niewzruszone dane ku wytłómaczeniu p r z y c z y n  tćj całej drabi
ny kultur, jakie się dziś obok siebie znachodzą w przestrzeni, a jakie 
niegdyś po sobie wytworzyły się w czasie, a mianowicie odkrywa te 
przyczyny raz w rozpościeraniu się człowieka z okolic ziemi o najobfi
tszych stosunkowo płodach surowych i najłagodniejszych warunkach 
klimatycznych do okolic, apelujących do coraz to twardszćj walki
o byt, drugi raz w odosobnieniu geograficznćm, w jakićm się pewne lu
dy, bądźto skutkiem mimowolnych wędrówek, bądź tćż przez odczepie
nie się ich siedzib, skutkiem zapadnięcia się i zatopienia pewnych, da- 
wnićj istniejących lądowych przesmyków, ujrzały, albo nareszcie w ła- 
twćm właśnie ścieraniu się i komunikowaniu innych znowu familii lu
dów między sobą, a tćm samćm w ciągłem zsumywaniu się i bogaceniu 
ich doświadczeń. Wtedy również z łatwością geografia odpowiada na 
Pytania, dlaczego dzisiejsze ludy barbarzyńskie były właśnie aż do cza
su zetknięcia się z nimi ludów cywilizowanych najzupełnićj izolowane- 
mi, dlaczego od niepamiętnych czasów, aż po dni ostatnie, pozostały 
niezmiennie na jednym i tym samym szczeblu kultury: w lasach strefy 
tropikalnćj, jak naprzykład w Brazylii, jedynie zbieraczami owoców 
w nieprzebranćj obfitości dziko rosnących w lasach lub na stepach 
strefy umiarkowanćj mięsożernemi łowcami, nad większemi rzeka
mi i morzami rybołowcami, i dlaczego tćm samćm były i zosta
ły b i e r n e mi ,  n i e h i s t o r y c z n e m i  ludami, a dlaczego natomiast 
inne ludy, mogące łatwićj oddziaływać na siebie i wśród korzystniej
szych warunków miejscowych rozwielmożnione, przedewszystkićm nad 
rzekami, które peryodycznemi wylewami, jak Hoangho, Ganges, Nil, 
Eufrat i Tygrys, doliny swe same użyźniały i niemal uprawiały, lub 
wśród najumiarkowańszych zjawisk przyrody, jak na wyżynie Peruwii



i Meksyku, zagospodarowały się na zupełnie inną modłę, dlaczego mia
nowicie rzuciły się do uprawy roślin chlebodajnych i hodowli bydła
i swe pierwiastkowe namioty zamieniły w stałe chaty, aby z konstruk- 
cyi tychże i z najpierwotniejszych narzędzi rolniczych, jako tćż z wy
miarów swoich pól ornych i przestrzegania ich nietykalności, wznieść 
się długą, koleją stuleci do arcydzieł dzisiejszćj sztuki, do narzędzi
i wynalazków takich, jak lokomotywa, telegraf, fonograf i t. p., do ra
chunku różniczkowego, geodezyi lub pomiarów parallaksy ciał niebie
skich, do kodyfikacyi ustaw i do instytucyi państwa prawnego, słowem 
do tej cywilizacyi, która jedna ochrzciła je dopićro dumnym, ale zasłużo
nym tytutem l udów cz ynnych ,  l u d ó w  h i s t o r y c z n y c h  quand me- 
me i uposażyła zarazem w środki do rozniesienia jćj,oile tylko klimaty
czne warunki nie stają temu na zawadzie, tam nawet, gdzie po dziś 
dzień uganiał tylko w pełni swćj dziewiczćj swobody, wśród dziewi
czych borów, myśliwy nie lepićj uzbrojony od troglodyty z doby ma
muta.

Jeżeli po tćm wszystkićm ziemioznawstwo przystępuje jeszcze do 
szczegółowego opisu pojedyńczych lądów i terytoryów, to według ich 
naturalnych, to państwowych, czyli politycznych granic, to już popro- 
stu zastosowywuje tylko normy i rezultaty, jakie sobie zdobyło, i meto
dę, jaką się posługiwało w swćj fizycznćj i etnograficznej części, do 
szczegółowych danych krajów i stwierdza, że dzisiejszy stan danych 
krajów niczćm innćm nie jest, jak tylko rezultatem ich warunków fizy
cznych i zasobów surowych z jednćj a dziejów ekonomicznych i polity
cznych ich mieszkańców z drugićj strony, czyli iuaczćj, że jest ostat
nim właśnie, lubo znowu chwilowym tylko, przejściowym wyrazem od
działywania otoczenia na jego mieszkańców i mieszkańców na ich oto
czenie w najrozleglejszćm tego słowa znaczeniu. Umiejętnym owocem 
tćj zastosowanćj, szczegółowćj geografii jest wszakże toż samo prze
świadczenie, jakie wynosi ziemioznawstwo z porównawczego studyum 
pojedyńczych warunków i zjawisk fizycznych i biologicznych, to jest że 
każda formacya społeczna i każdy stosunek w życiu społecznćm, jest 
poprostu tylko wypadkową całego łańcucha przyczyn i wpływów fizy
cznych i historycznych; że przeto ziemia zarówno w swćj całości jak
i w każdćj swćj części i w każdym swym organie jest rzeczywiście „do
mem wychowawczym” człowieka. Niemnićj i owoc praktyczny jest je 
dnym i tym samym, czyli doń dochodzimy drogą badań analityczno- 
porównawczych pojedyńczych form, zjawisk i warunków, czyli tćż dro
gą, badań syntetycznych nad pojedyńczemi krajami wraz z całym zaso
bem ich warunków fizycznych i form życia. Jest nim mianowicie ró
wnież pedagogiczny, choć innego rodzaju wpływ na człowieka, to jest 
poprawa jego sądów i sprawiedliwsza miara własnćj jego roli w wspa- 
niałćj organizacyi przyrody.

Nie tu już wszakże kres wiedzy i działań niezmordowanej w ba
daniach a tak wszechstronnej nauki o ziemi. Jakkolwiek ściśle ogra
niczona przestworzem, ziemia nic jest bowiem jeszcze znaną człowie
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kowi we wszystkich swych częściach i we wszystkich organach. Ja k  
teleskopem uzbrojone oko astronoma zatrzym uje się jeszcze przed cia
łam i wszechświata, które dopióro optyczne instrum enty przyszłości od
k ry ją  i rozpoznają; ja k  świder górnika lub geologa nie odważył sig 
jeszcze przebić skurupy ziemskićj nawet tak głgboko, ja k  zanu
rzył się w łono gór wiercąc tunele, ja k  aeronauta nie zdołał dotrzćć 
jeszcze do górnych kresów atm osfery: tak samo i podróżnik-odkrywca, 
ów pionier geografii, nie odkrył jeszcze calćj powierzchni ziemi, choć 
stąpa po niój tak dawno, jak  starą jest w ogóle historyą człowieka. 
Jeszcze dziś po tak mnogich wyprawach odkrywczych i badawczych, 
kry je  sig glob ziemski bardzo znaczną częścią swoją w pomroce niewia- 
domości i jakb y  chciał: człowiekowi przywoływać na pamigć skromność,
0 której tenże tak czgsto w swych porywach fantazyi, dyalektyki, sofi- 
steryi lub spekulacyj filozoficznych zapomina, ciągle jeszcze wzbrania 
sig uporczywie zrzucić z siebie ostatnich strzgpów swej zasłony i wyja
wić mu ostatnich swoich mysteryów. Oto okolice bieguna północnego, 
płat ziemi o promieniu 8— 14 stopni szerokości geograficznej, pozosta
ją  ciągle jeszcze geograficzną terra incognita, i trudno przewidzieć, kto
1 kiedy przedrze sig przez jego tajniki. Tćm wigkszą lukg tworzy w na
szej wiedzy geograficznćj świat biegunowy południowy, obejmujący so
bą obszar dwa razy większy od Europy. A jednak nie sama tylko niz- 
ka temperatura, nie same tylko wieczne śniegi i lody zawalają cywili- 
zacyi dzisiejszej drogę do jej rozpościerania się w przestrzeni, jak w o- 
góle zbudowały od dawien dawna niegościnne szańce przeciw trwałe
mu osiedleniu się poza niemi człowieka. Gdzieindzićj podobną zawa
dę zbudowały odkrywcom spiekłe i suche pustynie lub nieprzejrzane 
stepy, lub znowu zbyt w'ysoka temperatura i zbyt wielka wilgoć po
wietrza i ziemi, które nietylko bujnie rozrosłą wegetacyę strefy gorą- 
cćj splatają w nieprzebyte, zwarte lasy, rojące się nadto od jadowi
tych i drapieżnych zwierząt, lecz nadto zbyt często także zapełniają 
powietrze temi zabójczemi wyziewami, które już tylu podróżnikom mia
sto sławy, zgotowały przedwczesny grób w dalekićj obczyznie. Gdzie
indzićj jeszcze, dla podboju ziemi przez geografią, nie małą jest zaporą 
sam nawet człowiek. Mianowicie w łonie Afryki równikowćj, już i tak 
ze względów klimatycznych niezmiernie trudno dostępnćj dla synów 
innćj, umiarkowanej strefy, rozlegają się jeszcze obszary, niemal tak 
wielkie jak pół Europy, nieznane nam wprost z winy mieszkających 
tam, ciemno zabarwionych krajowców, którzy szczególniejszą pałają 
nieufnością ku białym, a o których barbarzyństwie najlepićj podobno 
świadczy praktykowane jeszcze przez pewne ich plemiona ludożerstwo. 
Swobodna praca odkrywczo-badawcza tćm więcej jeszcze utrudnioną 
musi się nam z tego względu przedstawić, że są nawet cywilizowane 
ludy—żółtćj, mongolskićj rasy—jak Chińczycy, Tybetanie, Koreanie, 
Birmańczycy, Auuamici i t. p., które wychowane od wieków w ciaśniej- 
szych koiach wpływów i wyobrażeń aniżeli ludy białe, przywykły tak 
dalece do izolacyi w swych siedzibach na wschodnim, geograficznie już
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niebotycznemi górami, pustyniami i oceanem odosobnionym biegunie 
starego świata, że przybysz z Zachodu jest dla nich ciągle jeszcze ró
wnie obcym intruzem, jak jego najczyścićj nawet naukowe cele podej- 
rzanemi i niebezpiecznemi i ciągle jeszcze musi w ich krajach zwalczać 
niechęć i opór lub wprost wracać się z przed ich granic, pilnie przed 
nim strzeżonych.

Nie będąc zaś dotychczas w stanie przy podobnych warunkach 
poznać całej ziemi, nie zdolną jest tćż jeszcze geografia nakreślić 
w całości dokładnego wizerunku ziemi i wykończyć kartograficznie 
wszystkich jej rysów i zarówno nie zdolną jest jeszcze sprzęgnąć wszy
stkich ogniw swych specyalnych studyów w jeden zamknięty łańcuch, 
skoro brak jćj jeszcze wielu ważnych dat paleontologicznych, geologi
cznych, orograficznych i hydrograficznych; brak jćj lepszćj znajomości 
pewnych form powierzchni ziemi, jak np. wyżyny tybetańskiej i Pamiru, 
brak jej zbadania wielu jeszcze gatunków roślin i zwierząt a przede- 
wszystkićm tych danych klimatycznych, jakie staną.-się jćj udziałem, 
gdy dotrze w samo sąsiedztwo jednego i drugiego bieguna ziemskiego
i będzie w stanie tam nawet swoje meteorologiczne założyć stacye. 
Szczególnie zapuszczając się coraz dalej na północ i południe, w strefę 
arktyczną i antarktyczną, zanurzając swe sieci i termometry coraz głę- 
bićj w oceanach biegunowych, wydobywając skamieniałości ze starych 
pokładów Spitzbergu, Grenlandyi, Kraju Wrangla (czyli Nowćj Ko
lumbii), lub lądu Wilkesa i Wiktoryi, oraz obserwując tam coraz pil- 
nićj ruchy gór i kier lodowych, różę wiatrów, kierunki prądów mor
skich i tyle ciekawe zjawisko, jakićm jest zorza polarna, obiecuje so
bie geografia niepospolite żniwo zdobyczy we wszech gałęziach badań 
ludzkich, bo wtedy dopićro odsłonią się jej w zupełności tajemnice ży
cia pulsującego wśród tak napozór anormalnych warunków, wtedy 
zdobędzie sobie cały szereg nowych zjawisk i przedmiotów do swoich 
porównań, wtedy dopićro rozwiąże nie jednę zagadkę klimatyczną, 
tkwiącą, jak się zdaje, właśnie w ruchach lodów polarnych i wtedy, być 
może, roztworzy się jćj dopiero to laboratoryum, do którego podziś 
dzień z tak małym skutkiem szukała i szuka ustawicznie klucza, a w 
którćm zdaje się wyrabiać głównie właśnie jedna z najmnićj jeszcze 
znanych jćj sił, to jest magnetyzm ziemski.

W takim stanie rzeczy dzisiejsze i przyszłe zadanie geografii na 
polu odkrywczćm, wprost tćż wypływa z jćj dzisiejszych braków i nie
dostatków, to jest ziemioznawstwo ma i nadal w trudnćj, ale tak chlu- 
bnćj roli Prometeusza wydzierać tajemnice to Neptunowi, to Plutono
wi, to Jowiszowi, to Gei, bogacąc przez to siebie, bogacić jednocześnie 
wszystkie inne nauki, z któremi tak zażyle obcuje, i w szczególności 
znowu wdzierać się ciągle naprzód, jak to dotychczas czyniło, jako 
awangarda cywilizacyi w okolice ziemi mało lub całkiem jeszcze niezna
ne, celem ostatecznego odczucia wszystkich fuukcyi tego wielkiego orga
nizmu, jakim jest ziemia i celem odczytania kiedyś z jćj hieroglificznych 
rysów przewodnićj myśli, którą niezbadany Pan Stworzenia tchnął 
w jćj tyle urozmaicone ciało.
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AKT I.
Scena przedstawia polankę wśród lasu. na oko ło  drzewa stare i zarośla, na 
pierwszym planie z lewćj strony wielka lipa. Przy podniesieniu zasłony, przez 

chwilę scena  pusta, potźm słychać z lewćj g łos  Ręczalskiego.

S c e n a  1.

Ręczalski, potśm Róża, późnićj Teresa i Jadwiga.

Ręczaiski (z lewi] strony).
Hop! hop! hop! hop! {wchodzi). Hop! hop! A to mi śliczna histo- 

rya, dotąd ani żywćj duszy! {do żony, która wchodzi za nim'). My pierw
si na miejscu zbornćm, a w dodatku nasze panny przepadły!

Róża.

Nie obawiaj się, nic się im złego nie stanie, są przecież pod opie
ką Kleckiego.

Ręczalski.
Śliczny mi opiekun, dziadek kościany, niedołęga, mógłby być oj

cem moim.
Róża.

A! już tćż przesadzasz, Jasieczku!

Ręczalski {uśmiechając się).

O! ho! Pani go broni, bo, jeśli się nie mylę, konkurował jeszcze
o piękną rączkę twoją, tak jak teraz gotów do Teresi lub Jadzi. O! chcia
ło mu się gorąco tej rączki, którćj zdobycie tyle mnie trudu kosztowa
ło. Jaśnie Wielmożny papa Kulczyński ani chciał przypuścić, aby je
go jedynaczka, najpiękniejsza panna na mil kilkadziesiąt w około, mo
gła wyjść za bićdnego dzierżawcę. Krzeczunoskićj Woli. No, przyznaj
że, na pociechę moję, żeś może nie miała powoda żałować tego wyboru.

Róża {żartobliwie).
Hm! Jak... kiedy!

Ręczalski.

No, no! ale na seryo, ręka na sercu...

Róża (z uczuciem).

Nie wiem, zkąd ci się zebrało na to pytanie, mój Jasiu... Nie wą
tpisz przecie, że czuję to i przyznaję, iż byłeś najlepszym z mężów i naj
lepszym z zięciów, bo gdy nieboszczyk ojciec stracił majątek, wziąłeś
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go clo nas i z prawdziwie synowską obchodziłeś się z nim czułością... 
Nie zabrakło mu na niczśm do śmierci... to tćż błogosławieństwo jego 
nietylko uam, ale dzieciom u Boga pomyślność wyprosi...

Ręczalski (wzruszony).
Tak! to błogosławieństwo ojcowskie, ten krzyżyk jego, towarzy

szył nam w drodze życia i dodawał otuchy. Dzięki Bogu, wiodło się 
potćm wszystko i praca nie szła na marne; dzieci się zdrowo i poczci
wie wychowały, majątku się nie straciło, ale przyrosło go... Trzy fol
warki i troje potomstwa! Czegóż clicićć. Terenia żywy twój portret, 
Michał do mnie podobny, rozumie się, jak byłem przed trzydziestu la
ty... a Jadwisia—Jadwisia, jak to mówią, do gości..

Róża.

Ależ, mężu mój! co znowu.

Ręczalski.
A! nie można słowa pisnąć, jejmość zaraz w ogniu i rumieni się 

jak za dobrych czasów, jak owa panna Różyczka... oj, ty! ty! moja sta
ra! (zbliża się, chcąc ją  pocałować).

Róża.

No, proszę, na czułości mu się zebrało! Gdyby kto nas podpa
trzył, dopieroby się śmiać musiał...

Ręczalski.
Alboby sig powinien pokłonić, widząc, że po dwudziestu ośmiu 

latach pożycia, trwają dla nas jeszcze miodowe miesiące! Przecież wi
dok to nie tak pospolity. Nie mamy się czego wstydzić, kochaneczko!

Róża.

Dość-że już, mój ty poczciwy Jasiu! {ogląda się)-, ale gdzież się one 
podziały? nie widać ich i nie widać. Krzyknij-no na dziewczęta nasze.

Ręczalski.

Alemjuż wołał co siły {woła przez rękę w trąbkę złożoną): Hop! 
hop!—hop! hop!

Teresa {z praw&j strony).
Hop!...

Ręczalski.

Otóż jest, słyszę głos Tereni, adoratorowie ich nie pochwycili. Są!
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S c e n a  2.

Ciż.—Jadwiga, Teresa, Telesfor, nadchodzą. 

Ręczalski.

Gdzieżeście się to zabłąkały, moje panny, w dodatku jeszcze 
z kawalerem...

Jadwiga.
Pan Telesfor zrywał dla nas kwiaty na bukiet, a my zbierałyśmy 

grzyby. Oto są grzyby z panem Telesforem i bukiet.

Ręczalski,

Grzyby? pokaż-że no! Myślałem, że rydze, a to muchomory, no, 
i bukiet z łopuchu i ziela...

Telesfor.

Przepraszam, co do grzybów nie będę się sprzeczał, ale w bukie
cie jest wiele polnych znakomitości: chaber, lilijki, tymianek, macie
rzanka...

Teresa.

Pan Telesfor brał co znalazł; za dobrą monetę, ja za jego lilie i ty
mianek nie ręczę... Znajdzie się prędzćj kąkol.

Róża.

A ty, Jadwiniu, cóżeś znalazła?

Jadwiga.

Mam tylko ot ten bukiecik chabru...

Telesfor.
Ale z gustem ułożony! Sliczności! Panna Jadwiga czego dotknie, 

wszystkiemu taki wdzięk nadać umić, tak estetyczne poczucie...

Ręczalski.

Że przy nićj i ty się nawet wdzięczysz i córki mi chcesz bałamu
cić. Stary...

Telesfor (żywoprzerywa).

Stary! co to, stary! Stary! nie jednego młodego jeszcze w kąt 
zapędzę.

Ręczalski.

Masz słuszność, najlepszy dowód, że my starsi, z pannami naj- 
pierwsi jesteśmy na stanowisku, a panów młodych ani widać. Bądź



cobądź, nie czekając na nich, bierzmy się do roboty. Niech panny przy- 
paszą fartuszki, Wojciech już nastawia samowar; proszę się wziąć do 
krajania ciast i pieczeni: to wydział wasz...

Teresa.

Zaraz, mameczko, tylko nam daj spocząć trochę.

Róża.
Spocząć! no, to już wiem, że na mnie wszystko spadnie, a panny 

będą się trzpiotać.
Telesfor.

Gdyby pani pozwoliła mi się wyręczyć.

Teresa.

Dopierobyśmy dobrze na tćm wyszły! Pieczyste znalazłoby się 
w szklankach, cukier w samowarze, a baby w sosie musztardowym...

Telesfor.

Czyż na taką opinię zasłużyłem u pani? Zatem rezygnuję... 

Teresa.

No, proszę się nie dąsać, bo toby było złą wróżbą dla zabawy. 
Ażeby zażegnać burzę, przyjmiemy pańską pomoc i damy mu misyę... 
przynoszenia i odnoszenia półmisków razem z nami! Nie kontent pan 
jesteś?

Telesfor.

Szczęśliwy' Pani jesteś... ach! jak anioł dobrą i piękną jak anioł! 

Teresa.

Do roboty! bo mama będzie gderać, żeśmy leniwi.

Telesfor {biegnie).
Biegnę! (połyka się o pieniek). Aj!...

Jadwiga {podbiega do niego).

Skaleczyłeś się pan?

Telesfor.

Nie, pani, lekkie potknięcie się... Biegnę! {wychodzi).

Ręczalski {wota za nim):
Bój się Boga, nie zaszparko tylko, bo znowu się potkniesz... Hm! 

Jednak my, stara gwardya, pierwsi na placu, młodzieży ani słychu: ta
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ki to ten świat nowy. Ja byłbym do kobićt o drugićj rano wyskoczył, 
a tych o szóstćj po południu nie widać—każą, czekać na siebie!

S c e n a  3.
Ciż.—Wolski, potem Telesfor.

Wolski.

Przepraszam pana radzcę dobrodzieja, ja  już jestem! Stawiam 
się do apelu, punkt szósta.

Teresa.

A! to się panu chyba pierwszy raz w życiu trafiło—nie spóźnić... 
Pokaż pan zegarek! Domyślałam się tego! Nie nakręcony.

Wolski.

Istotnie! Stanął! Przysięgam pani, nie wiedziałem! nie miałem 
wyobrażenia!

Teresa.
Jaki pan, taki kram. Zegarek tak jak pan chodzi.

Wolski.

Ale, nie! Trzy dni temu zawiódł mnie, spóźniłem się z jego przy
czyny na kolej, dałem go wyregulować Szloinie, a ten partacz mi go 
popsuł.

Telesfor.

Oto są te śliczne fartuszeczki... Służę pani, panno Jadwigo!

Jadwiga.
Dziękuję...

Telesfor.

A to pani! (do Teresy): Mam dopomódz zapiąć?

Teresa.

O! dziękuję, sama sobie dam radę. Panic Stanisławie, prosimy 
do pomocy.

Wolski.

Całćm sercem na usługi...

Teresa.

Zalecam ostrożność przy samowarze, abyś pan sam siebie i nas 
nie poparzył.



Wolski.

A! niech-że się pani nie lęka! (d. s.). Nie mogę pojąć, co się temu 
zegarkowi stało?

Teresa.

Możeby mu gorąca woda pomogła, jeśli chory?

Telesfor.

A ja  nie przydam się tćż na co?

Jadwiga.

Owszem, nie opuszczaj nas pan, prosimy; ale bądź w odwodzie... 
bo wiele nianiek... ( Wychodzą w lewo i po chwili wracają z wielkim sa- 
mowarem, który niosą Wolski z Telesforem i stawiają tak, iż lipa go za
stania. Lokaj i  dziewczyna dworska przynoszą prowianty. Jadwiga i Te
renia serwety, noże i widelce).

Teresa.

Otóż misya nasza spełniona...

Wolski.

Główna kwatera i magazyn prowiantów pod lipą, nieprawdaż?

Teresa.

A przy magazynie prowiantów straż powinna stać, aby do niego 
przedwcześnie się nie podkradano.

Wolski.

Zdałoby się jednak zajrzćć do niego... Ja takem się śpieszył, żem 
obiadu nie dokończył.

Teresa.

Ciekawam, kto się pańskiemi zajął sprawunkami?

Wolski.

Szelkiewicze, ojciec i syn. Od rana siedzą w miasteczku, dobie
rając wina i cukry...

Ręczalski.

Byle tylko nie nadto próbowTali. Ale... cóż to za turkot słychać? 
{zagląda za scenę). Ktoś przyjechał! A! to pani Kowerska z dziećmi.

Jadwiga.
Pan Stefan?

Teresa (do siostry).
Oho! Ten wykrzyknik nie bez znaczenia! czekaliśmy niecierpli

wie na pana Stefana?
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Jadwiga.

Cóż znowu! Ucieszyłam się z przybycia Henryki.

Teresa (j. w.):
I pomieszało ci się ze Stefanem! Myśląc o Henryce, zawołałaś 

Stefana. Ostrożnie, moja panno. Jak mama posłyszy, będzie bura...

Jadwiga.
Przecież ty mnie nie zdradzisz!

Teresa.

Bądź spokojna! tylko oko inićć będę na ciebie i na pana Stefana. 
(głośno): Panie Stanisławie, uważaj-źe pan, samowar kipi...

Wolski.
A cóż ja na to poradzę?

Teresa.

Herbatę trzeba zalać i imbryczek na nim postawić.

Telesfor (chwyta imbryczek, wywraca go i parzy się).
Aj! aj!

Teresa.

Masz tobie! Pan Telesfor wylał herbatę...

Wolski.

Szczęście, że samowara nie wywrócił.

Teresa.

Panu to przekazał! Obejdę się już bez takićj pomocy, wolę sama 
herbatę zalać na nowo.

Telesfor.
Słowo daję! nie pojmuję, jak się to stało..

Wolski.

Bardzo prosta rzecz, wywróciłeś pan i kwita.

S c e n a  4.
Ciż.—Pani Kowerska.— Henryka.— Stefan. 

Kowerska.

Al przepraszam państwa za opóźnienie, aleśmy dobrze nie wie
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dzieli drogi... Od bardzo dawna poraź pierwszy wyjeżdżamy z domu 
w sąsiedztwo... Pani radczyni zechce być wyrozumiałą.

Róża.

Ależ nie tak się państwo spóźnili; proszę się wcale tćm nie kło
potać. Jest to prawdziwą łaską dla nas, żeś pani po długich latach rąz 
pierwszy chciała wziąć udział w naszej zabawie.

Kowerska.

Chciałam, aby Stefan się rozerwał trochę: zamęcza się bićdak tą
pracą.

Ręczalski.

No i panna Henryka niedawno z pensyi razem z Jadwinią wróci
ła. Niech-że trochę świata zobaczą. Widzi pani, już są z sobą... A i ty 
panie Stefanie czemu nie idziesz do młodzieży, zostaw nas starych 
(przepraszam sąsiadkę dobrodziejkę) samym sobie... Do panienek! bo 
pan Telesfor golów cię wyprzedzić. Już zdążył sobie poparzyć palce.

Teresa.

Prosimy do nas pana Stefana, biorę go pod moję komendę! 

Stefan.

Najchętniej, służę pani...

Jadwiga («.«.).

Do mnie ani słówka, jakby mnie nie widział...

Ręczalski.

No, teraz już nam nikogo nie brak, oprócz Szelkiewiczów.

Kowerska (widocznie przerażona).
Jakto? oni tu będą?

Ręczalski.

A jakże! bez nich w okolicy żadna się zabawa nie obejdzie.

Kowerska.

A! gdybym była wiedziała.

Róża.

Czy obecność tych panów przykrość pani zrobić może?

Kowerska (walcząc z  sobą).
Ale nie, nie, i owszem... Syna nie znam... Ojciec... niegdyś by

wał w naszym domu (zmieszana).
Tom  I. Luty 18R2 30
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RÓŻa (troskliwie).
Bo... gdyby w czćm naraził się pani i miało to być nieprzyje- 

mnćm... znaleźlibyśmy jakiś środek... sama nie wiem; ale bądź cobądź... 
musielibyśmy coś obmyślćć dla oszczędzenia jćj... niemiłego spotkania.

Kowerska.

A! tak... gdyby to było możliwe!

Ręczalski.

Zapóźno! ot i oni nadchodzą...

S c e n a  5.
Ciż.—Szelkiewicz Armand i Edward, wchodzą z butelkami w rękach.

Za nimi lokaj dźwiga kosz z winem i cukrami. Śpiewają idąc:

N a  frasunek,
Dobry trunek,
I pieczeń z truflami...

Szelkiewicz.

Cześć i pozdrowienie całemu czcigodnemu towarzystwu... Szel
kiewicz Armand senior i Edward junior wszystkim pod stopy się ścielą, 
a pięknych pań i panienek śliczne rączki całują...

Edward.

Tak jak się papa wyraził za nas obu... całują śliczne rączęta! 
cha! cha!

Ręczalski (sucho).
Milo mi panów powitać... Ale przedewszystkićm bądźcie łaskawi 

uwolnić się od ciężaru. Magazyn pod lipą.

Szelkiewicz.

Składamy amunicyą do rączek pięknćj Hebe... (do syna): Edwar
dzie, dawaj co masz.

Wolski (do Telesfora).
Zdaje się, że oba już pod dobrą datą.

Szelkiewicz (spostrzegłszy Kowerska, n. «.).
Co to jest? Karolina? tu?

Kowerska («.«.).
A! spostrzegł mnie... nie potrafię się ukryć... Nieszczęśliwa godzi



na, kiedym tu przyjechała! Zniosę tę męczarnię dla Stefana i dla niej... 
(,glośni&j do Szelkiewicza, zbierając się na odwagę). Nie poznajesz mnie 
pan... zmieniłam’się bardzo.

Szelkiewicz.

Przeciwnie! Zawsze taż sama, zawsze tai: sama piękność i powa
ga... (n. s.). Sam nie wiem, co mówię... głupie położenie...

Edward (n. s. do ojca półgłosem).
Papeczko! Zkądżeś u licha piękności w tej babie dopatrzył, chy

ba szampan ci oczy zapruszył! cha! cha!..

Szelkiewicz.

Milcz, trutniu... (głośno). Pani pozwoli sobie przedstawić syna 
mojego Edwarda.

Kowerska.

Miło mi bardzo. («. «.). Stoję jak na żarzewiu... Pocóżem tu przy
jechała! Nieszczęśliwa godzina!

Szelkiewicz (n. «.).

Głupie, nieznośne wspomnienia cisną się do głowy; tyle lat minę
ło, śnieg ją przypruszył! (trze czoło silnie, chcąc oprzytomnieć). Zapo
mnieliśmy z Edwardem powiedzieć państwu nowiny.

Ręczalski.
Cóż takiego?

Szelkiewicz (uśmiechając się).
Spotkaliśmy w miasteczku pewnego młodzieńca, akademika, któ

ry za chwilę się tu zjawi...

Ręczalski (Róża, Teresa, Jadwiga razem).

A! Boże! Michaś!

Szelkiewicz.

Nie mogę powiedzićć kto, bo mnie o sekret proszono... lecz pań
stwo się łatwo domyślicie. Powiem tylko, że przyjechał ekstra-pocztą, 
aby rodziców odwiedzić... Tylko co go nie widać. (Słychać trąbkę poczto
wą za sceną). O! otóż i on pewnie, nie długo czekać kazał ua siebie...
(Ręczalski, Róża, Teresa, Jadwiga, biegną za scenę).

Stefan.

Szczęśliwy! Czekali nań wszyscy najdrożsi, uśmiech radosny spo
tyka w progu, ua mnie tylko łzy Czekały...
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Henryka (do Telesfora).
Czy syn państwa Ręczalskich jest jeszcze w Akademii?

Telesfor.

Tak jest, piękna pani, na ostatnim kursie, zdaje właśnie pono 
egzamin na doktora...

Edward.

No, i będzie karmił okolicę pigułkami i miksturą. Podobno wsku
tek tćj ekspektatywy drugą aptekę mają założyć w miasteczku? Papa
o tćm nie słyszał?

Szelkiewicz (do syna).
Prosiłbym cię, Edwardzie, abyś w ogóle mniej dziś mówił, a wię- 

cćj słuchał...
Edward.

A  toż co znowu znaczy! ten jakiś ton mentorski! Nie podobasz 
mi się papa z tym tonem, poprostu jesteś śmiesznym. (Do Henryki). 
Nie prawdaż, pani, że on jest śmieszny, ten mój papa, kiedy na powagę 
pozuje. To mu nie do twarzy...

Szelkiewicz (surowo).
Edward!

Edward.

A! zapomniałem, że pani (do Henryki) nie zna go jeszcze... Mój 
papa, Armand Szelkiewicz, piękny Armand, jak go dawnićj zwano 
w Warszawie. Dziś spaszował trochę, ale go syn wyręcza.

Szelkiewicz (do Henryki).
Przebacz, pani, wraz ze mną, temu szałaputowi, że w mowie jego 

nićma ani ładu, ani sensu; pozwala sobie czasami... Cała nadzieja, że 
młody i że z tego wyrośnie...

Edward.

Zabawne! Z czego mam wyrastać, kiedy mnie nazywasz dobrym 
koleżką i przyznajesz mi, żem do ciebie podobny?

Stefan (do matki).
Co ci jest, kochana mamo, bledniejesz, rumienisz się, niedobrze 

ci jest? słabo? Może ci tu powietrze nic służy... czy droga zaszkodzi
ła... Jedźmy do domu...

Kowerska.

To przejdzie... było mi trochę słabo... Zabawcie się trochę, moje 
dzieci, w domu u nas tak smutno...
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S c e n a  6,

Ciż.—Ręczalski.— Róża.— Teresa.-Jadw iga.— Wolski i Michał
w mundurze akademickim.

Ręczalski (przyprowadzając syna do Kowerskiej i Henryki).
Oto nasz akademik. Przedstawiam paniom jedynaka mojego, Mi

chała, studenta Szkoły Głównćj, a, da Bóg, za kilka miesięcy, doktora 
medycyny. Pani Kowerska, córka jćj, panna Henryka, pan Stefan Ko- 
werski, chemik już ukończony, starszy od ciebie c ivi s  l i t t e r a r u m .

Michał (wita się, podaje rękę mężczyznom).
Ach, drodzy państwo, jakże przyjemnie mi odetchnąć wiejskiem 

powietrzem, wśród swoich, po zaduchu i kurzawie Warszawy, wrócić do 
rodziców, do takich rodziców, jak moi, kochani, do tych porozkwitałych 
ślicznych siostrzyczek... Któryż z kolegów-by mi tego szczęścia nie po
zazdrościł?

Wolski.

Ja pierwszy zazdroszczę, bom sam w domu.

Stefan.

Ja drugi, bo mi w domu brak ojca.

Michał.

Ale, przepraszam, niechże ja tćj majówki, czy czerwcówki, nie 
przerywam... Może i tu, na wsi, jak w Warszawie, panny szkolnych 
mundurów nie lubią.

Henryka i Jadwiga.

Góż znowu? Dlaczego?
Michał.

Dziękuję Jadwini, za to szlachetne oburzenie, a przedewszyst- 
kiem pani... Warszawa ma swe przesądy i uprzedzenia... Dzięki Bo
gu, za parę miesięcy rzucam ten muudur...

Stefan.

Abyś z nim tylko wesołości i dobrćj myśli nie zrzucił.

Michał.

A toż dlaczego? Bądź spokojny kochany sąsiedzie, nie zachoruję 
na powagę. No, do zabawy, a przedewszystkićm, wstyd mi wyznać, 
jestem wściekle głodny.

Teresa.

Służę państwu na herbatę: gotowa...
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Ręczalski.

Zaraz... Każemy tu porozściełać dywany, poustawiać stołki. Pa
nie zasiądą., a młodzież umieści sig na ziemi... {służba rozkłada dywany 
ustawia stołki)

Edward {mrużąc jedno oko).
A ja wnoszg, czyby przedewszystkićm nie można, na powitanie 

szanownego gościa... kie-li-sze-czek?

Ręczalski.

Przyjdzie na to kolej, panie Edwardzie, a teraz od herbaty za
czniemy.

Szelkiewicz.

I cukrów dla dam {na str. do Wolskiego), słyszysz? za cukry i wi
no, składka po rubli 25.

Wolski {na str.).
Trochg zasłono...

Teresa.

Panie Telesforze!... co pan robi? Wylewasz pierwszą szklankę...

Jadwiga {do Stefana).
Cożeś pan teraz tak smutny? Nie tak bywało niegdyś, gdy przy

chodziłeś w takim mundurku jak  Michaś.

Stefan.

Z wiekiem, musiałem zmienić sig trochg...

Jadwiga.

Czyżbyś pan już chciał starego udawać?

Stefan.

A! nie, pani, nie, ale... nie wszystko powiedzićć można.

Jadwiga.

Dawnićj mówiłeś pan wszystko...

Teresa {do Wolskiego).
Panie Stanisławie! Jak raz jeszcze dostrzegę, że pan zjadasz bu- 

tersznyty, przed podaniem gościom, dostaniesz pan klapsa po rgku, 
ale... z całćj siły! I... zawieszonym pan będziesz w pełnieniu obo
wiązków.

Wolski.

Panno Tereso! miłosierdzia!.. Jestem  tak głodny! (całuje ją  
w rękę).



Teresa.

A toż co? moje ręce nie butersznyty... Wara! bo poparzę pana...

Michał {do Henryki).
Co to jest czuć się szczęśliwym, zaraz do głowy fantazye przycho

dzą i zbytki. Ot, ja, jakoś się tak wypościłem w Warszawie, że tęsk
nię do tańca i... gdyby tak można...

Henryka.

Muzyki niema, niestety; gdyby w domu, mama zagrałaby na for
tepianie.

Michał.

A! fortepian to już zbytek. My, z kolegami, tańczyliśmy nieraz 
po śpiewie; gdyby się. kto znalazł z talentem i ochotą.

Wolski (który się loymknąl na chwili, powraca z trzema żydkami, stroją
cymi skrzypki i basetlę).

Przepraszam państwa najmocniej, pozwoliłem sobie urządzić ma
leńką niespodziankę, wiedząc z góry, że mi to przebaczonćm będzie. 
Sprowadziłem szanownego Judkę, z jego kapelą. Rzępolą, prawda, 
często fałszywie, ale zawsze ogniście. Kontredansa i mazura umieją 
dobrze, w takcie trzymają się, co się zowie...

Ręczalski.

Brawo! panie Stanisławie, przynajmniej się młodzież nie znudzi, 
choć w gry-by się zabawić mogła...

Michał.
A! dziękuję za Mruczka i Lisa: Wolski się znalazł, jak  należało, 

po polsku, bo u nas bez muzyki i tańca nićma zabawy (do Henryki):
Służę pani do pierwszego kontredansa, jeżeli co do mundurów 

nićma pani uprzedzeń.
Henryka.

Na dowód przyjmuję wezwanie...

Wolski.

Panno Tereso, dobrodziejko. Wywiązawszy się, mogę to sobie 
przyznać, zaszczytnie, z podawania herbaty, ośmielam się...

Teresa.

Zdaje mi się, że mnie już p. Telesfor zamówił.

Telesfor.

Czy pani raczy mówić co do mnie?

RODZINA. 235



Teresa.

Wszak... prosiJeś mnie pan, przed chwilą, do...

Telesfor.

Tak, jest... do herbaty, o łyżeczkę rumu...

Teresa.
Proszę! a ja myślałam, że do kontredansa.

Telesfor.

O, pani! jeśli tak jest, natychmiast wdziewam rękawiczki.

Wolski.

Przepraszam, bo ja pierwszy zamówiłem panią.

Telesfor.

Przeciwnie... ja! ja!
Wolski.

Kiedy o arak prosiłeś, nie o kontredansa.

Telesfor.
Jakże, kiedy panna Teresa...

Teresa.

Tak, sądziłam, że szło o mnie, ale... jeśli pan wolisz herbatę z ru 
mem...

Telesfor.

Pani mnie przywodzisz do rozpaczy!

Edward.

Papo! proszę cię o v is a vis. (do Jadwigi) Czy mogę służyć pani?

Jadwiga.
Ja tańcuję z panem Stefanem.

Stefan.
Jakto? ze mną? ja...

Jadwiga (do Stefana).
Uwolnij mnie pan od niego! proszę.

Szelkiewicz.

Brakuje czwartćj pary (zbliża się do Kowerakiij). Mogę pani słu
żyć? Będzie to miłein wspomnieniem tego, co przed laty...
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Kowerska.

Pragnę najmocnićj zapoinnićć o tćm. Odmawiam, od lat kilku
nastu nie tańcuje...

Szelkiewicz.

W takim razie przepraszam panią, (po cichu). Ale bądź cobądź, 
muszę mówić z panią.

Kowerska.
I ja  z panem, ale nie tu...

Ręczalski.

Ha! więc nićma co, Rózieczku. Kiedy pani Kowerska nie tańcu
je, my, we dwoje, do szeregu! Słowo daję! Pokażemy im, żeśmy jeszcze 
nie starzy!

RÓŻa (śmiejąc się).
Jasiu, co tobie w głowie! Gdzież znowu w naszym wieku... 

Michał.

Mameczlco! najstarszy z dzieci nietylko upoważnia, ale prosić go
tów na klęczkach.

Teresa i Jadwiga.
I my, mamo! i my!

Ręczalski.

No, nićma co, musisz się poświęcić na to, co ja  robię z dobrćj
woli...

Edward (do ojca).
Papeczko, osiedliśmy na koszu! Panie Telesforze... aby wygodniej 

na nim, czy przy nim siedzieć, bierzemy cię z sobą... do kosza!, do 
kosza!

Telesfor.

Dziękuję, nie tańcuję, to przynajmnićj popatrzę.

Edward.

Jedno drugiemu nie przeszkadza.

Szelkiewicz (do KowersUćj).
Będę miał zaszczyt złożyć pani uszanowanie, wraz z synem moim...

Kowerska (zimno).
Miło mi będzie (na str.): Co za męki.

Ręczalski (do żony).
Zatćm na miejsca... tylko proszę mi ładnie nóżkami przebierać. 
Tom I. Łuty 1882 . 31
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Róża.

Na głowic siwo, a w głowie zielono.

Ręczalski.

Bo mi w sercu zielono, patrząc na moje dziewczęta i chłopaka.

Szelkiewicz (do syna).
Tańcuj z panną Henryką, gdy skończą.

Edward.
Ależ, bo...

Szelkiewicz.

Słuchaj, gdy ci mówię i pamiętaj, że muszę mieć rozum za ciebie. 

Stefan (do Jadwigi).
Nicch mi pani wierzy, że dziś tylko dla nićj tańcuję... bardzo 

mi smutno...
Jadwiga.

Dziękuję panu, ale dlaczegóż smutno?

Stefan.

Nie pytaj, pani, powiedzieć nie mogę...

Wolski.

No, panie Judko... zaczynaj!

Michał.

A pamiętaj, że grasz przed Warszawiakiem, popiszże się... 
Teresa.

Tana Telesfora mianujemy dyrektorem orkiestry, będzie takt 
wybijał.

Telesfor.

Na rozkaz pani, choćby po ich karkach (do żydków). Nie bójcie 
się, żartuję tylko... Raz, dwa, trzy... rznijcie! a od ucha!

(Zasłona spada).
(D. r. n.).
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Książę Bismarck
JAKO MÓWCA *).

III.

Ażeby ocenić mowy księcia Bismarcka miane w sprawie kościel
nej, trzeba choć w krótkości przypomnieć główne fazy i ewolucye po
lityki kościelnej kanclerza. Stosunki między kościołem katolickim, 
a państwem w monarchii Pruskićj, były do wojny francuzkiej (1870 r.) 
wcale znośne. Dopićro zdeptanie Francyi, obudziło w pruskich poli
tykach myśl, zgniecenia drugiego przedstawiciela romanizmu, t. j. pa- 
pieztwa. Ale zkąd taka myśl mogła powstać w ludziach, kierujących 
losami odrodzonego cesarstwa Niemieckiego, jeżeli, jak to sam książę 
kanclerz przyznawał, kościół katolicki żył w zgodzie i z protestantami 
* z państwem? Za przyczynę pierwszą tej walki c y w i l i z a c y j n e j ,  te
go kulturkampfu, podawano zmienione jakoby stanowisko papieża przez 
ogłoszenie na ostatnim soborze jego nieomylności, a tćm samćm wy
niesienie go ponad wszystkich biskupów, przez co i stanowisko ich,wzglę
dem każdego r e s p e c t i v e  rządu, uległo ważnćj zmianie. Państwo 
więc, które żyło w zgodzie z kościołem katolickim przed ogłoszeniem 
Papieża nieomylnym, teraz, zdaniem kanclerza niemieckiego, powinno 
się zabezpieczyć innemi rękojmiami od wdzierstwa obcego monarchy 
(t- j. papieża) w sprawy wewnętrzne Niemiec. Za drugą przyczynę po
dawano obowiązek obrony żywiołu germańskiego od ludów romań
skich, których najgłówniejszy przedstawiciel tylko co został powalony 
(i'rancya), a drugi, niemnićj groźny, bo mający w samych Niemczech 
sprzymierzeńców (papieztwo), powinien być ubezwładniony: w przeci
wnym razie, jedność Niemiec będzie ciągle narażona na rozbicie. Dru
gim tym żywiołem był kościół katolicki, a pośrednio samo papieztwo, 
jako najwyższy obrońca jego interesów. I tak, doczekaliśmy się oso
bliwego faktu w dziejach, gdzie podobno nic się nie powtarza, a tu się 
Powtórzyło, oczywiście w odmiennych okolicznościach i warunkach,

*) Patrz zeszyt za styczeń r. b.



t. j. doczekaliśmy sig powtórzenia średniowiecznej walki, migdzy pa- 
pieztwem a cesarstwem Niemieckiem. Walce tćj dano nazwę walki
o cywilizacyą, którćj reprezentantem ma być teraźniejsze państwo 
wogóle, a Niemcy w szczególności, i którćj jakoby wrogiem jest ko
ściół katolicki.

Publicyści, dziennikarze, profesorowie uniwersytetów, prawnicy 
korony i ci wszyscy, którzy z amatorstwa, nie z obowiązku, po stronie 
państwa stangli, tak rzecz przedstawiali. W walce tćj, mówili, chodzi
0 to, czy prawdy, które umiejgtność i duch badawczy zdobyły w osta
tnich wiekach, mają zyskać obywatelstwo na świecie; czy tćż, jak 
w średnich wiekach wiara i wiedza mają ulegać powadze kościoła,
1 o tyle uchodzić za prawdy, o ile będą na sobie nosiły stempel papiez- 
ki. Gdy państwo żądało, ażeby kościół ograniczył się do swojego czysto 
religijnego posłannictwa, zaniechał świeckich swoich uroszczeń, nie prze
szkadzał nowożytnemu społeczeństwu w dążeniu do celów etycznych (?), 
nie podwiązywał arteryi swobodnćj umiejętności; gdy nadzór nad szko
łami odjęło duchownym, powierzając go swoim urzędnikom; gdy za
wieranie małżeństw chciało uczynić aktem cywilnym i oswobodzić je 
od wpływu duchowieństwa; gdy zażądało wyższego uksztalcenia dla 
duchownych i dopuszczenia do seminaryów nowożytuój umiejętności, 
ażeby sposobiącą się do stanu duchownego młodzież usunąć od wpły
wu jezuicko-hierarchicznych wyobrażeń: wówczas walecznicy ultramon- 
tanizmu zaczęli okrzykiwać te dążenia, jako wrogie dla chrześciani- 
zmu, jako Neronowe i Dyoklecyanowe prześladowanie kościoła. Wo
bec opozycyi duchowieństwa, państwo musiało bronić zagrożonćj cywi- 
lizacyi i w tym celu na drodze prawodawczćj ukuć sobie oręż skute
czny do odparcia napaści. Takie pobudki i takie usprawiedliwienie 
walki z kościołem, czyli jak nazywają z ultramontanizmem, były i są 
dotychczas przytaczane po dziennikach i książkach, gdy się mówi o kul- 
turkampfie. Zbijać ich nie mamy potrzeby, tylko po kolei przytoczy
my w chronologicznym porządku rozmaite prawa ad  hoc,  uchwalone 
w parlamencie Cesarstwa i w sejmie pruskim, a mające dać rządowi 
w ręce ów skuteczny oręż do walki o cywilizacyą ').

A więc najprzód, książę Bismarck wyparował konserwatywnego 
ministra wyznań von Miihlera, a przybrał sobie głośnego p. Falka na 
jego miejsce. Uchwalono prawo o dozorze szkolnym (1872 r.), mocą 
którego chciano usunąć szkołę, zwłaszcza początkową z pod wpływu 
kościoła i dlatego dozór nad nią odjęto proboszczom, a powierzono in
spektorom świeckim. Środek ten najdotkliwićj uczuli Polacy księz-

') Chcącym bliżdj poznać prawodawstwo pruskie w sprawach k o śc ie l 
nych, można zalecić:  , ,L chrbuch des katl io l ischcn, orientalischen und p rotes -  
tantischen K irchenrechts ,11 von dr. Friedrich H .  V ering.  Freiburg im U re is -  
gau. D ru g ie  wydanie, 1 8 8 1 ,  str.  1 6 4  i nost.; 15. Friodborgn: „ D ie  Grenzon  
zwischen Staat und K ircho.‘‘ Freiburg i 15., 1 8 7 2 ,  oraz L. I luhn’a „Gcschichtc  
des Kulturkampfes in Preusacn .” Berlin ,  1 8 8 1 .
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twa Poznańskiego i Szlązka, którym na gwałt kazano uczyć sig jeżyka 
niemieckiego i w nim słuchać przedmiotów wykładanych w szkole, 
ażeby zakute ich głowy otworzyć na dobroczynny wpływ kultury nie
mieckiej. Pomimo opozycyi, tak w izbic poselskićj, jak i w izbie pa
nów, projekt ten został przyjęty i zamieniony w prawo, dzięki wymo
wie ks. Bismarcka i jego pomocnika p. Falka.

W tymże roku (1872) powódź petycyi zalała obradujący parla
ment Cesarstwa, w których domagano się wypędzenia z Niemiec zako
nu Jezuitów, tego, jak nazywano „generalnego sztabu,“ walczącego ko
ścioła. Jakoż, parlament uchwalił' wygnanie zakonu, jako odpowiedź 
na ogłoszone bez zezwolenia rządowego, dekreta soboru watykańskiego. 
Prawo o Jezuitach i pokrewnych z nimi zakonach, zastosowano na
tychmiast w Prusach, Bawaryi i Hessyi, tak, że w ciągu roku wszelkie 
ich zakłady naukowe i kollegia zamknięto, a członków, zwłaszcza 
obcej narodowości, zmuszono szukać sobie gdzieindzićj przytułku.

Kroki te, czynione ze strony rządu pruskiego, wywołały energi
czny opór biskupów; dotknęło ich wydalenie zakonu, będącego filarem 
katolicyzmu, a gdy nadto niektórzy z duchownych wzbraniali się uznać 
dekreta o nieomylności* papiezkiej, nastąpiły ekskomuniki. Arcybi
skup koloński, Paweł Melchers, rzucił exkomunikę na czterech profe
sorów wydziału teologicznego w Bonn i zakazał młodzieży duchownej 
uczęszczać na ich wykłady w uniwersytecie. Rząd jednakże pozosta
wił exkomunikowanych przy zajmowanych katedrach. Następnie, gdy 
starokatolicki kaznodzieja Tangermann, odprawił raz nabożeństwo 
w kościołku Ś. Pantaleona, w Kolonii, należącym do garnizonu woj
skowego, wówczas naczelny kapelan armii, biskup Namszanowski, za
kazał kapelanowi dywizyi Lunnemanowi, spełniać służby bożćj w tym
że kościele. Za to biskupa usunięto z urzędu. Z kolei biskup warmiński, 
ks. Krementz, rzucił ekskomunikę na dwóch księży z Brunsberga: Micheli- 
sa i Wollmanna, za popieranie starokatolicyzmu. Pomimo tego, ducho
wnych owych rząd utrzymałnaich posadach. Biskup zwróciłsięosobiście 
do króla i prosił o posłuchanie, którego mu jednak odmówiono, póki się 
nie okaże bezwarunkowo posłuszny prawu krajowemu; a kiedy biskup 
trwał przy swojćm, odjęto mu płacę. W Monachium, arcybiskup tam 
tejszy wyklął księży: Uóllingera, Fridricha i innych starokatolików; 
nic to jednak nie przeszkadzało im do dalszego pozostania przy uni
wersytecie. Z tego już można było zmiarkować, że zarówno rząd pru
ski, jak i inne niemieckie, postanowiły wypowiedzićć wojnę „średnio
wiecznemu papieztwu,”jak z przekąsem mówiono, ażeby nauczyć ducho
wieństwo, że dwom panom służyć nie można, źe prawo krajowe ma 
jednakową moc obowiązującą wszystkich poddanych.

Wobec tego, biskupi pruscy zjeżdżali się raz i drugi do Fuldy, 
ażeby ułożyć wspólny plan postępowania i częścią przez prośby, wprost 
do króla zanoszone, starali się zmienić kierunek zwrócony przeciw ka
tolicyzmowi; częścią przez listy pasterskie usprawiedliwić swój opór,
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jako wynikający z pobudek sumienia. Wszystko to nic nie skutkowa
ło. Rzeczy przybrały jeszcze ostrzejszy charakter, gdy Pius IX, przyj
mując deputacyą katolików niemieckich, zakończył swoję przemowę te- 
mi słowy: „Ufajcie i bądźcie zgodni, albowiem oderwie się kamień od 
góry i strzaska nogi kolosu.14 W Berlinie zrozumiano, o jakim to ko
losie mówił papież, i wnet minister wyznań, przyzwawszy prawników 
koronnych, ułożył z nimi projekta do praw, mających ściślćj określić 
stosunek państwa do kościoła. Projekta te, które niedługo miały być 
złożone sejmowi pruskiemu, dotyczyły możności porzucenia kościoła, 
wykształcenia duchownych katolickich, kar na oporne duchowieństwo 
i ustanowienia trybunału kościelnego, mającego sądzić i karać głównie 
biskupów. Rok blizko upłynął, nim te projekta przybrały formę praw 
zwanych odtąd „Majowemi.“

Następny rok, 1873, stał się pamiętnym w prawodawstwie pru- 
skiem, przez uchwalenie wspomnionych praw majowych. Treść ich 
taka: Każdemu wolno porzucić swój kościół, czyli wyznanie, a za to 
nie może być przez swoję władzę duchowną pociągany ani do odpowie
dzialności, ani do składek na rzecz opuszczonego wyznania. Przed 
ostatecznćm zamianowaniem kandydata na jakieś beneficium ducho- 
wne, władza dyecezyalna powinna zawiadamiać prezesa regencyi i cze
kać jego zgody. Kandydat do jakićjkolwiek posady kościelnćj, powi
nien być Niemcem, ukończyć gimnazyum, słuchać teologii w którymś 
z uniwersytetów rządowych, złożyć egzamin państwowy, przyczćm na
leży zwracać uwagę na jego ogólne wykształcenie, mianowicie na filo
zofią, historyą, literaturę niemiecką i jeżyki klassyczne. Wszystkie za
kłady duchowne, seminarya i t. p. zostają tak co do porządku wewnę
trznego, jak  i planu nauk, pod kontrolą rządu. Tak zwane semina
rya przygotowawcze (Knabenseminarien) i konwikty, nie mogą być 
nadal otwierane, a do istniejących zabrania się przyjmować nowych 
wychowańców. Każde wakujące probostwo powinno być, najdalćj 
w ciągu roku, obsadzone, a kandydat ma uzyskać zatwierdzenie 
rządu.

Prawa te przeszły w izbie poselskićj, pomimo silnego oporu 
stronnictwa katolickiego, czyli środkowego; w izbie panów spotkały 
jeszcze większą opozycyą, tak, że aż ks. Bismarck musiał na szalę rzu
cić swoję ciężką mowę, by im zwycięztwo zapewnić. Mowę tę wkrótce 
poznamy; tymczasem dodajemy, że odtąd kanclerz zerwał z feudalny
mi junkrami i zaczął się godzić z partyą liberalną.

Biskupi, na wspomnione prawa odpowiedzieli protestem, w któ
rym między innemi stało: „Kościół nie uznaje pogańskićj zasady, że 
prawa państwowe są jedynćtn źródłem wszelkiego prawa, i że kościo
łowi służą takie tylko prawa, jakie mu prawodawstwo i konstytucya 
państwa udzieli, w przeciwnym razie musiałby zaprzeczyć bóstwa 
Chrystusa i boskości Jego nauki, a chrześciaństwo uczynić zależnćm od 
ludzkićj swawoli.11 Protest znów przebrzmiał bez skutku.

Tymczasem rząd, uzbrojony przez sejm w prawa majowe, zaczął



je stosować. Najprzód tedy wyznaczono wizytatorów rządowych do 
zwiedzenia seminarjTów, ażeby się przekonać, czego w nich uczą i jakie 
postępy czyni młodzież duchowna. Regensi jednakże, z polecenia bi
skupów, nie dopuścili do wizyty owych inspektorów. Rząd, ze swej 
strony, niektórym seminaryom odjął zasiłek skarbowy, a inne zamknąć 
kazał. Dalej, biskupi nie chcieli kandydatów na probostwa przed
stawiać do zatwierdzenia rządowi, za co znów ten zakazał mianowa
nym spełniać czynności, związanych z ich powołaniem, a opornych po
ciągał do sądu. Najsilniejszy opór spotkały prawa majowe w Poznau- 
skićm, Westfalii i prowincyi Nadreńskićj. Kary sądowe spadały nie
tylko na niższych duchownych, ale i na biskupów: pozbawienie pensyi, 
grzywny, więzienie i destytucya, następowały bez ustanku. Ulegli im: 
arcybiskup gnieźnieńsko-poznański hr. Ledochowski, arcybiskup koloń- 
ski Melchers, biskupi z Paderbornu, Trewiru i Miinsteru. Z 12 dyece- 
zyi, tylko 4 miały jeszcze biskupów; nieobsadzonych probostw wako
wało przeszło tysiąc ')• Ażeby jeszcze bardziej dokuczyć katolikom 
i wbić klin dla rozsadzenia ich kościoła, rząd uznał starokatolickiego 
biskupa Huberta Reinkensa (poprzednio profesor teologii we Wrocła
wiu), któremu święceń udzielił biskup jansenistowski z Deventeru, 
Herman Heykamp. Reinkens pierwszy złożył przysięgę na posłuszeń
stwo prawom majowym, obrał sobie za stolicę Bonn i otrzymał rocznćj 
pensyi 16,000 talarów.

Biskupi pruscy widząc, jak rząd coraz surowsze przeciw kościo
łowi wydaje prawa, zwrócili się do papieża o pośrednictwo. Pius IX 
wysłuchał ich prośby i w sierpniu 1873 r. napisał do króla i cesarza 
Wilhelma list, w którym między innemi stało, że Ojciec ś. jest przeko
nany, iż surowe środki, jakie rząd na zagładę katolicyzmu przedsię
wziął, nie znajdują pochwały J. Kr. Mości. Jeżeli jednak pomimo te
go są stosowane, powinien pamiętać, iż one własny jego tron podkopu
ją. „Mówię otwarcie, pisał dalćj Pius IX, albowiem tarczą moją jest 
prawda i mówię, ażeby swój obowiązek spełnić; obowiązkiem zaś tym 
jest, mówić prawdę wszystkim, nawet i tym, którzy nie są katolikami. 
Każdy bowiem, kto jest ochrzczony, należy pod tym lub innym wzglę
dem do papieża.11

Cesarz Wilhelm I, odpowiedział na ten list 3 września tegoż ro
ku, że „Ojciec ś. źle jest zawiadomiony o stosunkach niemieckich, jeżeli 
przypuszcza, jakoby rząd pruski wszedł na drogę, której cesarz nie po- 
chwała. Konstytucya na coś podobnego nie dozwala, gdyż wszystkie 
prawa i rozprządzenia rządowe, muszą być ze strony panującego za
twierdzane. Z boleścią wyznaje, że od dwóch lat, część katolików, 
poddanych pruskich, zorganizowała stronnictwo, które istniejący od 
dwóchset lat pokój religijny chce zakłócić. Ruch ten duchowieństwo 
katolickie nietylko pochwalało, lecz połączyło się z nim i stanęło w ja-
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wnym rokoszu. Jego Świątobliwości nie jest zapewne obcćm, że podo
bne zjawiska powtórzyły się w większćj części państw europejskich 
i w niektórych zamorskich. Zadaniem zaś cesarza jest, strzedz poko
ju w państwach od Boga mu powierzonych i powagę prawa utrzymać. 
Ku jego smutkowi, wielu duchownych katolickich, nie dotrwało w po
słuszeństwie dla zwierzchności świeckićj, a przez to zmusiło rząd ce
sarski, by zachowanie praw krajowych świeclciemi środkami wymógł. 
Religia wszakże Jezusa Chrystusa i prawda, którćj i cesarz także słu
ży, nie mają żadnego związku z temi intrygami. Nie może tćż cesarz 
wyrażenia papiezkiego, że „każdy ochrzczony należy do papieża,“ zo
stawić bez odpowiedzi. Wiara ewangelicka, którą, wzorem przodków 
swoich wraz z większością poddanych wyznaje, nie pozwala mu, w sto
sunku do Boga, przyjmować innego pośrednika, oprócz Jezusa Chry- 
stusa.‘‘

Tymczasem nastąpił fakt, który niemało przyczynił się do roz
drażnienia stronnictw . Gdy ks. Bismarck bawił u wód w Kissingen, 
pewien Stolarczyk z Magdeburga nazwiskiem Kullmann, wykonał za
mach na życie jego (13 lipca 1874 r.). Dzienniki nieprzyjazne kato
likom zaczęły wołać, że to sprawka ultramontanów, a chociaż śledz
two nie wykryło żadnych spółwinnych Kullmanna, obwinienia nie usta
wały, tak, że katolicy aż w parlamencie skargi na to podnieśli. Wten- 
czasto książę Bismarck, dając folgę oburzeniu i zwracając się do depu
towanych stronnictwa środkowego, rzekł: „Choćbyście się panowie nie 
wiem jak  chcieli wyrzekać mordercy, trzyma on się przecież poły wa
szego odzienia.1"

Nie ustawauo też w popieraniu rozdwojenia, wywołanego w ko
ściele przez odstępstwo tak zwanych starokatolików, ażeby doprowa
dzić do jakiegoś ważniejszego aktu, mogącego zachwiać umysły. Po
ruszono myśl połączenia rozmaitych odcieni chrześciańskich ze staro
katolikami, i w tym celu odbyła się w Bonn, we wrześniu 1874 r., kon- 
ferencya delegatów wysłanych od kościołów: greckiego, anglikańskiego 
i niemiecko-holenderskiego, pod prezydencyą Dóllingera. Równocze
śnie starokatolicy niemieccy odbyli synod we Freiburgu pod pre
zydencyą Reinkensa, dla obmyślenia dalszćj budowy swojego wyzna
nia. Oba te zjazdy jednakże nie wydały żadnego trwalszego rezultatu.

Rozpoczęta walka religijna srożyła się coraz bardzićj, z niemałą 
szkodą kościoła katolickiego. Papież znów podniósł głos w Encyklice 
z lutego 1875 r., zwróconćj do arcybiskupów i biskupów pruskich, 
a potępiającej prawa majowe. „Uważamy za obowiązek naszego urzę
du, mówił Pius IX, oświadczyć jawnie wszystkim, których to obchodzi, 
jak niemnićj całemu światu katolickiemu, że prawa te są nieważne, że 
się boskiemu ustanowieniu kościoła całkowicie sprzeciwiają... Zdaje 
nam się, że prawa te nie dla wolnych ludzi, ale dla niewolników wyda
no, ażeby strachem wymódz posłuszeństwo. Tych zaś bezbożników, 
którzy pod opieką władzy świeckićj odważają się kościoły parafialne 
zabierać i w nich służbę bożą sprawować, lub w przyszłości podobnćj
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zbrodni winnymi się okażą, ogłaszamy za dotkniętych większą eksko
muniką.11 Dalćj, zakazywał Ojciec ś. wiernym, przyjmować od takich 
duchownych jakichkolwiek posług religijnych, przestawać z nimi, uczę
szczać na ich nabożeństwo i wogóle zaleca! trzymać się zdaleka, ażeby „zły 
kwas nie zepsuł całćj masy.“ Biskupów chwaliła Encyklika za wy
trwałe męztwo, kończąc słowami, że: „należy raczój słuchać Boga, niż 
ludzi.11

Encyklikę tę nazwał dziennik półurzędowy „Provinzial Corres- 
pondenz,” „pobudką zagraną do rewolucyjnych namiętności” i doma
gał się dalszego procesu między państwem a kościołem rzymskim, aże
by armię jego, to jest duchowieństwo niemieckie, powściągnąć od pójścia 
za tem hasłem wojennćm. Wytoczono zatem najprzód procesa dzienni
kom, które Encyklikę ogłosiły, a następnie minister wyznań Falk, zło
żył izbie deputowanych w Berlinie projekt do prawa, na mocy którego 
miały być wstrzymane wszelkie zasiłki skarbowe płacone biskupom 
i duchowieństwu w ogóle, póki każdy z nich nie złoży piśmiennego 
oświadczenia, iż będzie posłuszny prawom państwa, (1875, d a s  Spe r r -  
gese t z ) .  Biskupi zebrali się do Fuldy i wspólnie podali do cesarza 
prośbę, ażeby odmówił swojego zatwierdzenia projektowanemu prawu, 
gdyż, jak mówili, „posłuszeństwo dla praw tych'nie daje się pogodzić 
z sumieniem chrześcianina.” Prośba pozostała bez skutku, a prawo 
izba poselska sejmu pruskiego znaczną większością głosów przyjęła. 
Zaraz też i cesarz dał mu swoję sankcyą. Podczas rozpraw nad pro
jektem rzeczonego prawa, Bismarck wyraził się krótko, że rząd speł
nia tylko swoję powinność, broniąc duchowej swobody narodu nie
mieckiego przeciw intrygom Jezuitów i kierowanemu przez nich pa
pieżowi. „Czynimy to z Bogiem za króla i ojczyznę.”

Jakkolwiek zdawaćby się mogło, że arsenał państwa już do
statecznie w broń prawną został zaopatrzony, jednakże rok 1875 do
starczył jćj jeszcze więcej. I tak: ponieważ biskupi powoływali się 
w swoich zażaleniach na 15, 16 i 18 artykuły konstytucyi pruskićj z ro
ku 1850, zapewniające kościołowi katolickiemu samodzielne urządze
nie spraw swoich, przeprowadzono w sejmie pruskim zniesienie owych 
paragrafów, które zastąpiono jedynym tak brzmiącym: „Prawne urzą
dzenie ewangelickiego i katolickiego kościołów, jak niemniej innych 
religijnych wyznań, ma się odbywać wedrug praw państwa.”

Wkrótce potem uchwalono zniesienie wszystkich zakonów męz- 
kich, z wyjątkiem tych, które się trudnią posługą około chorych, (31 
maj, 1875 r.). Z dokonanego urzędownie spisu okazało się, że liczba 
zakonników i zakonnic wszelkiej nazwy, wynosiła 8795 osób, przemie
szkujących w 914 klasztorach. Nareszcie, prawa majowe uzupełniono 
jeszcze jednem, o administrowaniu majątku kościelnego. Na mocy 
tego prawa, zarząd majątkiem danego biskupstwa należy do gminy 
i wybranych z nićj członków, pod nadzorem naczelnika prowincyi 
(oberprcsident) i biskupa. Jeżeli zaś w gminie znajduje się znaczna
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liczba starokatolików, to dla nich odpada z majątku kościelnego część 
stosowna do tćj liczby.

Dodawszy do długićj listy praw kościelno-politycznych, które 
w Prusach i nowćm cesarstwie Niemieckićin od r. 1873 po 1875 włą
cznie zostały uchwalone, prawo o małżeństwie cywilnćm obowiązko- 
wem, nakazującćm odbycie ślubu cywilnego przed kościelnym; będzie
my mieli wszystkie środki prawne, w jakie reprezentacya pruska i nie
miecka uzbroiła rząd do walki z kościołem katolickim.

Surowe nadzwyczaj stosowanie praw majowych i rozmaitych no- 
welli karnych do duchowieństwa katolickiego, przyprawiło cały kościół 
katolicki w Prusach o ciężkie straty. Z obu stron, tak rządu pruskie
go jak i kuryi rzymskićj widziano, że tak dalćj iść nie można, że nale
żałoby szukać sposobu do jakiójtakiej zgody. Zdawało się, że mo
żność taką nastręczy nowy papież, pokojowy, który według teoryi ks. 
kanclerza, zwykle po wojowniczym następuje. Jakoż, gdy rządy ko
ścioła powszechnego po śmierci Piusa IX objął Leon XIII (1878), dał 
zaraz znać o tćm wyniesieniu swojćm na stolicę Piotrową rozmaitym 
rządom, a między temi i monarsze Pruskiemu. Cesarz i król Wil
helm odpowiedział papieżowi listem z 24 marca 1878 r., zawierającym 
zwykłe w podobnych wypadkach życzenia, ale nic więcćj. Na drugi 
list papiezki z koudolencyą po zamachu czerwcowym na życie cesarza, 
dziękował Leonowi XIII w imieniu chorego ojca, książę następca tro
nu pod dniem 10 czerwca tegoż roku, dodając nawiasem, że prawa ko- 
ścielno-polityczne nie mogą być zniesione ‘). Zawiązana nitka zerwa
ła  się, przynajmnićj pozornie; mówimy pozornie, gdyż bawiący latem 
u wód w Kissingen kanclerz niemiecki, znów ją nawiązał z nuncyu- 
szem papiezkim Masellą. Rozpoczęto układy prowadził dalćj poseł 
pruski w Wieduiu z tamtejszym nuncyuszem Jacobinim (1879). Stron
nictwo katolickie zaraz tćż okazało się skłonniejszćm do popierania 
rządu, jak tego złożyło dowody przy obradach i głosowaniu nad zmia
ną taryfy celnej w parlamencie cesarstwa. Nastąpił wet za wet i grze
czność za grzeczność: minister wyznań Falk, pomocnik ks. Bismar
cka w walce z kościołem, musiał się podać do dymisyi. Miejsce jego 
zajął nie tak zawzięty „oświeciciel” ciemnych katolików, Puttkamer.

Odpowiedzią na te niby ustępstwa ks. kanclerza, był ze strony 
Leona XIII list do arcybiskupa kolońskiego Melchersa (24 lutego, 1880) 
pozwalający biskupom zawiadamiać rząd o powołanych na probostwa 
kandydatach duchownych. Zaczęto głosić, że papież na jedno z praw 
majowych przystał, chociaż poprzednik jego wszystkie je potępił. Aże
by położyć kres temu przypuszczeniu, kardynał sekretarz stanu Nina 
wyprawił imieniem papieża depeszę do nuncyusza w Wiedniu, Jacobi* 
niego, w którćj objaśniał jak rozumićć ów list papiezki do Melchersa, 
mianowicie, że obowiązek zawiadamiania rządu o kandydatach do po-

') Oba listy w dziule L. Halina: „ F dr st  l i ism nrck ,11 III Bund. Berl in,  
1 8 8 1 ,  str. 7 2 7 i nast.
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sad duchownych, tyczy się tylko proboszczów nie zaś i innych ducho
wnych, jak np. wikaryusze, i że ostateczna decyzya o tćm, czy kan
dydat do probostwa może być dopuszczony, zależy od biskupa dyece- 
zyi. Okazało się tedy, że obie strony wróciły do punktu, z którego 
wyszły. Jednakże w trakcie tych korespondencyi, rząd pruski prze
widując, iż może dojść do porozumienia z kuryą, przygotowywał pro
jekt do nowego prawa, którem go sejm miał upoważnić do dyskrecy- 
onaluego stosowania lub niestosowania praw majowych. Chodziło
0 to, żeby sprawy kościelne oddać zupełnie w ręce administracyi, to 
jest ministra wyznań i nadprezesa regencyi, a to dlatego, ażeby jak 
mówiono, rząd mógł uczynić zadość słusznym zażaleniom swoich ka
tolickich poddanych. Gdy w Rzymie poznano treść projektu do pra
wa dyskrecyonalnego, obejmującego 11 artykułów, i grożącego jeszcze 
większą samowolą kościołowi, zganiono je nie obiecując sobie żadnej 
ulgi na tój drodze. Pomimo tego, rząd pruski chociaż także z począt
ku zamyślał porzucić cały projekt, jednakże potem złożył go najprzód 
izbie poselskiej, zkąd bardzo poszczerbiony przeszedł do izby panów
1 w końcu przyjęty, zyskał sankcyą królewską ’)• Był to znów bardzo 
ważny krok w polityce kościelnej księcia kanclerza, albowiem czynił 
go panem sytuacyi, bez potrzeby oglądania się na stronnictwa sejmo
we i dekreta sądowe, oddawał całą sprawę o wynalezienie mo d u m  v i 
v e n d i  z kościołem w jego ręce. Co pod tym względem zrobił, i czy 
zrobił, jeszcze niewiadomo; obsadzenie pary biskupstw wakujących, 
było jedynym rezultatem otrzymanój od sejmu władzy dyskrecyonalnćj.

Najnowsze układy prowadzone z kuryą rzymską pod koniec 1881 
roku nie wrchodzą do obecnego planu, gdyż szło nam jedynie o jaknaj- 
krótsze przypomnienie tego, co ma związek z mowami ks. Bismarcka 
i co już należy do historyi.

Tarczą, do którćj ks. kanclerz pociski w mowach swoich natury 
kościelnćj zwraca, jest stronnictwo katolickie w parlamencie, zwane 
także z przekąsem stronnictwem jezuickićm, ultramontańskićm, lub 
środkowćm (Zentrumspartei, Zentrumsfraktion); uorganizowało się ono 
wkrótce po wojnie francuzko-pruskiej 3).

*) „P o li t i sch e  G cschichte der G egen w art ,“  von W . Mflllcr.  Das Jahr  
! 8  8 0 .  Berlin . 1 8 8 1 ,  str. 87  i n.

2) Poniew aż o stronnictwie tćm często będzie mowa, podajemy o nićm  
krótką wzmiankę. W iadomo, i e  posłow ie  w parlamentach zajmują siedzenia  
znajdujące się w izbie odpowiednio  do sw oich przekonań politycznych. U m iar
kowani, konserwatyści siadają po prawej stronie; postępowcy, l iberalni po  le-  
W(Sj. Środek zajmują c i ,  co  ani do jednćj,  ani do drugićj partyi stanowczo  
n >o należą, łącząo się  to z tym>, to z owymi, jak  im nakazuje interes. O tóż ,  
tak w parlamencie cesarstwo jak  i w sejmie pruskim, środek zajmują obecnie  
katolicy  i ztąd poszła ich nazwa Z e n t r u m s p a r t e i  ( c e n tr u m ^ ś r o d e k ) .  S tron
nictwo to lubo z nazwy swojćj wygląda na frakcyą r e l i g i j  n ą ,  w gruncie s ta 
nowi odłam p o l i t y c z n y  i broni między innem i niezależności  kośc io ła  od su -
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Akcya rządu pruskiego przeciwko katolikom była spowodowani], 
pewnym oporem tychże przeciw zbyt pośpiesznej unilikacyi żywiołów 
nowonabytych po szczęśliwych wojnach z Austryą i Francyą, i z począ
tku objawiła się w prasie. Pierwszy krok do złamania oporu tak ka
tolików, jak i partykularystów, stanowiło zniesienie wydziału do spraw 
katolickich w ministerstwie wyznań (1871). Wprawdzie ten sam los 
spotkał i wydział do spraw ewangelickich; jednakże poddanie wszyst
kich spraw religijnych, bez względu na wyznanie, nowemu i jednemu 
wydziałowi, z protestanckich urzędników złożonemu, katolicy wzięli za 
krzywdę sobie specyalnie wyrządzoną. Okoliczność ta dała powód de
putowanym środka do gwałtownego wystąpienia przeciw rządowi, szcze
gólniej podczas obrad nad etatem wyznań. Na posiedzeniu izby depu
towanych sejmu pruskiego w roku 1872, poseł Mallinckrodt wystąpił 
pierwszy z zarzutami; poparł go Windthorst, oskarżając rząd, jakoby 
nie dopuszczał katolików do wyższych urzędów i protestując przeciw 
zniesieniu wydziału do spraw katolickich. Odpowiadał na te zarzuty 
ks. Bismarck. „Poprzedni mówca, rzekł kanclerz, wspomniał o poko
ju religijnym, jaki w Prusiech .panował; ale mowa jego wcale do tego 
nie zmierzała, by ów pokój utrzymać. Zdania jego o przeciwnikach 
nie były nacechowane ani miłością braterską, ani też pokorą chrześci- 
ańską, gdy o własnej sprawie mówił; nie mogę nawet powiedzieć, by 
fakta, które przytaczał, nosiły piętno prawdy, którą przecież wszystkie 
religie na czele swoich przepisów kładą. Gdym wchodził do izby, pan 
mówca właśnie twierdził: Wasze nie,  to wcale nie dowód; tymczasem 
swoje t a k  bierze za zupełny dowód mnóstwa faktów, których nic nie 
potwierdza, oprócz jego twierdzenia i o których muszę powiedzieć, że 
je mam za nieprawdziwe, póki dowodów nie przytoczy... Jeżeli mó
wca gani najprzód to, że żaden katolik w ministeryum nie zasiada, to

premacyi państwa. W ybitn ie js i  członkowie jego byli lub są: dwaj R eich en -  
spergerow ie  (staropruscy l iberalni), M allinckrodt (już zm arły),  biskup K et te -  
ler  (zmarły),  kanonik M oufang, proboszcz W esterm eyer ,  hr. B al les trem , ba 
ron Frankenste in,  baron Ileerem an-Z m lw yck ,  baron I lertl ing ,  Majunke redak
tor „Germanii,” organu tego  stronnictwa, baron S chorlem er-A lst ,  baron Zu-  
R hcin .  Przywódzcą partyi j e s t  bardzo zręczny i wymowny Ludwik  W in d t 
horst ,  wybierany z okręgu Meppon i d la tego  zwany szyderczo „perłą m ep -  
peńską, o którćj kanclerz powiedział, że ten przydomek podziela, dodając z a 
raz, że dla n iego , ,wartość perły  od jćj barwy zależy.” W indthorst  urodził 
się  w r. 1 8 1 2 ,  był ministrem n iegdyś hanowerskim, a w końcu nadprokurato-  
rem koronnym (Kronoberanwalt)  w Cello.  Stronnictwo środkowo g łów nie  pra
cuje nad odwołaniem praw majowych i gdy widzi , że rząd gotów j e s t  poczynić  
w nich na korzyść kościoła chociażby niewielk ie  zmiany, i o  s ię  chce zbliżyć  
do kuryi rzymskićj , popiera po l i tykę  kanclerza, jak to było w r. 1 8 7  9 pod 
czas rozpraw nad taryfą celną. L iczy  ono przeszło stu posłów  w parlam encie  
( 1 0 3  w r. 1 8 7 8 )  a blizko ty leż w se jm ie  pruskim ( 9 ó  w r. 1 8 7 8 ) .  Patrz  
„Staats lex icon” von  K .  Baumbacli, (L ipsk , 1 88  1).
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i ja nad tćm bardzo ubolewam: z radością powitałbym bowiem kolegę 
katolika. Ale tak jak rzeczy obecnie się mają, w państwie konstytu- 
cyjnem, ministerya muszą być wyrazem większości sejmu, któraby nasz 
kierunek całkowicie popierała. Czyż mówca sądzi, źe gdybyśmy wy
brali ministeryum z frakcyi, do którćj sam należy, mielibyśmy wów
czas za sobą większość? W ątpię o tćm. Bez pewnćj jednolitości jest 
ministeryum dzisiaj niemożebne, chociaż bowiem każdy z wydziałów 
postępuje z niejaką swobodą, jesteśmy przecież wspólnie odpowiedzial
ni. Ja odpowiadam za to, co pan minister wyznań (Falk) czyni, a on 
ze swćj strony, gdyby nie chciał być odpowiedzialnym za to, co ja czy
nię, musiałby ustąpić. Dlatego musimy pobłażliwiej wzajem patrzyć 
na rzeczy mniejszej wagi. Mówca sam się do tego przyłożył, że t ru
dno nam zapomnieć o wyznaniowćm stanowisku w sprawach politycz
nych.

„Odrazu już uważałem to za najpotworniejsze zjawisko na grun
cie politycznym, gdy w zgromadzeniu politycznćm utworzyła się frak- 
cya wyznaniowa. Frakcyi tćj, gdyby wszystkie inne wyznania trzy
mały się podobnćj zasady, należałoby przeciwstawić ogół frakcyi 
ewangelickićj: wtedy znaleźlibyśmy się na polu niewymiernem, albo
wiem wprowadzilibyśmy teologią do zgromadzeń publicznych, by ją 
uczynić przedmiotem rozpraw z trybuny. Był to wielki błąd politycz
ny, który panowie należący do stronnictwa mówcy popełnili, tworząc 
czysto wyznaniową frakcyą na gruncie całkiem politycznym i pociąga
jąc najrozmaitszemi środkami do spółki swoich spółwierców, należą
cych do wszelakich stronnictw... Gdym z Francyi powrócił, sądziłem, 
że rząd dozna pomocy ze strony kościoła katolickiego, pomocy bardzo 
może niewygodnej, z którćj bardzo ostrożnie należałoby korzystać. 
Troskałem się niemało, jakby tu z politycznego stanowiska zacząć, 
ażeby wymagających prawdopodobnie przyjaciół zadowolnić i żyć z ni
mi w trwałćj zgodzie, tak jednak, by z większością kraju węzła nie 
zerwać. Troska ta opadała mnie zawsze, ile razy zwracałem się do 
spraw wewnętrznych. Byłem rzeczywiście zdziwiony postawą, jaką 
uruchomiona armia przybrała. Jednakże na pierwszćm posiedzeniu 
parlamentu jeszczem się ze zdaniem o rzeczach tych wstrzymał; powie
działem sobie: rzecz jest poważna, trzeba poczekać, jak się partya ro
zwinie, czy przyjaźnie, czy nieprzyjaźnie postawi, i milczałem. Ale 
z tam tćj strony nie milczano...

„Spodziewaliśmy się po stronnictwie ściśle kościelnćm pomocy 
dla rządu, że będzie oddawało cesarzowi, co jest cesarskie, że nawet 
mniemając, iż rząd błądzi, będzie jednak budziło poszanowanie dla 
niego we wszystkich kołach, mianowicie w warstwach mnićj oświeco
nych. Tymczasem ze zdumieniem i smutkiem przekonałem się, że 
mowy do wyborców, że artykuły dziennikarskie odwoływały się do na
miętności warstw niższych, do pospólstwa, by je  przeciw rządowi pod- 
bechtać. Z drugićj strony nie uczyniono nic, żeby jakąś omyłkę rzą
du usprawiedliwić; lecz przeciwnie, wszystko, co było do zganienia
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nadzwyczaj ostro sądzono... Świadectwa z wysoka, od Jego Świątobli
wości papieża i biskupów pochodzące, dowodzą, że co sig tyczy spraw 
religijnych, byli z nas zadowoleni; myśleliśmy więc, że to zadowolenie 
okaże sig za pomocą wpływu na pospólstwo z kazalnicy i w konfesyo- 
nale. Ale gdym spostrzegł, że sig całkiem przeciwnie działo, że z je- 
dnćj strony żądano dla cesarstwa takich samych stosunków kościel
nych, jakie były w Prusach, a z drugiej te stosunki i urządzenia w nie- 
korzystnćm świetle pospólstwu okazywano, wtedy zacząłem wątpić 
i o krok sig cofnąłem.

„Jest stanowczą wolą rządu, ażeby każde wyznanie religijne, 
a przedewszystkićm tak poważne liczbą wyznawców, jak katolickie, 
mogło sig w państwie z całą swobodą poruszać. Ale, żeby poza swo
ją  sferą miało jakąś władzę rozciągać, na to pozwolić nie możemy, 
i zdaje mi się, że spór rozpoczgto nictyle dla obrony, ile raczej dla zdo
byczy w celach hierarchicznych... Prawa państwa nie dozwalają da
wać biskupowi katolickiemu mocy uwalniania ze służby jakiegoś urzg- 
dnika państwowego. Nie możemy powierzać władzom duchownym wy
konywania części władzy politycznej, a o ile ją  mają, uważamy za ko
nieczne ograniczyć te atrybucye, ażebyśmy obok siebie miejsce znale
źli, ażebyśmy w pokoju żyć mogli, ażebyśmy jak najmniej potrzebowali 
zajmować się teologią.

„Muszę tćż bronić stanowiska rządu, by w państwie uznającćm 
równość wyznań, nie wymagano od niego jakiegoś kierunku wy z n a 
n i owego .  Rząd jakikolwiek mógłby w y z n a n i o w o  tylko w takim 
razie działać, gdyby miał do czynienia z jakąś religią państwową, któ
rćj my nie mamy. Zamiast tego, mówca chciałby zaprowadzić jakie 
pięć łub sześć religii państwowych i każdćj zapewnić polityczne stano
wisko. Powtarzam bowiem, że to, czego stronnictwo środkowe żąda 
dla kościoła katolickiego, to z równą słusznością mogłoby być żądane 
ze strony wszystkich chrzościańskich i niechrześciańskich wyznań, 
mianowicie, żeby każde z nich miało udział w rządzie stosownie do 
liczby swoich wyznawców.”

Nad tym samym przedmiotem, co poprzednio, ciągnęły się roz
prawy w izbie deputowanych sejmu pruskiego na następnćm posiedze
niu (31 stycznia 1872). Deputowany Mallinckrodt znów zarzucał rzą
dowi, że katolików t e n d e n c y j n i e  usuwa od wyższych urzędów i bro
nił się przeciw nazywaniu strounictwa swojego w y z n a n i o w ć m .  
Książę Bismarck na pierwszy zarzut odrzekł między innemi: „Czy pa
nowie ci chcą wogóle mieć jakieś urzędy i posady pod takim rządem? 
Sądzę, że nie; a nawet gdyby chcieli, czyż mogliby je zgodnie ze swćm 
sumieniem i przekonaniem przyjąć?” Na zbicie drugiego zarzutu, ja 
koby stronnictwo środkowe nie było wyznaniowćm, kanclerz odczytał 
tłómaczony z polskiego manifest do wyborców Górnego Szlązka, prze
ważnie Polaków, zalecający im wybierać do sejmu koniecznie katolika. 
„Pytam się więc, mówił Bismarck, czy to nie jest podstępne starania 
się o mandat poselski za pomocą przeinaczania prawdy, gdy nie-
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ukształconćj, po polsku mówiącćj ludności Szlązka wmawia się, że rząd 
i sejm chcą katolików zamienić w pogan, a nawet uczynić ich niewol
nikami niewiernych?”

Gdy znów chodziło o uchwalenie prawa o nadzorze szkolnym (lu
ty, 1872) i usunięcie proboszczów katolickich od tego urzędu, a zastą
pienie ich świeckimi inspektorami, czytał kanclerz wyjątek z „Katoli
ka,” redagowanego przez Karola Miarkę w Kouigshiitte, gdzie między 
innemi stało: „Jezus, Marya, Józef! ratujcie nas z ręki nieprzyjaciół, 
albowiem giniemy. O Boże! czemuż nas wydajesz na takie prześlado
wanie, czemu dozwalasz, by się wrogowie z Twojego ludu naigraw'ali?’’ 
Kto są ci wrogowie? pyta kanclerz. A czytając dalćj, przytacza, że 
wrogami są „żydzi i innowiercy.” Otóż „tymi innowiercami my wszy
scy jesteśmy, o których Katolik pisze, że potem i krwią ludu żyją i bo
gacą się; i takimże to oszustom macie wierzyć i pozwalać, by was tu 
manili?”

„A więc, moi panowie, ciągnął dalćj kanclerz, ludzie, którzy ta 
kie dziennniki redagują, nie slu^ą pokojowi. O tym „Katoliku” mó
wiono mi, że wziął sobie za cel, ażeby w wiernym nam po wszystkie 
czasy Górnym Szlązku utworzyć frakcyą polską i że mu się to przy 
pomocy duchownych katolickich, poczęści Niemców, udało. To mi da
je sposobność mówienia o innym waszym sprzymierzeńcu, który tak
że sporów i walki potrzebuje. Są to usiłowania szlachty polskiej. Do
tychczas jeszczem żadnego przypadku nie przytoczył, któryby okazy
wał, że tę frakcyą, mówię wyraźnie nie polską, ale frakcyą szlachty 
polskićj, w jej usiłowaniach bezpośrednio wspieracie. Tymczasem jest 
to fakt, któregoby nikt nie zaprzeczył, gdybym mu dał do przejrzenia 
akta będące u mnie, że duchowieństwo katolickie wogóle, nawet i nie
mieckie, sprzyja usiłowaniom szlachty polskićj, dążącym do oderwania 
się od cesarstwa Niemieckiego i monarchii Pruskićj, ażeby dawną Pol
skę w jej starych granicach przywrócić. Otóż, jest to jeden z najdra
żliwszych punktów, w których kościół katolicki przeciw rządowi rozpo
czął walkę, i co do których każdy minister, świadom odpowiedzialności 
swojćj, musi czuwać, by państwo w przyszłości pod tym względem 
ubezpieczyć.

„Co do usiłowań szlachty polskićj, nie potrzebuję ich charaktery
zować, panowie ci bowiem nie kryją się z niemi; są oni zawsze gotowi 
jedną ręką przyjmować dobrodziejstwa, cywilizacyi, prawidłowego wy
miaru sprawiedliwości i swobody (!), jakie im konstytucya pruska za
pewnia, trzymając w drugićj miecz i otwarcie mówiąc: ja  cię tu zarą
bię, jak mi się dobra sposobność nadarzy, albowiem z obecnego stanu 
rzeczy jestem niezadowolony i chcę go rozbić.

„Pan deputowany Strosser sądzi, że jeżeli sprawy te są niebez
pieczne dla państwa, nie trudno byłoby je odesłać do sądów. Otóż, 
myślałem, że się nieco więcćj o praktyczne życie ocierał, by mógł tak 
niestosowne wyrazić zdanie: przed sądami ludzie umieją się wymknąć. 
Zarzuty, jakie czynimy duchownym inspektorom szkolnym w tych pro-
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wincyach, gdzie język polski nie przeważa, ale gdzie nim wogóle mó
wią, są te, że językowi niemieckiemu nie pozwalają dojść do słusznego 
prawa, lecz działają w tym kierunku, by go zaniedbywano i nie uczo
no; że nauczyciel, którego uczniowie postęp w języku niemieckim uczy
nili, nie otrzymuje od swego duchownego inspektora pochlebnego świa
dectwa. Pamiętajcie panowie, że za poprzedniego ministra wyznań 
(v. Miihler), większą część radzców szkolnych mianowały zarządy pro- 
wincyonalne, a zatćin najwyższa instancya prowiucyonalna, z pomiędzy 
ludzi, którzy, nie wiem dlaczego, chociaż byli Niemcami, z temi usiło
waniami polskiemi sympatyzowali; nauczycielom prowincyi na pół pol
skich, gdzie dzieci po niemiecku nie uczono, okazywali życzliwość, 
a tych znów, których uczniowie dobre postępy w niemczyźnie czynili, 
surowo traktowali; którzy to zdziałali, że w zachodnich Prusach mamy 
gminy, przedtem niemieckie, a gdzie teraz nadrastające pokolenie po 
niemiecku już nie rozumie; gminy zatćm spolszczone i to po stu latach 
naszego posiadania. Otóż, mówię panom, żebyście tćj powolności nie 
przeceniali: ma się ona ku końcowi, a my wiemy, cośmy państwu obo
wiązani.

„Macie panowie zamiar, jak mi mówiono, wystąpić z dalszemi 
wnioskami i skargami w interesie języka polskiego; my zaś odpowiemy 
na nie projektami do praw na rzecz języka niemieckiego, nawet i co 
się tyczy prowincyi Poznańskiej. Jest to bowiem konieczne, ażeby 
mieszkańcy tam osiedleni własnym sądem umieli oceniać państwo, 
w którćm żyją; żeby nie byli w potrzebie wierzyć kłamliwym obrazom, 
jakie im mądrzejsi ludzie na ich język tłómaczą, gdy oni sami nie są 
zdolni utworzyć sobie własnego zdania. Uważamy to za potrzebne, by 
każdy obywatel państwa mógł sam poddać krytyce państwo, które po
nad nim stoi, i dlatego nieodzownćm jest, by język niemiecki był bar
dziej niż dotychczas, popierany, ażeby rozumienie jego do większych 
kół przeniknęło. Prawo zatćm o wychowaniu, oraz inne projekta, 
które wam złożymy, muszą być tą dążnością ożywione. Czekaliśmy 
długo, czekaliśmy sto lat na rezultaty innćj metody; na przyszłość we
źmiemy sobie mnićj więcćj za wzór to, czego np. Francya trzymała się 
w Alzacyi, ku wielkiemu zadowoleniu Alzatów.’’

W tćj argumentacyi księcia kanclerza uderza nas przedewszyst
kićm gołębia jego prostota: chce on uczyć Polaków poddanych pruskich 
po niemiecku dlatego, by mogli rząd k ry  ty  ko wać i mierzyć dobro
dziejstwa jego z rozumienia gazet niemieckich i rozmaitych G e s e t z -  
b l a t t ó w ,  jak gdyby kanclerz nie wiedział, że o dobrodziejstwach rzą
du przekonywają obywateli fakta, czyny, które i bez niemczyzny naju
boższy i najprostszy obywatel zrozumić. Ale dajmy pokój spóźnionćj 
i zbytecznćj krytyce, a wracajmy do innych wystąpień księcia Bis
marcka.

Większą, niż w izbie poselskićj, spotkało prawo o dozorze szkol
nym opozycyą w izbie panów, gdzie pierwszy lir. Biliński przeciw nie-
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mu zaprotestował. Książę kanclerz znów z tego powodu najeżdżał 
ostro na Polaków i kilkakrotnie z przekąsem powtarzał, że polityków 
katolickich, głosujących za natchnieniem swojego spowiednika, nie 
można mierzyć tą  samą miarą, co ewangelickich. „Nie jest moim za
miarem, mówił z okazyi tego prawa, podnosić na nowo sporu wszczy
nanego nieraz i tutaj i gdzieindziój, o stanowisku żywiołu polskiego 
w państwie Pruskiem. Akta, dotyczące tego sporu, są wszystkim do
stępne; p r o c e s  j e s z c z e  s i ę  c i ągn i e ,  mowami rozstrzygnąć się 011 
nie da; rozstrzygnie go prawodawstwo i o ś wi a t a .  By tę ostatnią 
podnieść, rząd królewski potrzebuje przedewszystkićm, by nauka niem
czyzny w prowincyach polskich była oparta na trwalszych podstawach, 
i to nietylko w Poznańskiem, lecz także na Szlązku Górnym i w Pru
sach zachodnich.”

I  ta mowa ks. Bismarcka mieści wiele szczegółów faktycznych 
i poglądów kanclerza na żywioł polski, których jednak niepodobna tu 
powtarzać, gdyż mamy jeszcze dość materyału do obrobienia. Zauwa
żyć jednakże warto, iż prawo o dozorze szkolnym nie tyle było wymie
rzone przeciw kościołowi katolickiemu wogóle, ile raczej przeciw po- 
lonizmowi. Pod tym względem mowy kanclerza nie pozostawiają ża
dnej wątpliwości: argumenta w nich użyte są bardzo słabe, ale inten- 
cye tak szczere, jak rzadko się zapewne zdarza dostojnemu księciu, 
pomimo, że go biografowie nazywają wcieloną szczerością. Sam 011 
Wreszcie w tę szczerość swoje wierzy, gdy wątpiącym posłom niby do
brodusznie powiada, jak np. Windthorstowi: „mogę panu ze zwykłą 
swoją szczerością genezę tego postanowienia wyłożyć.” Chodziło zaś
o wymazaną z budżetu na r. 1875 pozycyą na posła niemieckiego przy 
papieżu. Spór o to poselstwo ciągnął się długo i z powodu niego kan
clerz kilkakrotnie przemawiał w parlamencie niemieckim. Mowy te 
były bardzo głośne w swoim czasie i do dziśdnia echo ich nie prze
brzmiało; pomówimy o nich razem i na innem miejscu; tymczasem 
trzeba jeszcze zatrzymać czytelnika przy rozprawach nad prawami ma- 
jowemi, gdy się toczył spór o władzę między k r ó l e w s k o ś c i ą  a k a 
p ł a ń s t w e m  (Machtsreit zwischen Konigthum und Priesterthum).

Treść praw majowych podano wyżćj, tu zatem jej nie powtarza
my. Spotkały one gorącą opozycyą w izbie poselskiej sejmu pruskie
go; w izbie panów również przeciw nim wystąpiono. Wówczas na po
siedzeniu izby panów 10 marca 1873 r., zabrał w ich obronie głos ks. 
Bismarck i tak mówił: „Poprzedni mówca (baron Zedlitz) wszedł na tę 
sarnę drogę, na którą i w izbie poselskićj weszli przeciwnicy złożonych 
Projektów, mianowicie, nadając im charakter wyznaniowy, a raczćj 
kościelny. Sprawa, którą się zajmujemy, została, mojem zdaniem, 
sfałszowana, a światło, w jakiem ją rozważamy, jest fałszywe, gdy się 

bierze za wyznaniową, kościelną. Jestto w gruncie sprawa p o l i t y 
czna.  Nie chodzi tu o walkę, jak w naszych katolickich spółobywa- 
teli wmawiają, dynastyi ewangelickiej przeciw kościołowi katolickie
mu, nie chodzi o spór między wiarą a niewiarą; chodzi zaś o przed

T om  I .  L u ty  1881. 3 3
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wieczny spór tak stary jak ród ludzki, spór o władzę między królew- 
skością a kapłaństwem; spór dawniejszy niż ukazanie się naszego Zba
wiciela na ziemi; spór podobny do tego, w jakim Agamemnon zostawał 
w Aulidzie z wróżbitami (Kalchas), a który go przyprawił o utratę 
córki (Ifigenia) i nie dozwolił Grekom odpłynąć *); spór o władzę, któ
ry historyą Niemiec w wiekach średnich aż do rozkładu cesarstwa 
Niemieckiego wypełnił, i znany jest pod nazwą walki papieżów z cesa
rzami; który w wiekach średnich tćm się skończył, że ostatni potomek 
świetnego rodu Hohenstaufenów (Konradyn) pod toporem francuzkie- 
go zdobywcy zginął na szafocie (1268), a ten zdobywca francuzki (Ka
rol andegaweński) z ówczesnym papieżem (Urban IV) w sojuszu zosta
wał. Byliśmy bardzo blizcy podobnego położenia, tylko oczywiście 
w innych warunkach naszego czasu.

„Gdyby wojna francuzka, której wybuch z ogłoszeniem dekretów 
soboru watykańskiego spółcześnie nastąpił, była dla Francyi pomyśl
ną, jakby też to u nas w Niemczech pośród sfer kościelnych umiano 
deklamować o dziełach bożych przez Franków dokonanych! (gęsta Dei 
per Francos). Podobne piany układano przed ostatnią wojną z Au- 
stryą, podobne przed Ołomuniecką ugodą (‘-'9 listopada 1850 r.), kie
dy to ułożono podobny sojusz przeciw władzy królewskiej takićj, jaka 
u nas istnieje, na podstawie, którćj Rzym nie uznaje. Jest to, mojćm 
zdaniem, fałszowanie polityki i historyi, gdy się Jego Świątobliwość pa
pieża poczytuje wyłącznie za arcykapłana pewnego wyznania, lub koś
ciół katolicki za reprezentanta spraw kościelnych wogóle (das Kir- 
cheuthura).

„Papieztwo było zawsze potęgą polityczną, która z największą 
stanowczością i powodzeniem wdzierała się w sprawy tego świata, 
która tego mieszauia się pragnęła i za swój programat uważała. Ce!, 
który władzy papiezkićj, podobnie jak Francuzom granica Renu, ciągle 
snuł się przed oczami, programat, który w epoce średniowiecznych ce- 
sarzów blizki był urzeczywistnienia, polegał na poddaniu i ujarzmie
niu władzy świeckićj przez duchowną, cel wysoce polityczny, ale też 
stary jak ludzkość. Zawsze bowiem znaleźli się bądź ludzie przebie
gli, bądź rzeczywiści kapłani, którzy utrzymywali, że wola boża le- 
pićj jest im znaną, aniżeli ich bliźnim, i że oni na podstawie tego 
twierdzenia, mają prawo rządzić swoimi spółbraćmi. Ze znów takie 
twierdzenie jest fundamentem uroszczeń papiezkich do panowania, 
rzecz to wiadoma. Nie potrzebuję tu przypominać dokumentów po 
sto razy przytaczanych i krytykowanych, są one bowiem nietylko j u 
r i s  publ i c i ,  ale każdemu, kto choćby powierzchownie świadom dzie
jów, znane.

„Walkę kapłaństwa z królewskością, walkę w tym razie papieża 
z cesarzem niemieckim, znaną już w średnich wiekach, należy oceniać

') i)Ifig011‘a w Aululzie ,11 tragedya Eurypidesa .  1’rzeklad Z. W ęolew  
sk iego .  Poznań, 1 8 8 1 .
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jak wszelką inną walkę: widzimy w niej sojusze, zawieranie umów, 
chwile wypoczynku i rozejmy. Bywali papieże pokojowi, bywali wo
jowniczy i zdobywczy; był nawet pokojowy król francuzki, chociaż Lu
dwik XVI widział się zmuszonym prowadzić wojnę. A więc nawet 
śniedzi nasi francuzcy mieli monarchów, którzy więcćj pokój, niż woj
nę miłowali. I w walkach władzy papiezkićj nie zawsze tak bywało, 
by państwa katolickie były wyłącznie sprzymierzeńcami papieża; 
i księża nie zawsze po stronie papieża stali. Bywali kardynałowie mi
nistrami wielkich mocarstw i to w czasie, gdy mocarstwa te przepro
wadzały nawet przemocą politykę anty-papiezką. Widziano też w sze
regach cesarzów niemieckich biskupów, działających przeciw intere
som papiezkim. A więc ta walka o władzę podlega tym samym wa
runkom, co każda walka polityczna, i jest to już przeniesieniem spra
wy na inne pole, obrachowauein na obałamucenie ludzi bezmyślnych, 
gdy się ją wyobraża jakoby tu chodziło o ucisk kościoła. Tu chodzi
o obronę państwa, chodzi o rozgraniczenie i określenie jak daleko ma 
się rozciągać władza księżowska i dokąd sięgać władza królewska, 
a rozgraniczenie to należy tak obmyśłćć, by państwo przy nićm ostać 
się mogło, albowiem w królestwie tego świata ono ma rząd i przodek.”

Zboczywszy na chwilę do organizacyi stronnictwa środkowego, 
do którego, będąc we Francyi (1870), mało przywiązywał wagi, kan
clerz tak dalćj mówił: „Ale gdym powrócił i tu się znalazł, dopićrom 
spostrzegł jak silną była orgauizacya tego stronnictwa kościoła, wal
czącego przeciwko państwu; dojrzałem postępów, jakie czynił wydział 
do spraw katolickich w ministeryum wyznań, przez tamowanie języka 
niemieckiego w prowincyach polskich. Wynurzyła się na Szlązku, 
gdzie dotychczas nie było przykładu, partya polska przy współudziale 
duchownćj opieki i faktycznćj obronie dążeń kościelnych. Ale i to nie 
byłoby miało stanowczego wpływu; dopiero potęga, jaką rozwinęło no
wo utworzone stronnictwo, zwróciło uwagę moję na niebezpieczeństwo. 
Zaczęto opuszczać deputowanych osiadłych i poważanych w okręgach 
wyborczych, a na hasło z Berlina dane, wybierać takich, którzy nawet 
z imienia w okręgach owych nie byli znani; działo się to nie w jednym, 
lecz w wielu okręgach. Rozciągnięto tak mocną organizacyą i zyska
no taki wpływ na umysły, jakich było potrzeba, ażeby program bisku
pa mogunckiego (W. E. Kettler f  1877 r.) urzeczywistnić. Do czego 
zmierzał ten program? Czytujcie go, jest on drukowany zręcznie 
ułożony i przyjemuy w czytaniu. Zmierzał on do tego, ażeby w pań
stwie Pruskićm utworzyć polityczny dualizm, zaprowadzić państwo 
W' państwie ■), i wszystkich katolików skłonić, by zarówno w życiu pry- 
watnćm jak i politycznem, szli wyłącznie za kierunkiem stronnictwa 
środkowego.

0  Przypomina to s łowa A leksandra margrabiego W ie lop o lsk iego ,  gdy  
przyjmując,  jako  dyrektor wyznań duchowieństwo warszawskie, rzekł, iż „ n ie  
Ucierpi rządu w rządzie11 (2 kwiet .  1 8 6 1  r.) .
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„Tym sposobem doszliśmy do dualizmu najgorszego rodzaju. Wpraw
dzie tam, gdzie stosunki do tego sig nadają, można rządzić dualistycznie, 
przykładem jest monarchia Austryacko-Węgierska. Ale tam nie masz 
dualizmu wyznaniowego; tu zaś chodzi o utworzenie dwóch państw wy
znaniowych, któreby się ze sobą w dualistyeznćj walce ścierały, z któ
rych jedno ma swojego naczelnika za granicą mieszkającego w Rzy
mie, i który, dzięki ostatnim zmianom w organizaeyi kościoła katoli
ckiego, stał się potężniejszym (!), niż był poprzednio. Gdyby się ten 
program urzeczywistnił, mielibyśmy, zamiast dotychczasowej spójnćj 
monarchii Pruskiej, zamiast zjednoczonego cesarstwa Niemieckiego, 
dwa obok siebie równolegle idące organizmy polityczne, z których je
den widzi swój sztab generalny w partyi środkowćj, a drugi w świe
ckim początku, oraz w rządzie i osobie J. Cesarskićj Mości. Takiego 
położenia rząd stanowczo nie mógł przyjąć; obowiązkiem jego było 
bronić państwa, przed niebezpieczeństwy ztąd wynikającemi.“

Jak książę kanclerz nie lubi Polaków, okazało się to i podczas 
tych rozpraw, nad prawami majowemi; zdawałoby się nawet, że to oni 
spowodowali zmianę pokojowej na wojowniczą politykę kościelną. Kie
dy bowiem w izbie panów Gruner zauważył, że zmiana polityki ko- 
ścielnój nastąpiła po r. 1870, kanclerz przyznał to, dodając, że „do ro
ku 1871, do czasu zawiązania się stronnictwa środkowego i uorganizo- 
wania jątrzącćj prasy kapłańskiej w całych Niemczech (die hetzende 
Kaplanpresse), do czasu utworzenia stronnictwa polskiego na Szlązku 
i nadużywania władzy kościelnćj, że do tego czasu panowało życzliwe, 
pojednawcze usposobienie.11 Nie z mniejszą niechęcią odzywa się ks. Bis
marck o stronnictwie środkowćm, przy każdćj sposobności, przyczćm 
dostaje się głównie kościołowi katolickiemu. Czasami identyfikuje 
stronnictwo środkowe z internacyonałem, zarzucając mu, że chociaż 
innemi drogami, dąży jednak do tego samego celu co i socyaliści, t. j. 
do rozsadzenia państwa. „Skutki działania obu tych stronnictw, mó
wił kanclerz, odpowiadając lir. Briihlowi, są te same. Ci, których żą
dną władzy i buntowniczą partyą wśród duchowieństwa nazywam, wie
dzą, czego chcą. Oświadczyli oni publicznie: chcecie wojny, będziecie 
ją mieli. Mówią oni w swoich prywatnych rozmowach, całkiem obo
jętnie o „wojnie domowćj.11 Są oni wrogami państwa, i dlatego mam 
prawo tak ich nazywać. Stronnictwo środkowe, bacząc na skutki jego 
polityki, jest jak  baterya ustawiona przeciw państwu; artylerzyści, 
którzy nią kierują, inżynierowie, którzy ją usypali, wiedzą doskonale, 
dokąd i w co mierzą. Utworzenie stronnictwa środkowego, które przy 
innćj sposobności nazwałem uruchomieniem armii przeciw państwu, 
utworzenie stronnictwa wyznaniowego w państwie, równało się zbroje
niu przeciw niemu i to w czasie, gdy, jak panowie sami przyznajecie, 
położenie kościoła katolickiego w Prusach było tak korzystne, jak tyl
ko być gdzie może. W tym czasie więc utworzyło się stronnictwo wy
znaniowe, o którego celach publicystyka dostatecznie nas uczy, miano
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wicie, żeby z katolików uorganizowae osobne państwo w państwie, pe
wien rodzaj dualizmu, z którym sobie inni niech radzą jak umieją. 
Jedynym przeciw temu środkiem byłoby utworzenie wyznaniowej par- 
tyi ze wszystkich niekatolików: środka tego przecież używać nie po
trzebujemy.11

Najgłośniejsze jednak ze wszystkich mów kanclerza i dotychczas 
częściowo powtarzane i w wyjątkach przytaczane, były mowy jego 
w parlamencie cesarstwa, podczas rozpraw nad etatem dla posła nie
mieckiego przy papieżu, oraz nad zniesieniem tegoż poselstwa. Przez 
trzy lata, t. j. 1872, 1873 i 1874, ciągnęła się ta dyskusya namiętna, 
zawziętością przypominająca spory teologiczne państwa Bizantyńskie
go z IV i V wieku, lub zatargi cesarzów niemieckich z domem Hohen- 
staufenów z papieżami w wiekach średnich, z któremito zatargami, 
kanclerz wcale trafnie porównywa swoje zapasy ze stronnictwem środ- 
kowćm i kuryą rzymską.

Pierwszą z mów ks. Bismarcka w tćj sprawie mianych, nazywa
ją Niemcy Canos s a - Re de ;  dlaczego ją  zaś tak nazywają, zaraz zoba
czymy. Było to na posiedzeniu parlamentu, w d. 14 maja 1872 r., 
a więc bez mała dziesięć lat temu, gdy się toczyły rozprawy nad bud
żetem na rok 1873. Deputowany Bennigsen zwrócił uwagę obradu
jących na pozycyą, zamieszczoną w budżecie, wynoszącą li),350 tala
rów, a przeznaczoną na utrzymanie poselstwa przy papieżu i domagał 
się wykreślenia jej z preliminarza. Na to zabrał głos książę kanclerz 
i tak mówił: „Dla cesarstwa Niemieckiego jest rzeczą bardzo ważną, 
jak ono się ma postawić względem głowy kościoła katolickiego, który 
tak niezwykle wielki wpływ u nas wywiera. Prawie wątpię, ażeby po
seł cesarstwa Niemieckiego, wobec panującego obecnie nastroju w ko
ściele katolickim zdołał, nawet przy najzręczniejszćj dyplomacyi, 
przez perswazyą, — o groźbie, jak  się to dziać zwykło między dwoma 
świeckiemi państwami, mowy tu być nie może— przez perswazyą, mó
wię, zdołał wywierać wpływ, któryby mógł zasadniczo zmienić stano- 
wislio, jakie Jego Świątobliwość papież, względem spraw świeckich 
zajął. Po ustanowionych i publicznie ogłoszonych dogmatach w ko
ściele katolickim, nie uważam za możebne, by świeckie jakieś państwo 
mogło dojść do konkordatu, jeżeli nie chce być do pewnego stopnia 
przyćmione i to w sposób, na który przynajmnićj cesarstwo Niemie
ckie zgodzić się nie może. Nie bójcie się panowie, nie pójdziemy do 
Kanossy ani ciałem, ani duchem! (gorące brawo). Pomimo tego, nikt 
nie zaprzeczy, że położenie cesarstwa Niemieckiego, że nastrój w Niem
czech na polu religijnćm, są zamącone.'1

Usunięcie tego stanu rzeczy, da się, podług kanclerza, osiągnąć 
w drodze prawodawczćj i dlatego staje on w obronie prawodawstwa 
polityczno-kościelnego. Ponieważ zaś na posła przy papieżu propono
wał rząd pruski kardynała llohenlohe, którego Pius IX nie przyjął, 
więc zwracając się do tego zajścia, ks. Bismarck tak nad nićm ubole
wał: „Spodziewałem się, że wybór posła, cieszącego się zaufaniem



258 KSIĄŻĘ

stron obu, raz, ze względu na swoję miłość prawdy i warogodność, 
a drugi raz ze względu na pojednawcze jego usposobienie, że wybór ta 
kiego posła, którego cesarz w osobie znanego księcia kościoła upa
trzył, będzie mile widziany w Rzymie, że będzie przyjęty jako rękoj
mia naszych życzliwych, pokojowych dążności, że będzie użyty jako 
most, w celu porozumienia się wzajemnego. Do tćj nominacyi przy
wiązywano ze strony ewangelików i liberalnych pewne obawy, które, 
inojćin zdaniem, pochodziły z niewłaściwego ocenienia stanowiska po
sła czy ambasadora wogóle. Poseł, jest w gruncie tylko naczyniem, 
które, gdy zostanie napełnione instrukcyami swojego monarchy, dopić
ro pełnćj wartości nabiera. Żeby zaś to naczynie było przyjemnćm 
i wdzięcznem, takićm, coby według swojćj natury, jak to mówiono
0 dawrnych kryształach, nie mogło przyjąć w siebie ani żółci, ani tru 
cizny, to rzeczą jest pożądaną, zwłaszcza w tak delikatnych stosun
kach, jak są te, o których mówimy. To właśnie spodziewaliśmy się 
zyskać. Na nieszczęście, z powodów, które nam jeszcze nie są znane, 
te życzenia rządu cesarskiego, zostały przez odmowę ze strony kuryi 
papiezkićj, sparaliżowane. Muszę wyznać, że wypadki podobne rzad
ko się zdarzają. Jest we zwyczaju, że gdy panujący wybierze już ko
goś na posła, zwraca się przez grzeczność, do monarchy, przy którym 
ma być uwierzytelniony z zapytaniem, czy będzie on dla niego p e r s o 
na  g r a t a .  Bardzo rzadko się znów zdarza, by na takie pytanie od
powiadano przecząco, gdyż to pociąga za sobą cofnięcie raz już danej 
nominacyi; a co cesnrz uważa za konieczne, czyni to już nim z zapyta
niem wystąpi. Przecząca odpowiedź równa się w tym razie oświad
czeniu: odrób, coś zrobił, boś się w wyborze pomylił. Już blizko lat 
dziesięć jestem ministrem spraw zagranicznych, a od lat dwudziestu
1 jeden obracam się w sprawach wyższćj dyplomacyi, sądzę jednakże, 
iż się nie mylę gdy twierdzę, iż jestto jedyny i pierwszy wypadek, któ- 
regom doczekał, ażeby na takie zapytanie przecząco odpowiadano.“

Pomimo tego, książę obiecał nie zrażać się tą odmową papieża 
i szukać przyjemniejszego dlań posła, niż kardynał Ilohenlohe. Gdy na
stępnie wystąpił Windthorst za utrzymaniem pozycji w budżecie na po
selstwo przy papieżu, na co i kanclerz się zgadzał, i gdy w ciągu mowy, 
wspomniany przywódzca partyi środkowćj, pozwolił sobie krytykować kar
dynała Hoheulohe, książę Bismarck zauważył: „Nie chciałbym się wdawać 
w ocenianie krytyki, dotyczącćj osoby kardynała, którą poprzedni mówca 
z trybuny wyraził; chodzi mi jedynie o słówko „pan"— Dienstherr, któ
rego muszę nieco dotknąć. Pan mówca jest niewątpliwie biegły w hi- 
storyi, o ile taż sprawy kościelne zawiera, i dlatego niech mi wolno bę
dzie zapytać go, kto tćż był panem kardynałów: Richelieu’go i Mazari- 
niego? Obaj ci panowie, będący w służbie swojego monarchy, króla 
francuzkiego, chociaż byli kardynałami, bardzo ważne sporne pytania 
ze stolicą rzymską mieli do załatwienia i one przeprowadzili. A więc 
porównanie kardynała z geuerał-adjutantem, chociaż może i nic jest
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tak bardzo decydującym, jednakże, gdyby się Jego Świątobliwości po
dobało generał-adjutanta nuncyuszem zamianować, zalecałbym Jego 
Mości Cesarzowi stanowczo, ażeby go przyjął.*1

W końcu tćj mowy nastąpiło groźne zapewnienie, jakiem kan
clerz często wystąpienia swoje wieńczy: „Mogę zapewnić pana mówcę, 
że wobec pretensji jakie niektórzy poddani, stanu duchownego w pań
stwie Pruskióm żywią, jakoby mogły być prawa krajowe nieobo- 
wiązujące ich, że wobec podobnych pretensvi, potrafimy zachować cał
kowitą i jednolitą zwierzchnią władzę wszelkiemi środkami, któremi 
rozporządzamy, i że pod tym względem jesteśmy pewni zupełnego po
parcia ze strony znaczućj większości obu wyznań. Władza zwierz
chnia (die Souveranetat), może być tylko jedna i jednolita i taką musi 
pozostać: władza zwierzchnia prawodawstwa! Kto zaś prawa swojego 
kraju za nieobowiązujące siebie uważa, sam się stawia poza prawem. 
Jako minister, niemam panu nic więcćj do powiedzenia; ale jako chrze- 
ścianin ewangelik, jeszcze coś dodam: jeżeli mówca sądzi, że odłączenie 
kościoła ewangelickiego od państwa byłoby śmiercią dla pierwszego, 
muszę mu odpowiedzieć to, com z całej jego akcyi naprzód przewidy
wał, że mujeszcze prawdziwe pojęcie ewangelii nie zaświtało.14

Zauważmy tu pewną emfazę, z jaką ks. Bismarck mówi o swojćj 
ewangelickiej wierze: przyda się nam ta uwaga na późnićj, gdy mu 
niejaki p. Gerlach zarzucać będzie, iż chce państwa bezwyznaniowego 
i pogańskiego.

Następnego roku (1873) sprawa o poselstwo przy papieżu, znów 
była przedmiotem dyskusyi w parlamencie cesarstwa. Deputowany 
Lówe, domagał się zniesienia poselstwa przy papieżu i wykreślenia 
z budżetu spraw zagranicznych pozycyi, na utrzymanie tegoż przezna
czonej. Kanclerz sprzeciwił się wnioskowi deputowanego z tćj mia
nowicie pobudki, że chociaż papież stracił władzę świecką, jednakże 
dyplomatyczne z nim stosunki, jako z głową kościoła katolickiego, mo
gą się zezasem okazać potrzebnemi. ,,Nie chciałbym, mówił, ażeby 
nas tego środka pozbawiono, gdyż może się przydać w dalszym czasie; 
spór bowiem, w którym zostajemy, jest tej natury, iż obu stronom tru 
dno pierwszy krok do zbliżenia się uczynić, obie bowiem są mniema
nia, iż stała im się krzywda. Sądzę, że utrzymanie tej pozycyi w bu
dżecie daje możność, ze zmianą okoliczności, porozumienia się tak, 
żeby żadna ze stron nie potrzebowała twierdzić, iż uczyniła krok pier
wszy do zbliżenia. Dlatego prosiłbym, żeby tćj drogi nie zamykać, 
chociaż obecnie niemam nadziei, żebym mógł. J. Cesarskiej Mości pro
ponować obsadzenie tego poselstwa. Ale okoliczności się zmieniają 
i my z niemi: T e m p o r a  m u t a n t u r  e t  n o s  m u t a r n u r  in i l l i s .  
Co się tyczy przypuszczenia deputowanego Reichenspergera, jakoby 
przewidywane wysłanie komisarza do Rzymu, było w związku z mo
gącym nastąpić wyborem nowego papieża, muszę rozproszyć mniema
nie, któreby z mojego milczenia powstać mogło, że rząd cesarski po
dziela te widoki. Chcemy się wstrzymać od wszelkiego wpływu na wy
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bór papieża, a nawet nie myślimy tego próbować. W interesie publi
cznego pokoju jest rzeczą bardzo pożądaną, żeby wybór papieża, jeżeli 
nastąpi, mógł wypaść w duchu umiarkowania, tak, żeby gniewnćj 
i wojowniczćj strony kościoła nie wysuwano naprzód, jeżeli wogóle my
ślą o pojednaniu. Nie jest wszakże naszćm zadaniem zajmować się 
temi sprawami; naszem zadaniem może być tylko, gdy nas uwiadomią, 
że wybór papieża dokonany, przekonać się, czy wybór był całkowicie 
prawowity, czy temsamćm wybrany ma prawo, według naszego poj
mowania. wykonywać w Niemczech te prawa, które papieżowi rzymskie
mu bezwątpienia przysługują.11

Przemówienie to kanclerza można uważać za jedno z najumiar- 
kowańszych, jakie w tćj sprawie z ust jego słyszano; jeszcze się wów
czas nie pozbył nadziei, że z kuryą potrafi nawiązać zerwane nici. 
Nadzieja się nie ziściła; więc tćż i książę Bismarck zmienił ton swojćj 
mowy następnego roku. Na posiedzeniu parlamentu 4 grudnia 1874 r., 
obradowano nad etatem spraw zagranicznych. W projekcie była po- 
zycya na utrzymanie posła przy papieżu, którą wyposażono sumą 
53,100 marek. Ale przed rozpoczęciem rozpraw, rząd pozycyą tę co
fnął. To dało powód Windthorstowi do wyrażenia wątpliwości, czy 
rząd chce pojednania z kuryą papiezką. Krok ten nazwał wielce su
rowym, wobec religijnych potrzeb 15 milionów katolików niemieckich; 
jednakże nie proponował przywrócenia owćj pozycyi w budżecie, gdyż 
nie miał żadnej nadziei, by ją  parlament uchwalił. Kanclerz wówczas 
czuł się w obowiązku odpowiedzieć i tak rozpoczął:

„Poprzedni mówca wyraził swoje zdziwienie, że tuż przed dysku- 
syą nad tą pozycyą budżetu, cofnięto ją, kiedy jeszcze podczas narad 
w komisyi, była utrzymana. Mogę mu, ze zwykłą mi szczerością, ge
nezę tego postanowienia wyłożyć. Gdy na stół przychodzą sprawy, 
które z urzędu winienem reprezentować, zwykłem ostatnią o nich dy- 
skusyą prowadzoną w parlamencie, przeglądać. Że tego tygodniami 
i miesiącami naprzód nie czynię, zrozumie to i mówca poprzedni: dla 
mnie bowiem każdy dzień ma swoje własne troski.

„Odczytując ostatnie rozprawy o tej rzeczy, przekonałem się, 
zwłaszcza gdy w półtora roku przeżyje się tyle, co wiat  dziesiątek, prze
konałem się, żem wówczas żywił pełne ufności, życzliwe usposobienie, 
którego po tćm, co w ciągu tego półtora roku zaszło, trudno zachować, 
nie chcąc ich wystawić na mylne tłómaczenia. Powiedziałem sobie: 
jeżeli tę pozycyą znów wniesiemy, damy znać tćmsamćm, że jej bronić 
zamierzamy; byłbym więc zmuszony za nią przemawiać. Trudnoby mi 
było powtórzyć w jćj obronie to, co przed półtora roku mówiłem, i z tą 
samą grzecznością dyplomatyczną, z jaką wówczas ją  motywowałem, 
oddawać sig ufności i nadziei. Nie zrozumianoby mnie, albo mylnie 
tłóinaczono, jak o tćm już i teraz lekkie insynuacye w dziennikach 
świadczą, gdy piszą, jakoby Niemcy czyniły w Rzymie kroki, do któ
rych się nie przyznają, ażeby wyjednać sobie pokój na warunkach, dla 
żadnego państwa niedopuszczalnych (Windthorst wtrąca: temu nikt nie 
wierzy!). Mógłbym panu obecnie powtórzyć napomnienie, któreś przed
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chwilą zwracał do tych, co mu przerywali, dlatego tylko, żeś pan był 
tak niecierpliwy pod tym względem. Czasami sprawia to przyjemność, 
gdy panu przerywają, ale jeżeli nam tćj przyjemności nie chcesz do
zwolić, nie wiem, dlaczego my mielibyśmy jćj dozwalać; mówię zatem: 
Będziesz pan mówił później!

„Pragnąłem tedy uniknąć dyskusyi dlatego właśnie, żem nie 
chciał rozniecać ognia i mówić tego, do czego mnie teraz poprzedni 
mówca znagla. Daleką jest od nas myśl, żebyśmy papieża nie chcieli 
uznawać nadal za głowę kościoła katolickiego; tego nam mówca nie 
potrzebuje po szkolarsku dowodzić, że Jego Świątobliwość papież, jest 
taką głową; w tym charakterze uznajemy go najzupełniej. Ale to, że 
papież jest głową wyznania, które w Niemczech ma wyznawców, nie 
stanowi wcale dowodu, żeby przy takiej głowie potrzebny był dyploma
tyczny reprezentant. Wątpię, czy przy naczelniku innego jakiegoś 
wyznania, mielibyśmy także trzymać reprezentanta... Wykreślenie 
pozycyi, uważałem za rzecz politycznćj przyzwoitości; póki bowiem 
głowa wyznania katolickiego rości pretensye i zajmuje stanowisko, któ
re, gdyby wreszły w życie, nie dałyby się absolutnie pogodzić z jakim 
kolwiek uorganizowanym porządnie stanem państwa; które, gdyby im 
się jakiekolwiek państwo poddało, poszłoby pod jarzmo Kaudyńskie 
i musiało ze swej samoistności abdykować; póki głowa kościoła rzym
skiego, sługi swoje, będące poddanymi cesarstwa Niemieckiego, w bun- 
towniczem ich względem praw własnej ojczyzny postępowaniu, podnie
ca i popiera, a nawet to nieposłuszeństwo za obowiązek ich powołania 
uważa, póty obowiązek przyzwoitości będzie zmuszał cesarstwo Nie
mieckie nietylko nie uznawać potęgi, która takie pretensye rości, ale 
nawet pozoru unikać, jakoby w przyszłości chciało je  uznać, póki pre
tensye te, niepodobne do przyjęcia i wypełnienia przez jakikolwiek po
rządny system polityczny, nie będą wprzód tym lub innym sposobem 
rozstrzygnięte." Dalćj, zbijając twierdzenie Windthorsta, jakoby rząd 
sam rozpoczął walkę z papieztwem, książę Bismarck utrzymywał, że 
w Rzymie, jeszcze przed wojną w r. 1870, już taką walkę miano na wi
doku, że o nićj wtajemniczeni członkowie polityki rzymskiej wiedzieli. 
Mówił tedy: „Chcę przytoczyć fakt, za który mi ręczono, i który się 
znajduje w urzędowych aktach pewnego państwa niemieckiego. Rząd 
tego państwa potrzebował z ówczesnym nuncyuszem Meglią, w Mona
chium, traktować o pewną ugodę obchodzącą to państwo, i w ciągu 
rozmowy usłyszał od tego, jak się zdaje, niezbyt milczącego prałata, 
uwagę: nie możemy się już w układy bawić, nam może pomódz tylko 
rewolucya. Mogę dowody tego publicznie ogłosić, a nuucyusz, bawią
cy obecnie w Paryżu, gdy się o tern dowie, będzie mógł swoje zdanie 
wypowiedzićć. Rewolucya ta wprawdzie nie nastąpiła, ale zato wybu
chła wojna r. 1870. Że wojnę w porozumieniu z polityką rzymską 
przeciwko nam rozpoczęto, że dlatego obrady soboru skrócono, że po
stanowienia soboru, a może i uzupełnienia ich, byłyby inaczej poszły, 
gdyby Francuzi zwyciężyli, że wówczas w Rzymie, podobnie jak

Tom  I . L u ty  1882. 34
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i gdzieindziej na zwycięztwo Francuzów, jako na rzecz niezawodną li
czono, że na dworze cesarsko-francuzkim katolickie wpływy, albo ina
czej rzymsko-polityczne, jezuickie, działając w duchu wojowniczym, za 
wojną głosowały, że zdecydowanie się na nią dużo cesarza Napoleona 
kosztowało, że pół godziny przedtem decydowano się na pokój, a na
stępnie, dzięki tym wpływom, których jezuickie zasady są dowiedzio
ne, zmieniono postanowienie: o tćm wszystkiem mogę złożyć świadec
two, albowiem chciejcie mi panowie wierzyć, iż nie z samych znalezio
nych papierów wiem to wszystko, lecz ze zwierzeń tych sfer, których 
to dotyczę.11

Z parlamentu cesarstwa, przeniosły się w następnym, 1875 roku, 
cierpkie nad wyraz rozprawy do sejmu pruskiego. Tu już chodziło, 
nie o stosunki z kuryą rzymską, lecz o projekt do prawa, odbierające
go duchowieństwu rzymsko-katolickiemu wszelkie skarbowe zasiłki. 
Deputowany Gerlach (f 1877 r.), gorliwy prawowierny ewangelik, spółre- 
daktor i założyciel „Gazety Krzyżowćj“ (Kreuz-Zeitung) broniącćj z ta 
lentem krzyżackich interesów, odezwał się przy dyskusyi projektu w izbie 
poselskiej (16 marca 1875 r.), że z motywów do niego, możnaby jedno 
wnosić, mianowicie, iż autor owego projektu pojmuje państwo jako 
Boga, którego minister wyznań jest prorokiem; że rząd lekceważy ma
ksymę Nowego Testamentu, zalecającą słuchać więcćj Boga, niż ludzi; 
że ruguje religią nie dając w miejsce jćj nic innego; że podobne dzia
łanie możnaby spotkać ledwie za cesarzów pogańskich pierwszego stó- 
lecia. Książę Bismarck uczuł się żywo dotkniętym tą mową, szczegól- 
nićj też wyrażeniem, jakoby państwTo chciano za nowego Boga ogłosić 
i tak na zarzut odpowiedział:

„Jestto fałszywe stosowanie słusznego w sobie zdania: należy 
więcćj Boga słuchać niż ludzi. Mówca zna mnie od dość dawna i mógł 
wiedzieć, że zdanie to w całćj jego słuszności uznaję, i że sądzę, iż 
słucham Boga, gdy królowi służę, któremu i on także przedtem służył 
pod hasłem: z Bogiem za króla i ojczyznę. Teraz, jak się zdaje, to 
troje rozeszło się u niego i uważa Boga, za oddzielonego od króla i oj
czyzny. Nie mogę za nim iść tą drogą, jak również i pod wielu inne
mi względami; myślę bowiem, że Bogu służę, gdy służę swojemu kró
lowi w obronie państwa, którego on jest monarchą z łaski bożćj, 
i w którćm bronić swobody przeciw duchownemu uciskowi obcemu 
i niezależności naszego narodu przeciw obcemu wdzierstwu, ma obo
wiązek od Boga na siebie włożony. Moim obowiązkiem, również jak 
i innych ministrów jest, królowi służyć, i mówca, gdyby chciał być 
szczerym, do czego na trybunie nie jest obowiązany, mógłby nam 
w cztery oczy wyznać, że w Boga-państwo nie wierzymy. Pomimo te
go, posunął się do przeinaczenia prawdy, nie pamiętając o swoich 
80 latach, na które się powoływał, jakobyśmy znajdujący się tutaj, 
w pogańskiego Boga-państwo wierzyli. Popełnił przy tćm błąd, który 
pewnym cesarzom rzymskim wyrzucał, mianowicie, żo się kazali ubó
stwiać. Cesarze, jak sam dodał, nie wierzyli w to, i on dalekim jest
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od podobnćj wiary, w przeciwnym razie trzebaby było i nas wziąć za 
pogan. Zdanie, o które tu chodzi, nie brzmi tak: Należy Boga więcćj 
słuchać niż ludzi, lecz chodzi tu o pytanie: czy należy więcej słuchać 
papieża, niż króla? Między papieżem a Bogiem, zachodzi we
dług mnie, istotna różnica. Nie chodzi tu o to, czy Bogu służyć, czy 
ludziom, lecz o to, czy mamy w sprawach świeckich, gdzie o zbawienie 
duszy wcale nie chodzi, więcćj słuchać papieża, niż króla. Żyliśmy 
przedtćm pod prawem krajowćm (Landrecht, część II, tytuł 11, regu
lujące stosunki kościelne), które znacznie dalćj zachodzi; przypuszczam 
więc, że ojcowie panów, którzy obecnie czują się w zbawieniu duszy 
zagrożeni przez prawa majowe, że ojcowie ci znaleźli zbawienie pod 
prawem krajowćm, jakkolwiek dawało im ono mniej swobody. Przez 
to, co mówca o cesarzach rzymskich twierdził, chociaż temu nie wie
rzył, my, uczciwi chrześcianie, jesteśmy dawani w podejrzenie u cie- 
mnćj publiczności... Mówca użył nadto zwykłego argumentu, pytając 
ministra wyznań o rezultaty; dziwię się, że rozdając laury drugiej stro
nie, nie spytał jćj także o rezultaty. Bo czyliż postępowanie bisku
pów bardzo się przyczyniło do poprawy losu kościoła katolickiego? Pano
wie (ze środka) mówią: tak; świadectwo papieża mówi: nie. Cóżby to bo
wiem za obłudna była skarga, którą nas przed Europą obwiniają, jako- 
byśmy chcieli zniszczyć kościół rzymski? Musielibyście mi w takim razie 
postawić pomnik, gdyby to była prawda. Albo więc skargi na prześlado
wanie są obłudą, albo nie odnieśliście żadnych rezultatów. My, ze swej 
strony, dążymy przedewszystkiem nie do rezultatów, lecz do spełnienia 
obowiązku, w przekonaniu, że przez to Boga więcćj słuchamy, niż lu
dzi, każdy swoim trybem. Panowie sądzicie, że lepiej znacie wolą Bo
ga; my znów sądzimy, że lepićj ją  znamy, niż mówca. Niechby mów
ca wziął to sobie do serca, i starał się więcćj służyć Bogu, aniżeli lu
dziom, a raczćj jednemu człowiekowi, t. j. sobie samemu. Gdyby się 
zdołał od tego tyrana oswobodzić, służyłby tćm samćm Bogu. A więc" 
nie o rezultaty, moi panowie, chodzi tutaj, lecz przedewszystkiem
o spełnienie obowiązku. Być może, iż i to prawo nie wyda żadnego pra
ktycznego rezultatu; papież i Jezuici są dość bogaci, by im o tę dro
bną sumkę miało chodzić. Papież jest bardzo bogaty, zakon Jezuitów 
dziesięć razy bogatszy, gdyż papież obywa się bez pensyi, wyznaczonej 
przez rząd włoski. Zresztą mają oni rozmaite sposoby zbierania po
datków, które im dotychczas dobrze służyły. A więc, z cofnięcia za
siłków skarbowych, płaconych duchowieństwu, nie spodziewam się ża
dnego rezultatu; ale uczynimy poprostu naszę powinność, broniąc nie
zależności naszego państwa i narodu od obcych wpływów, broniąc du- 
chowćj swobody od ucisku Jezuitów i kierowanego przez nich papieża. 
Dlategoto i o to walczymy, przy pomocy bożćj, za króla i ojczyznę.*1 

Pomijając w tćj chwili namiętny ton mowy, albowiem w in
nych jeszcze namiętnićj umiał kanclerz gromić swoich przeciwni
ków, uderza w nićj nacisk, kładziony na bogactwa papieża i Jezuitów. 
Zdawałoby się, że ks. Bismarck sprawował przez pewien czas obowiąz
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ki kasyera papiezkiego lub jezuickiego. W tćm przypuszczeniu mo
głaby czytelnika utwierdzać ścisłość, z jaką kanclerz w następnćj mo
wie oblicza te bogactwa. Gdy bowiem deputowany Windthorst na na- 
stępnćm posiedzeniu izby poselskiej (18 marca 1875 r.), dotknął tego 
przedmiotu, ks. Bismarck odrzekł: „Poprzedni mówca nie bardzo wierzy 
w moje obliczenia majątku papieża i Jezuitów, i zbył mnie żartem we
dług swojego zwyczaju pytając, odkądto jestem ministrem skarbu papieża 
i Jezuitów. Otóż, moi panowie, iwy, nie będąc ministrami skarbu państwa 
Pruskiego, macie przecież wyobrażenie o źródłach dochodu państwa Pru
skiego. Awięc widzicie, że ten wdzięczny żarcik mówcy, niema nawet ta
kiego związku z rzeczą, jaki inne jego żarty zwykle miewają. Nie jestem 
wprawdzie wszystkowiedzem, jednakże znam wiele,jakówmówi. Gdy się 
25 lat wśród ważniejszych spraw politycznych przeżyło, nabywa się wiado
mości o wielu rzeczach; zdaje mi się więc, iż z niejaką pewnością mogę 
twierdzić, że gdybym miał szacować zakon jezuicki dla pobrania po
datku od dochodu, nie liczyłbym go wprawdzie tak wysoko, jak mają
tek zmarłego Rothschilda, ale zawsze więcćj, niż na połowę tamtego, 
t. j. około 250 do 280 milionów talarów, a więc tak około miliarda 
franków. Może o tćm pomówimy późnićj, boć i my nie jesteśmy bez 
pewnych stosunków z Jezuitami. Cieszyłem się w swojem życiu przy
jaźnią niejednego Jezuity, i dziś nie jestem bez pewnego z nimi ze
tknięcia (Fiihlung). Nie utrzymuję, że od czasu do czasu chętnie sta
ruszków tych miewam u siebie, ale tćż i Jezuici nie zrywają tak odra- 
zu wszystkiego, i sądzę, że mam dobre wiadomości. Majątek papieża
o wiele nie dochodzi tćj sumy, z tem wszystkićm jest on dość znaczny, 
skoro się papież obywa bez pensyi od rządu włoskiego. Grosz Piotro- 
wy jedynie wraz z dobrowolnemi ofiarami, które do tej samćj kategoryi 
należą, przyniósł w roku zeszłym 12 milionów franków. Z tego bi
skup może wyżyć, i w potrzebie, na polityczne cele coś obrócić; można 
tćż pożyczkę zaciągnąć, słowem, żeby nie długo mówić, dodałem, że z te 
go jednego źródła, przez co nie myślę zupełnego obrachunku; panowie 
zresztą lepiej o tćm wiecie, ile każdy za siebie złożył i jak się pobór 
odbywa. Od tego, mówca zaraz przeszedł do teoryi o umowach; teoryą 
tę zostawiam lepszym prawnikom, którzy po mnie mówić będą, zwła
szcza panu ministrowi wyznań; ale dotknął tćż i mojego wydziału, gdy 
wspomniał o zastrzeżeniu Jego Cesarskiej Mości, rozumiejąc pod tem 
głównie stronę pieniężną. W mnóstwie listów, pisanych do mnie
o wsparcie, widziałem podobną alluzyą do znanego n o b l e s s e  obi ige;  
król, jak mówca daje do zrozumienia, powinien w sprawach pienię
żnych być zawsze l a rge ,  choćby to przyszło kosztem opodatkowanych; 
powinien zawsze hojnie płacić. Wszakże, większą jeszcze powinnością 
monarchy jest, bronić prawa i tępić zbrodnię, o ileby ją  bunt spowo
dował. Nie jest obowiązkiem monarchy płacić pieniądze kosztem 
opodatkowanych, lub z kasy państwa, gdy pieniądze te mają być użyte 
na podtrzymywanie sił tymczasowo podkopujących, a wkrótce możegoto- 
wych do jawnej napaści na fundamenta państwa i spokoju publicznego.'1
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Wszystkie powyższe przemówienia kanclerza w sprawach kościel
nych przewyższyły gwałtownością te, które ks. Bismarck wygłosił w obu 
izbach sejmu, podczas obrad nad zmianą trzech paragrafów konstytucyi, 
zapewniających pewną swobodę katolikom. Zamiast tych paragrafów, 
ustanowiono jeden, tak brzmiący: ,,W miejsce artykułów 15, 16 i 17 
konstytucyi z 31 stycznia 1850 r., wstawić jedyny, następujący: Orga- 
nizacya prawna kościołów ewangelickiego i katolickiego, jak niemnićj 
innych stowarzyszeń religijnych w państwie, reguluje się według praw 
państwa.11 Kanclerz, odpowiadając na zarzuty deputowanych, że przy
jęcie nowego artykułu do konstytucyi ścieśnia swobodę religijną, od
rzekł, iż gdy tę swobodę katolikom w 1850 r. dawano, jeszeze nie by
ło dekretów soboru watykańskiego, jeszcze myślano, że biskupi będą 
pamiętali o przysiędze złożonej królowi i o tćm, że są Niemcami i P ru
sakami: ale, gdy ta nadzieja znikła, po wielkiej rewolucyi w ustawie 
kościoła katolickiego przez sobór watykański zrządzonćj, państwo mu
si inaczćj sobie postąpić. Na te słowa, środek zaczął mruczeć. Ksią
żę Bismarck niestropiony temi objawami niezadowolenia, ciągnął 
dalćj:

„Moi panowie, mruczycie, ale prawdy nie zamruczycie na śmierć, 
boć to prawda; mruczenie wasze zanotują. Możecie mnie zbijać i po- 
tćm dowieść, że biskupi nasi, po soborze watykańskim, cieszą się taką 
samą niezależnością, jak w dawnych czasach katolickich, i jakiej uży
wali niegdyś biskupi niemieccy, ciągnący ze swoim cesarzem w pole 
przeciw papieżowi; możecie tego dowieść, możecie mnie przekonać, jeżeli 
zdołacie coś prawdziwego w obronie przytoczyć. A więc od tćj rewolu
cyi, która kościół przez biskupów rządzony, zamieniła w absolutną 
monarchią papieża, paragrafy, o które chodzi znaczą, że sprawy kościo
ła  katolickiego papież będzie urządzał. Według wykładu, jaki papież 
tym sprawom kościelnym nadaje, władza jego sięgałaby znacznie poza 
wszelkie sprawy kościelne. Papież zastrzega kościołowi, t. j. sobie, 
nakreślenie granic, do których władza jego ma sięgać i nie chce, by 
władza świecka miała w tćm również udział, lub co najwięcćj udział, 
za pomocą jakiegoś układu, który nigdy nie zostanie całkowicie wyko
nany, z powodu właśnie tych jego pretensyi do supremacyi, niepozwa- 
lających mu, by państwu coś ustąpił. Krótko mówiąc, król i państwo 
otrzymują resztę praw świeckich, z których papież wykroi co mu się 
podoba.

„W takim stanie rzeczy, pod kierunkiem wyższćj rady kościel
nej, albo raczćj wydziału do spraw katolickich '), który stanowił nieja
ko papiezkie ministeryuin stanu w Prusach, utworzyło się państwo 
w państwie. Wydział ten miał z początku być kollegium, zlożonćm 
z poddanych katolickich, które powinno było bronić z katolickićm su
mieniem, praw króla pruskiego i państwa w stosunku do papieża.

*) W ydzia ł  ten utworzony w r. 1 8 4 1 ,  został  rozkazem królewskim  

zniosiony w lipcu 187  1 r.
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Tymczasem wkrótce, członkowie jego zamienili się w legatów papies
kich, kierujących naszemi sprawami oświaty i wyznań, i starali sig p ra
wa papieża w stosunku do króla, jaknajbardzićj rozszerzać. A więc 
utworzyło się, pod owćm ministeryum, jeszcze groźniejsze państwo 
w państwie, na czele którego, zgodnie z rzeczonemi paragrafami kon- 
stytucyi, stoi papież z władzą autokratyczną, która, dzięki soborowi 
watykańskiemu—moi panowie, muszę odpocząć (powstaje wielka weso
łość)—dzięki soborowi watykańskiemu, pochłonęła władzę biskupów,
i na ich miejscu, jako samowładna stanęła. Prócz tego, monarcha ów 
znajduje się u nas na czele zwartćj parf.yi, która głosuje i wybiera po
słów podług jego woli, oznajmianśj przez zależnych od niego księży
i którym niewoluo inaczej, niż papież, myśleć. Pewnie i teraz zaprze
czycie, że nie według takich wskazówek glosujecie. Byłoby mi to bar
dzo przyjemnćm, gdybyście to uczynili; wtedy możnaby opodatkowa
nym biedakom (misera contribuens plebs), w imieniu których głosuje
cie, jasno wyłożyć, iż nie według woli papieża głosujecie; ja przecież 
sądzę, że głosujecie według woli papieża. Papież ma w Prusach swo
ję prasę półurzędową, która mu lepiej i tanićj służy, niż prasa pań
stwowa; może on w tćj półurzędowćj prasie swoje dekreta urzędowo, 
lub co najmnićj, z urzędową wiarogodnością ogłaszać, i prawa naszego 
państwa uznawać za niebyłe i nieważne; ma prócz tego na ziemi na- 
szój armią duchownych, ściąga podatki, oprządł nas siecią stowarzy
szeń i kongregacyi, których wpływ jest bardzo skuteczny; słowem, 
prawie nie masz nikogo, od czasu gdy się konstytucyjnie rządzimy, 
ktoby osobiście równie był samowładny i potężny, jak ten wysoki pra
łat włoski, otoczony swoją radą z duchowieństwa włoskiego złożoną. 
Prawie nie masz osoby, któraby równie potężnie z owym aparatem 
swoim, na nasze stosunki pruskie oddziaływać mogła. Podobne sta
nowisko otaczać jeszcze tylu środkami władzy, byłoby już samo w so
bie rzeczą niebezpieczną, a dla państwa prawie nie do wytrzymania; nawet 
wówrczas, gdyby takie stanowisko dano krajowcowi, zwłaszcza takie
mu, który do tych samych celów zmierza co i państwo, chociaż może 
innemi drogami. Tu zaś podobne stanowisko przysługuje cudzoziem
cowi, wybranemu przez włoskich, lub przeważnie zwloszczonych prała
tów, których cesarstwo Niemieckie i królestwo Pruskie, bardzo mało 
obchodzą. Otóż, na takim to gruncie naszćj ubogićj, marchijskićj, 
piasczystćj skiby, stoi tak potężny monarcha z programem, który nie
jednokrotnie publicznie i jaknajbardzićj urzędowo był głoszony; z pro
gramem, który państwu wręcz jest przeciwny i każdego, co w duchu 
papiezkim chce katolikiem pozostać, obowiązuje uznawać za nrtykuł 
wiary to, czego nigdy żaden program polityczny nie wymaga. We
dług tego programu papieży, byłby papież, doszedłszy pełni władzy 
u nas, obowiązany, na mocy stworzonćj przez siebie i przyjętćj powin
ności religijnćj, pozbyć się większości Prusaków i ewangelików. Ci bo
wiem, według pełnego brzmienia programu, nie mają prawa do bytu, 
zwłaszcza przy takich urządzeniach, jak w Prusach istnieją, przy urzą-
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dzeniacli konstytucyjnych, przy wolności prasy (!), z którćj stronnic
two środkowe i jego prasa półurzędow7a tak skrzętnie korzystają: wszy
stko to papiezkie, dogmatyczne i znane dekreta, potępiły.

,,Na tćm jednakże jeszczeby nie poprzestano; my akatolicy, wię
kszość Prusaków, od których się tolerancyi i sprawiedliwości domaga
ją, i które oni do tego stopnia posunęli, że dozwolili na utworzenie 
państwa w państwie, my musielibyśmy albo ofiarę z naszego rozumu 
ponieść i uznać się za katolików, albo wywędrować, albo przystać na 
skonfiskowanie majątku, co względem kacerzy uważa się za słuszne. 
Moi panowie, zapamiętajmy to sobie, że konfiskata majątku jest nad
zwyczaj skutecznym środkiem, i że papież, gdyby mógł, nie wahałby 
się ani chwili zastosować jćj do kacerzów. Znalazłby się on w dogma- 
tycznćj konieczności, jeżeli nie natychmiast tępić heretyków ogniem
i mieczem, to przynajmnićj zdążać do tego celu. Tak potężnemu obce
mu monarsze, z tak nieprzyjaznym dla państwa Pruskiego progra
mem, nie możemy zostawić tych przywilejów, które wprawdzie wielkie 
terytoryum pod nadzorem państwa zostawiają, ale pod względem 
skutków prawodawstwa, zapewniają papieżowi stanowisko wyjątkowe. 
Ograniczenie tćj nadmiernćj władzy jest bezwarunkowo konieczne. 
Ograniczenie to da się osiągnąć przez zniesienie wspomnianych arty
kułów konstytucyi, a może jeszcze za pomocą innych praw zostających 
z niemi w związku, zwłaszcza takich, które obronny stan państwa
i strzegące od separatyzmu ustaw:y w przedawnienie podały, lub im 
zupełnie moc odjęły. Prawa i przywileje takie, winny mojćm zda
niem, upaść, i taka jest droga wiodąca do pokoju. My, rządy, nie mo
żemy myśleć o pokoju, póki prawodawstwo nasze nie będzie oczyszczo
ne od błędów, które od roku 1840 w niewczesuem zaufaniu do drugiej 
strony i liczeniu na jej patryotyzm, uczyniły je bezsilnćm. To zaufa
nie, które szlachetną raczej, niż praktyczną naturę nieboszczyka króla 
charakteryzowało, które się już w r. 1840 objawiło przez zniesienie 
p l a c e t u m  r eg i um,  przez pewne nieziszczone nadzieje, przez utwo
rzenie wydziału do spraw katolickich, to zaufanie znacznie osłabło; 
powstała szczerba w prawach niezbędnych do otrzymania pokoju 
w państwie. Szczerbę tę należy wygładzić; gdy to nastąpi, nie zanie
dbam niczego, ażeby się z partyą środkowy, a bardzićj jeszcze z umiar- 
kowańszą od tamtćj, stolicą papiezką porozumieć, i spodziewam się, 
że przy pomocy bożćj zyskamy pokój; będę się starał wówczas, póki 
mi życia starczy, ażeby zaczepną walkę już tylko odpornie dalćj pro
wadzić, i wszelką zaczepność zostawić ukształceniu raczćj, niż poli- 
tyce.“

Żwawa ta utarczka słowna w izbie poselskićj nie skończyła sig 
na tćm, gdyż niezmordowany kanclerz odpowiadał jeszcze równie im
ponująco na mowę deputowanego barona Schorlemera, który projekt 
nowego prawa odrzucał dlatego, że ścieśnia swobodę religijną. Ksią
żę Bismarck zadrwiwszy ze skromności barona obawiającego się, czy 
uie znudził słuchaczów swoją mową, podchwycił to i rzekł: „Mówca
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sprawił rzeczywiście na mnie mową swoją wrażenie znudzenia, ale to 
tylko dlatego, że zadługo mówił, zwłaszcza przy końcu swojej mowy, 
gdy opowiadał znaną anegdotę o Napoleonie I, którą uważa za histo
ryczną, a którą ja  nazwałem niehistoryczną. Muszę więc historyi od
dać, co jćj się należy. Bzecz tak się miała: papież (Pius VII w 1811 r.) 
pozwolił sobie (podczas uwięzienia w Fontainebleau) nazwać Napoleo
na komedyantem, na co mu tenże zaraz z wielką przytomnością umy
słu odrzekł: tragedyant. Sądzę, że ta mała przygoda odbyła się tale, 
jak ją  opowiadam, a nie tak, jak ją  opowiadają w szkołach, gdzie mów
ca wychowanie odebrał, w jego prowincyonalnćj ojczyznie.

„Temu jednakże nie chciało mi się wierzyć, ażeby mówca z do
gmatami swojój wiary, których tak żwawo broni, o tyle był nieobznaj- 
miony, iżby mi zarzucać jako coś potwornego—przyczem winę za kul- 
turkampf składa na mnie, gdy tymczasem jak panowie utrzymujecie, 
walka ta prowadzi się w obronie światła (Kultur) przeciw ciemnocie 
(Unkultur); otóż, żeby mi zarzucać, jako coś potwornego, żem o papie
żu twierdził, jakoby tenże tępienie kacerzów za dogmatyczne swoje za
danie uważał; żem utrzymywał, jakoby papież to niesłychane zdanie 
głosił, iż kącerzom nie należy przyznawać praw politycznych. Mów
ca, zdaje się, nie wić, iż wszyscy papieże uczyli tego dogmatu. Dla mów
cy nie istnieje ani Sy l l a b u s ,  ani E n c y k l i k a  (z Sgrudnia 1864 r.) '). 
mógłby się więc narazić sam na niebezpieczeństwo, gdyby jeszcze 
była inkwizycya, stawania przed sądem jako niedowiarek. Gdy się 
mówcę słyszy, możnaby sądzić, że nie było ani S y l l a b u s a ,  ani tortur
i stosów na kacerzy, że nie było ani Dragonad, ani kontrreformacyi, 
słowem, urzeczywistnionego programu, o którym poprzednio mówiłem, 
wszędzie gdzie władza papiezka była nieograniczona; długo nawet je 
szcze po wojnie trzydziestoletniej uciekano się do podobnych środków. 
Dalej, mówca starał się mnie przekonać, jakoby papież nie miał ża
dnego wpływu na stronnictwo środkowe. W takim razie możnaby 
w łatwowierną publiczność wmówić, że partya środkowa jest antypa- 
piezką. Jeżeli panowie nie macie żadnego związku z papieżem, to py
tam się, zkąd wiecie, iż on wszystkie wasze kroki pochwala? Bardzo
o tćm wątpię i pragnę, by prasa tę wątpliwość podniosła. Wówczas, 
przed wieloma laty, rzecz niezupełnie tak się miała, jak pan mówca ją 
podał. O ile sobie, bez akt przypomnieć mogę, nie papież, lecz kar
dynał Antonelli ganił utworzenie stronnictwa wyznaniowego. Mówi
łem do niego: jest to wielkie niebezpieczeństwo dla swobody, którą się 
kościół katolicki u nas cieszy, jeżeli wpływy partyi religijnćj za
czną do naszych spraw politycznych przenikać, jeżeli tym sposobem 
zasada religijna dojdzie do świeckiego znaczenia w naszym parlamen
cie: mam to za krok nieostrożny. Kardynał Antonelli, głowa niepo
spolita (ein feiner Kopf), a przytćm nie chodzący w jezuickićin ja-

')  Czytać: „D io  Enoyclica Scincr Ileiligkcit dos Papatcs Pina IX  vom 
8 Decem ber 18G4, uml der Syllabus,“  Koln, 1 8 74.
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rzmie jak ten i ów, patrzał tak samo, i następnie w reskrypcie zganił 
utworzenie frakcyi wyznaniowćj słowami, których nie powtórzę. Po- 
tćm wysłali przedsiębiorcy partyi środkowej i m p r e s a r y ó w ,  pewnego 
eleganckiego pana, co w południowo-zachodnich Niemczech mieszka
i od czasu do czasu jeszcze o sobie wiedzieć daje, do Rzymu i oskarżyli 
kardynała Antonellego przed papieżem; albo, jeżeli pierwszy krok kar
dynała zyskał pochwałę papiezką przekonali papieża, iż się w tym ra
zie pomylił. Apelowano zatem a p a p a  mal e  i n f o r m a t o  ad  p a p a m  
m e l i u s  i n f o r m a n d u m ,  i na nieszczęście, przyszło z Rzymu za
twierdzenie tego wszystkiego, co w Niemczech zrobiono. Sądzę, że 
Jego Świątobliwość papież, złych wówczas miał doradzców. Jestem te
dy przekonany, że papież przez tych panów głosować każe, a jeżeli nie 
tak jest, musiałbym przypuścić, iż cała publiczność znajduje się w wiel
kim błędzie, z którego coprędzćj wyjśćby należało; prasa zyskałaby 
sobie zasługę, gdyby to zaprzeczenie mówcy co do związku partyi środ- 
kowćj z papieżem, jak najdalej rozniosła. Żebym zaś sam miał wów
czas z papieżem w stosunkach zostawać, na to nie pozwalała forma 
dyplomatycznych interesów; stosunki moje ograniczały się, jak mówi
łem, na skromnym kardynale Antonellim, który teraz niestety jest bez 
wpływu (kardynał żył jeszcze wtenczas). Bądź cobądź, mam nadzie
ję, że wpływ papiezki na partyą środkową dalćj się utrzyma, albowiem 
jak nas historyą uczy, byli papieże wojowniczy, byli i spokojni; spo
dziewam się tedy, że przyjdzie kolej na pokojowego papieża, z którym 
pokój będzie można zawrzćć; na tem opiera się moja nadzieja, a wtedy 
spodziewam się znów spotkać jakiego Antonellego, który będzie o tyle 
roztropny, by podać rękę do pokoju ze świecką władzą.”

Niemnićj namiętnie przemawiał ks. Bismarck w izbie panów, gdy 
nad tym samym przedmiotem obradowano. Całą winę za niepokój re
ligijny składał on na ostatni sobór watykański: „Przed tym soborem, 
mówił, mogliśmy sobie pochlebiać, że jeżeli nie całemu kościołowi ka
tolickiemu, to przynajmnićj 6 lub 8 poddanym pruskim, to jest bisku
pom, nadaliśmy prawa; od czasu soboru watykańskiego, papież się na 
miejscu wszystkich biskupów postawił. Nie masz żadnej wątpliwości, 
że biskupi są tylko prefektami papieża; może on się za każdego z nich 
podstawić, a tćmsamem każdego usunąć. Widzieliśmy, że biskupi 
przekonanie swoje, uznane za prawdę chrześciańską, gotowi byli na 
rozkaz papieża poświęcić; nie mają oni teraz zgoła prawa co innego, 
niż papież myśleć. Nawet żołnierz ma jeszcze prawo, gdy zakomen
derują „pół obrotu na prawo,” pomyślćć sobie, że to niedorzeczna ko
menda, chociaż mimo tego jest posłuszny: biskupowi niewolno nawet
i tak myślćć.”

Zaraz po tćm przemówieniu odezwał się hrabia Briihl dziękując 
kanclerzowi, iż się otwarcie przyznał jako jest nieprzyjacielem kościo
ła katolickiego, ale że się myli, gdy sądzi, że papież, z powodu ogło
szenia dogmatu o jego nieomylności, stał się innym. Papież, kościół
i biskupi musieli domagać się prawa, by im wolno było rządzić spra

Tora I. Luty 1882. 35
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wami duchownemi, a kanclerz nie potrafi katolików skłonić, nawet za 
pomocą krwi i żelaza, do mniemania, jakoby papież był tyranem wzglę
dem biskupów, gdyż w co katolicy mają wierzyć, o tćm wiedzieli zna
cznie wcześniej, nim prezes ministrów był na świecie. Ks. Bismarck 
odpowiadając Briihlowi, uważał za potrzebne najprzód sprostować jego 
wyrażenie, jakoby się on (Bismarck) sam do tego przyznał, iż jest nie
przyjacielem kościoła katolickiego. „Jest to błąd podobny do tego, 
jaki' mi hrabia Schwerin w usta włożył, a któregom nigdy nie głosił 
„że siła ma górę nad prawem” '). Hrabia Briihl jest większym nie
przyjacielem kościoła katolickiego i więcćj mu czyni szkody przesa
dzając jego pretensye; sądzę przecież, iż kiedyś dostanie mimo tego 
rozgrzeszenie.” Dalej, dowodził kanclerz, ponawiając z innej mowy 
swoje twierdzenia, że papież jest nieprzyjacielem ewangelii, a tćm sa
mem ewangelickiego państwa Pruskiego: „Gdyby papiezkie artykuły 
wiary, w które hr. Briihl mocno wierzyć będzie, gdyż od tego jego zba
wienie zależy, weszły kiedy w wykonanie; gdyby papież doszedł kiedy 
takiej władzy, by mógł czynić co zechce, a wola jego stała się prawem 
świata; to przecież znamy dobrze S y l l a b u s ,  jego tezy i następstwa, 
ażeby wiedzieć, iż wówczas i ta izba panów byłaby niemożliwa, chociaż 
hr. Briihl jest tak nieostrożny i udział w niej bierze, że swoboda p ra
sy jest czćmś godnćm potępienia, że kacerza tępić należy. Gdyby zaś 
hr. Briihl był tak uparty jak upartymi biskupów maluje, to władza ka
tolicka znajdzie inne przeciw niemu środki niż to prawo: skonfiskuje 
mu majątek, nie będzie uważała za karygodne, gdy go przypadkiem 
znienacka zamordują. Zasady wiary jezuickiej są publicznie znane
i w znanych dziełach bronione. Nie myślę się tu wdawać w pisma do
gmatyczne; pan hrabia zaprzecza temu wszystkiemu, co mu do smaku 
nie przypada; powinien jednak ze swojćj s z k o ł y  znać nauki, których 
kwintesencya mieści się w zdaniu: ty  ra n  nu m o c c i d e r e  l i ce t .  J e 
żeli ich nie zna, tym gorzćj dla niego. Kodeks papiezki jeszcze dalćj 
zachodzi; gdy kacerzy nie można inaczćj wytępić, chwyta się ich, tor
turuje, pali, gdyż egzystencya ich stanowi nef as .  Jeżelim więc takie
go przedstawiciela kościoła chrześciańskiego, który się za przedstawi
ciela religii miłości i pokory głosi, a dla nas nieszczęśliwych chrześ- 
cian ewangelickich tylko gniew zagłady żywi, nieprzyjacielem ewan
gelii, a temsamem i państwa Pruskiego nazwał, to pozostanie to pra
wdą pomimo całćj dyalektyki, z jaką lir. Briihl na trybunie mówił. 
Fakta, o których tu wspomniałem, są tak stare, że panu hrabiemu mo
gę pięknem za nadobne odpłacić i powiedzićć, że jeszcze wtenczas nie 
żył, gdy one były faktami.”

Patrząc na te utarczki kanclerza z kościołem katolickim i jego

' )  B y ło  to na posiedzeniu izby poselsk iej  2 7 styczniu, 18GS roku.  
Chociaż książę Iiismarck zaraz wtenczas zaprotestow ał przeciw tomu wyraże
niu, utrzymuje się jed nak  ono dodziśdnia po dziennikach, jako  niby hasło j o 
g o  polityki: „M aoht  geht  vor Iluclit."



przedstawicielami, mimowoli cisną sig na pamięć analogiczne zdarzenia 
z naszych dziejów, kiedyto za Zygmunta Augusta ograniczono na sej
mach piotrkowskich juryzdykcyą biskupów, kiedy Rafał Leszczyński 
imieniem posłów ubolewał przed królem i zaklinał go: „aby za powagą 
sejmu domowe bezprawie (t. j. juryzdykcyą biskupią) do szczętu jako 
najprędzćj zgładzone zostało;” kiedy Jan Tarnowski ubolewającemu 
biskupowi krakowskiemu, Jędrzejowi Zebrzydowskiemu, na pytanie: 
„czymże więc w Polsce będę, jeżeli jako biskup około kacerstwa zara
dzać nie mogę, woźnym, czy biskupem?”—odrzekł: „przyzwoiciejby za
pewne było tobie w Polsce być woźnym, niż mnie niewolnikiem.” 
A chodziło u nas wówczas już nietylko o odjęcie biskupom juryzdykcyi 
w rzeczach religijnych, lecz o poddanie zupełne kościoła państwu, jak 
to widać z mowy Latalskiego, wojewody poznańskiego, który perorował
o „sztukach włoskich” i upominał króla, aby zabiegał: „iżby jakiego 
uczestnika prawa królewskiego nie dostał i władzy swojój królewskićj 
z kim innym nie podzielał, abyśmy tobie, rządcy, w s z y s c y  zarówno 
podlegali” Tak to u nas politycy ówcześni w XVI wieku stosunek 
kościoła do państwa uregulować pragnęli.

Czytając obecnie (pod koniec r. 1881) żywo po dziennikach ro
zbierane pogłoski, jakoby ks. Bismarck proponował papieżowi przenie
sienie się z Rzymu do Fuldy, pod skrzydła orła pruskiego, i porówny- 
wając je z przytoczonemi mowami pana kanclerza niemieckiego, mimo- 
woli nasuwa .się pytanie, czyżby w Rzymie, t. j. w kuryi papiezkićj, nie 
znano tych poglądów jego na papieztwo i kościół katolicki? Zapewne 
tam znają nietylko te mowy, lecz i inne dokuroenta, dlatego i układy
0 mo d u m v i v e n d i  z takim oporem idą. Czy doprowadzą kościół
1 państwo w Prusach do jakichś pozytywnych układów, trudno wiedziść; 
ale znaczące są przytoczone wyżej słowa kanclerza, iż ma nadzieję do
żyć papieża pokojowego i spotkać kardynała, który, jak Antonelli, po
da rękę do zgody.

Nie mamy daru proroctwa, które w polityce jest nadzwyczaj za
wodne i dlatego nie uprzedzając wypadków, poprzestajemy na kilku 
uwagach ogólniejszej natury, jakie z tych mów polityczno-kościelnych, 
czy kościelno-politycznych ks. Bismarcka, same się nasuwają. Toczą
ca się w Niemczech i Prusach walka między państwem a kościołem, 
nie jest faktem odosobnionym: istnieje ona wszędzie, gdzie kościół ka
tolicki ma w większćj liczbie swoich wyznawców. By się o tćm prze
konać, dość przejrzćć prawodawstwo kościelno-polityczne ostatnich lat 
we Włoszech, Francyi, Hiszpanii, Szwajcaryi, Belgii, a nawet w Au- 
stryi, uchodzącćj za podporę katolicyzmu. Toż samo dzieje się w ka
tolickich krajach Ameryki południowćj. Fakt ten znalazł swój wyraz 
nietylko w prawodawstwie, lecz i w rozprawach parlamentarnych,

') Stanisława Okszyca Orzechowskiego: „Kroniki P o ls k ie . ’’ W yd a-  
n '0 T ,  M ostow sk iego ,  1 8 0 5 ,  str.  1 2 9  i nast.
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i w prasie, i w mowach sejmowych statystów takich jak ks. Bismarck,
i w pamfletach ministrów takich jak Gladstone ')• Zaprowadzanie 
szkół bezwyznaniowych należy do symptomatów tej sainój kategoryi.

Wskazać przyczyn tak ogólnego faktu nie łatwo, choćby dlate
go, że są, one bardzo liczne i zwikłane; jednakże jedng z nich możnaby 
widzićć w organizacyi kościoła katolickiego, który powołując sig na 
boski swój początek, nie może w sprawach tyczących sig sumienia 
uznawać nad sobą supremacyi. Z drugićj strony i państwo, jak mó
wił deputowany Gerlach, nie chce nikogo nad sobą uznawać, chce być 
bezwyznaniowe i wszystkie wiary mierzyć jednakową miarą. Ks. Bis
marck również trafnie pojmuje cały kulturkampf, jako walkg o wła- 
dzg, chociaż od czasu do czasu dla zjednania słuchaczów, przypomina 
im, że i on sam i oni są ewangelikami. Ale nietyle przedstawicielem 
protestantyzmu, ile raczej jest kanclerz niemiecki wcieleniem tćj idei, 
że państwo powinno być bezwyznaniowem i wszystko w sobie pochło
nąć. W takim stanie rzeczy, przy tak wrgcz przeciwnćm pojmowaniu 
stanowiska państwa i kościoła, oraz wzajemnego ich stosunku, starcie 
z katolicyzmem było w Prusach, jak i gdzieindziej, nieuniknione. Nad
to, oprócz tej konkretnćj, że tak nazwg, przyczyny, do walki migdzy 
kościołem a państwem, przyczyny streszczającej sig w pytaniu, kto 
kim ma rządzić—możnaby wskazać inną jeszcze, może ważniejszą od 
tamtej, teoretyczną, leżącą w całym teraźniejszym poglądzie na świat. 
Świat ten chce sig pozbyć wszelkićj cudowności, a tćmsamem i Obja
wienia chrześciańskiego, które krytyka dzisiejsza uważa na równi z mi
tologiami starożytnemi. Nie bez przyczyny pytał siebie Dawid Strauss, 
równocześnie z rozpoezgeiem kulturkampfu w Prusach: Czy jesteśmy 
jeszcze chrześcianami? Gerlach tćż zauważył, że państwo dzisiejsze 
chce być pogańskićm, to jest obojgtnćm na dogmata rozmaitych wiar
i kościołów, byle te dogmata nie sprzeciwiały sig jego wszechwładz- 
twu. Przyczyny do walki leżą tedy głgbićj, niż w samem pytaniu: 
czy pastorał, czy pałasz ma rządzić ludźmi?

Ale walka nie może trwać wiecznie; muszą nastąpić zawieszenia 
broni i traktaty, jak to już bywało na świecie. Religijnych potrzeb 
duszy ludzkićj nie zastąpi ani mniejsza pruska, ani wigksza niemiecka 
ojczyzna. Ks. Bismarck to rozumić i dlatego nig targuje, by jak naj
mniej z praw wszechwładztwa państwowego ustąpić. Praktyczny to 
polityk: umie on, gdy potrzeba, zbliżać sig i do Jezuitów i do socyali- 
stów, umie doktrynerską konsekwencyą poświgeić praktycznemu celo
wi, t. j. wielkości swojej ojczyzny i w tćm leży jego wyższość nad dok* 
trynerami, którzy dla teoretycznćj konsekwencyi gotowi są spalić nie
bo i ziemig. Należy wigc żywić nadzieje, że sig wynajdzie jakiś sposób 
pożycia bez separacyi. Są to wprawdzie jeszcze bardzo słabe nadzic-

' )  ,,llom o and the newest fashions in R ołig ion ,<l by W . E. Gludstono,
1 87 5; ora/, tegoż dawniejsze dzieło: „T lio  state in its relutions with tho 
churob,“  1 8 3 9 .
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je; można jednak przypuszczać z tego, co obecnie piszą, że i rząd pru
ski przyjdzie do przekonania, jakie po wielkiśj rewolucyi francuzkićj 
w państwie i kościele wyrazi t imieniem Napoleona I Portalis, gdy ciału 
prawodawczemu francuzkiemu zalecał przyjęcie konkordatu i Artyku
łów Organicznych w r. 1802: „Jeżeli stanowi to ludzkość, mówił Por
talis, żeby nie dręczyć sumienia ludzkiego, to jest tćż wielką mądrością 
osłaniać w kraju instytucye i maksymy religijne, które oddawna zro
sły się ze zwyczajami ludu, które się stopiły ze wszystkiemi jego wyo
brażeniami, które często są jedyną jego moralnością i składają cząstkę 
jogo egzystencyi” ')•

F. K.
(Dalszy ciąg nastąpi).

') , ,L !E g lise  et L ’ć ta t .“  D o cu m en U  publićs  par B e no it  Brurijwik. 
Par:», 1 8 8 0 ,  etr. 2 9 .

Sprostowanie. W artykule niniejszym za styczeń na str. 12, 
wiersz 14 od góry, zamiast do sejmu pruskiego, czytać: do srjmu R ze
szy.



KROHKA PAEYZKA,

L 1 T K R A C K A ,  N A U K O W A  I A R T Y S T Y C Z N A .

Wydawnictwa illustrowane z działu sztuk pięknych.— Reprodukcye ksylogra- 
ficzne p. Adama P ilióskiego.— „Podróż do M aroko,“  przekład z włoskiego, 
autora Edmunda A m icis .— Tom  V II Geografii Elizeusza Rcclus: „Chiny i Ja
ponia.11— James Rotshild: ,,Muza historyczna Loreta.1*— Kurs prof. Descha- 
liel w Kolegium francuzkićm: „O  romantyzmie we Francyi w X V II  wieku.*'— • 
, ,Powieści ludu albańskiego,“  przez Augusta Dozon.— „A p o s to ł,1* dramat 
Henryka B orn ier.— ,,H erodyada,“  opera Masseneta. —  Protestacya akademika 
belgijskiego przeciw wpływom paryzkim na literaturę.— Niem ieccy profesoro

wie w Jeddo.—  Opowieść starego wiarusa o Berezynie. Karpowicz.

Z początkiem roku, jak zwykle, wysypała się tu niesłychana 
moc ozdobnych publikacyi, przeznaczonych na upominki noworoczne. 
Ta gałąź literatury, tak wielką dziś w Paryżu odgrywająca rolę, od 
niedawnych datuje czasów. W pierwszych latach bieżącego wieku, 
były tylko noworoczne kalendarze; w roku 1830, ukazało się pierwsze 
Album, złożone z urywków poetycznych i krótkich życiorysów i humo
rystycznych obrazków prozą, ozdobione kilkunastu rycinami. Książka 
ta przypadła do smaku publiczności, znalazła pokup i stała się genezą 
nowego rodzaju literatury, rozrosłćj dziś do olbrzymich rozmiarów.

Rodzaj ten ogarnia liczne działy, ma swoję arystokracyą, swój 
proletaryat, a między nimi mnóstwo pośrednich stopni. Proletaryat 
tworzą tu książki wulgaryzujące naukę, historyą, geografią i t. p., 
przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży: tych liczba tak wielka, że 
jeden z wydawców, Hetzel, ogłosił w katalogu pięćset dzieł i dziełek, 
składających tę kategoryą.

Pośredni dział składa się z opisów podróży, mnićjwięcćj ozdo
bnie illustrowanych, z monografii, życiorysów, z oddruku popularnych 
poematów, powieści i t. d. Do działu arystokratycznego zaliczymy 
głównie publikacye, poświęcone sztukom pięknym, niedostępne dla 
ogółu, z powodu wysokićj ceny, którą przecież usprawiedliwia nadzwy
czaj staranne i kosztowne wydanie.

Wymieńmy tu najsamprzód, pyszne dzieło o życiu i pracach
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Rembrandta. Tekst, objęty w wielkiem in fo lio , ułożył znakomity 
erudyta Karol Blanc, profesor historyi sztuk pięknych w Kollegium 
francuzkićm. Ryciny mistrza, wykonane a l’eau  fo r te ,  tworzą dwa 
wielkie albumy. Dzieło kosztuje 2,000 franków.

Do tćjże kategoryi należą nieco dostępniejsze publikacye o Van- 
Dycku, Holbejnie, Albercie Dflrer, o Leonardzie da Vinci, Franciszku 
Boucher, Benvenuto Cellinim i innych mistrzach, tak francuzkich, jak 
flamandzkich i włoskich.

Wydawca tych dziel, Quantin, przedsięwziął tćż wielką publika- 
cyą |). t.: „La Renaissance en France.” Praca ta, wychodząca czę
ściami od roku, obejmie, w trzydziestu wielkich zeszytach, wszystkie 
pomniki architektury z epoki odrodzenia, rozrzucone po całćj Francyi. 
Tekstem zajmuje się Leon Palustre, dyrektor Towarzystwa archeolo
gicznego.

Popularniejsze wydawnictwo w dziedzinie Sztuk Pięknych, roz
począł Quantin kilka miesięcy temu p. t.: „Bibliotheque de 1’Enseigne- 
ment des Beaux Arts.” Biblioteka ta składać się będzie ze stu to
mów; ogarnie wszystkie działy sztuki: rzeźbę, malarstwo, architektu
rę, mozajkę, rytowniclwo, archeologią, ornamentykę i t. p. Wszystkie 
szkoły: rzymska, florencka, hiszpańska, flamandzka, holenderska, fran- 
cuzka, tworzyć będą osobne tomy, ozdobione illustracyami. Nad tą 
zbiorową publikacyą pracują specyaliści, po większej części członko
wie Instytutu; z pomiędzy tych, Maspero, dyrektor muzeum Boulacq 
w Egipcie, pracuje nad archeologią wschodnią. Zapowiedziano tomów 
dwadzieścia, na rok 1882. Zapisujemy dla osobliwości, że tom i a 
q u a r to , ze stu muićjwięcej drzeworytami, kosztować będzie tylko 
3 fr. 50 cent. Dowód widoczny, na jak olbrzymią skalę rozpoczęte zo
stało przedsiębiorstwo.

Do bibliograficznych osobliwości, należy reprodukcya ksiąg ksy- 
lograficznych, dokonana przez p. Adama Pilińskiego. WMadomo, że bie
gły nasz artysta wynalazł sposób odtwarzania pierwotnych ksylografii 
z nadzwyczajną wiernością. Wszystko tu oddane najściślej, nawet plamy 
na zżółkłym papierze. Ważny to nabytek dla miłośników starych ksiąg
i dla samejże archeologii, owo rozpowszechnienie białych kruków, kry
jących się po uprzywilejowanych tylko bibliotekach. Ukazało się obe
cnie siedm woluminów, reprodukowanych według wzorów XV wieku. 
„Apokalypsa Ś-go Jana,” „Biblia ubogich,” „Ars Memorandi,” „Ars 
Moriendi,” „Modlitwa Pańska,” „Pieśń Pieśni” i „Taniec śmierci.” 
Egzemplarze z kolorowaną ryciną, wypadają po 600 franków; na gru
bym papierze bez ryciny po fr. 100.

Do ważniejszych dzieł noworocznych zaliczamy wielki tom Pa
wła Lacroix (le b ib l io p h i l e  J a c o b ) pod tytułem: „Le XVII 
Siecle.” Jestto ostatni tom wielkiej sześciotomowćj publikacyi, roz- 
poczętćj czternaście lat temu, a obejmującćj historyą społeczeństwa 
francuzkiego, w stopniowych jego przejawach, zacząwszy od początku 
średnich wieków. Wiek XVIII-ty, kończący dzieło, wyszedł przed
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dwoma laty. Obecnie ogłoszony wiek XVII-ty, najwięcćj zadał pracy 
autorowi, obejmuje bowiem świetną w literaturze i sztuce epokę Lu
dwika XIV, t. j. epokę Kornela, Rasyna i Moliera. Któż nie wić, że 
promienie z tego ogniska odbiły się we wszystkich krajach Europy, tak 
w Hiszpanii, jak w Niemczech, Holandyi i Skandynawii. Jeden z tych 
promieni, przyniesiony do nas przez Konarskiego, zbudził okres litera
tury z czasów Stanisława Augusta. Pomnikowe to dzieło, żywo nas 
obchodzące, rozbierzemy szczegółowo w przyszłćj kronice nuszćj.

Z działu illustrowanych podróży, zajęła nas żywo wspaniała pu- 
blikacya Hachetta, p. t. „Podróż do Maroko.“ Afrykańskie brzegi 
morza Śródziemnego, są dziś skutkiem tunezyjskićj wyprawy, a bar- 
dzićj jeszcze z powodu rozbudzonych idei panmuzułmańskich, przed
miotem szczególnej uwagi w Europie. Codziennie tćż ukazują się tu, 
mnićjwięcćj udatne opisy tych wybrzeży. Francuzi jednak, z małym 
wyjątkiem, nie mają zmysłu podróżopisarskiego. Zanadto pełni sie
bie, patrzą na wszystko przez własny pryzmat, mierzą drugich na wła
sną skalę. Poznali się na tćm wydawcy: chętnie tćż, w ozdobnych pu- 
blikacyach, posługują się tekstem podróżników zagranicznych, przeło
żonym na język francuzki. W roku zeszłym, Hachette wydał pięknie 
illustrowaną podróż Ebersa po Egipcie; w tym roku znów wystąpił ze 
ślicznćm wydaniem „Podróży po Maroko/* włoskiego autora Edmunda 
de Amicis.

Z pomiędzy krajów maurytańskich, w Północnej Afryce, Maroko 
najwybitniejszy przedstawia charakter. Turysta włoski, pełen werwy, 
zaprawnćj humorem, znalazł tu szerokie pole do kreślenia, drgających 
życiem obrazów. Wybornie też maluje fizyognomią tego kraju, w któ
rym wygnani z Hiszpanii Maurowie, ostatnią znaleźli ostoję, a którego 
władzcy mienią się dotąd królami Sewilli i Grenady i przechowują 
w skarbcach swoich złote klucze Alhambry i Generalifu.

„Spojrzyjmy na tych Arabów, mówi autor, a znajdziemy w ich 
rysach jakiś wyraz głęboki, żadnem nieokreślony słowem. Rzekłbyś, 
iż rozmarzona ich myśl, ubiegła gdzieś w daleką przeszłość i żyje tyl
ko jćj wspomnieniem. Spotykałem co chwila twarze czarne i białe, 
żółte i bronzowe, twarze sułtanów i czarnoksiężników, anachoretów
i bandytów; każda nosiła piętno głębokiego smutku lub śmiertelnego 
znużenia; uśmiech zupełnie im nieznany: wszyscy szli jedni za drugimi, 
istny orszak duchów na cmentarzysku.'1

Niemnićj obrazowo Atnicis opisuje noc w Tangerze.
„Na ulicy nie dopatrzysz ani jednćj latarni; w żadnem oknie nie 

dostrzeżesz ni połysku światełka. Jedyny blask roztacza tu niebo, za
siane gwiazdami, pod nićm bieleją słabo ściany domów, istne grobo
wce marmurowe. Podwakroć trąciłem stopą o jakiś ciemny przedmiot: 
byłto uśpiony Arab. Czasem kości zachrupiały mi pod nogami, ko
piec jakiś zawalił mi drogę: byłto stos śmieci lub padło wyrzuconego 
zwierza.11

Dziwna jednakże sprzeczność! ten lud tak smętny i ponury, owia-
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ny białym burnusem, strojny w różowy, żółty lub purpurowy kaftan, 
przedstawia się nadzwyczaj malowniczo. ,,Wstyd mi było, mówi Ami
cis, mego ciemnego paletota, wyglądałem pomiędzy nimi jak chrząszcz 
zabłąkany w pośród różnobarwnych motylów.11

Sto dziewięćdziesiąt drzeworytów zdobi wspaniałą księgę. Wi
dzimy tu niezliczone typy, zacząwszy od dorodnego sułtana, godnego 
następcy sewilskich Abenceragów, do pięknych Maurytanek z Tangeru, 
kształtnych i poważnych, jak starożytne posągi. Wszystkie te typy 
mieszczan i wieśniaków, Arabów, Berberów, czarnych Murzynów i nie
wolnic, odtworzoue rylcem mistrzów włoskich, dają nam poznać to dzi
wne społeczeństwo, oddzielone od Gibraltaru wązkim pasem morza, 
przez który parowiec przebiega w ciągu trzech ledwie godzin, a prze
cież społeczeństwo tak odrębnćm, tak samoistnćm nacechowane pię
tnem.

Opuścił właśnie prasę siódmy tom Geografii Elizeusza Reclus; 
ten tom z każdego względu na szczególną zasługuje uwagę. Drugi to 
już tom, poświęcony Azyi: w poprzednim, autor ogarnął Azyą Półno
cną, czyli rossyjską, w obecnym opisuje państwa głębokiego Wschodu: 
Chiny, Japonią i Koreę.

Drogą, wiodącą z Moskwy do Pekinu, Keclus prowadzi nas do 
serca Azyi. Zatrzymuje się nasamprzód w Tybecie, tym kraju najeżo
nym skałami, głęboko religijnym, czego dowodem trzy tysiące świątyń 
i sto tysięcy Lamów. Przebiega potem szerokie stepy Mongolii, ko- 
czowiska owych straszliwych hord, co niegdyś zalewały krwią Europę, 
za których śladem trawa nie porastała; koczowiska, deptane dziś noga
mi spokojnych napozór pasterzy. Ztąd autor posuwa się na północ, 
do mroźnćj, lecz żyznćj Mandżuryi, zkąd wyszli zdobywcy Chin i na
rzucili im panującą dotąd dynastyą.

Przekraczamy wreszcie z autorem, ów sławny mur, olbrzymi po
mnik wytrwałości Chińczyków. Tu Reclus długo się zatrzymuje, ztąd 
rzuca śmiałe myśli, pełne głęboko filozoficznych poglądów, w tych 
stronach bowiem, jak mówi, gotują się do przyszłości, kto wie, może 
dla XX-go wieku, ważne i straszne zagadnienia. Odkąd pękła dla 
Europy obręcz chińskiego muru, plemię chińskie tą  szczerbą wylewa 
się na oba światy. Jeśli w głównych miastach niebieskiego państwa, 
Europejczycy budują własne dzielnice, zato wsie chińskie, nawet mia
sta, powstają szybko w Indo-Chinach, w Malezyi, w Australii, w Ame
ryce Zachodnićj. Kantory chińskie otwierają się w Nowym Yorku, 
w samym nawet Londynie. Na dwóch przeciwnych krańcach Wielkie
go Oceanu, rojowiska Chińczyków, spokojnie, bez rozgłosu, zagarniają 
wszystko: rolnictwo, kopalnie, drobny handel i drobny przemysł; pro
dukują z mniejszym kosztem, sprzedają taniej, poprzestając na m?iłym 
zysku; wytrwalsi są bowiem, pracowitsi, uporczywsi od innych. Już 
walka, między pracą żółtych a białych plemiom, zwiastuje groźne star
cie obu połowic kuli ziemskićj; już rozpoczęła się w niektórych miej-

T o m  I. L u ty  1882. 36
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scacb, przy spotkaniu wychodźców z Europy i Azyi. W Kalifornii, 
Queenslandzie i Nowćj Walii, popełniono niejednę zbrodnię; krew 
oblała fermy i górnicze zakłady. W wielu miejscach mówią już o wy
parciu tych groźnych, aczkolwiek spokojnych, zdobywców.

P. Reclus, pyta z obawą, azali zetknięcie tych dwóch cywilizacyi, 
spowoduje upadek jednśj, a podniesienie drugiej; czy pokolenia, które 
nastąpią po nas, będą zmuszone przebyć okres, podobny do średnich 
wieków, w którym zaćmiła się cywilizacya świata rzymskiego, podczas 
gdy barbarzyńcy otworzyli oczy na nowe światło? jakie będą nakoniec 
dla całego rodu ludzkiego następstwa, z tego czynnego wpływu pół 
miliarda jednostek do ogólnego ruchu dziejów? „Bezwątpienia, odpo
wiada na to autor, pierwszy peryod tych olbrzymich zapasów, stra
sznym będzie dla świata, ale prędzćj, czy późnićj, równowaga musi po
wrócić, a ludzkość nagnie się do nowych swych przeznaczeń. W ka
żdym razie, zapóźno już, aby znów odgraniczać Wschód od Zachodu. 
Oprócz niektórych górzystych stref, Azya Wschodnia stanowi już część 
otwartego dla nas świata, powinniśmy więc badać pilnie te żółte ple
miona, którym dano będzie odegrać tak wielką rolę w rozwoju przy- 
szłćj cywilizacyi.

Obszerny dział, w pracy p. Reclus, poświęcony Japonii, na pilną 
także zasługuje uwagę. Zobaczmy, jak autor charakteryzuje to za
gadkowe społeczeństwo.

„Złożony z rozmaitych żywiołów etnicznych, lud Japoński tćm 
trudniejszy do poznania, iż widząc zwrócone na siebie oczy cudzoziem
ców, zręcznie odgrywa rolę. Tak samo, mówi autor, jak zrzucił odzież 
własną, a przebrał się po europejsku, pragnie zarówno przyswoić sobie 
idee i zwyczaje właściwe ludom ucywilizowanym, a dzięki wielkiej mo
cy nad sobą, umić przedstawiać się w fałszywem świetle; przez co nad
zwyczaj jest niebezpiecznym, gdy nim powoduje myśl pomsty. Z wy
jątkiem niektórych dzikich pokoleń Nowego Świata, pozornie oboję
tnych na wszystko, żaden lud nie umić lepićj, od Japończyków, ukryć 
doznanych wrażeń. Zamknięci w sobie, baczni na opinią drugich, 
ważą każde słowo, zanim z ich ust wybieży w obec Europejczyków, 
czuwają pilnie nad każdym swym ruchem i spojrzeniem. Urzędnicy 
ich, po większćj części, noszą błękitne lub czarne okulary, aby nie dać 
wyczytać myśli w własnćm oku. W stosunkach nawet między sobą, 
Japończycy nie okazują gniewu, ani żadnego uniesienia; boleść ich 
objawia się spokojnie; nigdy nie załamią rąk na znak rozpaczy: nie po
dnoszą ich w górę, nie zawołają o ratunek do Boga. Dziś, zwyczajem 
europejskim, podają sobie rękę na znak przyjaźni, ale czynią to chło
dno, bez lekkiego nawet uścisku. Matka nigdy nie popieści własnego 
dziecka, lubo miłość macierzyńska wysoko rozwinięta pomiędzy Japon
kami.

Lud ten, zamknięty w sobie, dbały o utrzymanie godności osobi- 
stćj, a ztąd grzeczny i słodki w obejściu, posiada w głębi duszy niesły
chany zasób energii: dowodem jćj gotowość do spełnienia bez oporu,



nakazanego prawem samobójstwa. Kroniki japońskie wymieniają li
cznych bohaterów, którzy, rozprówszy sobie wnętrzności, pisali krwią 
własną testament albo wiersze. Historyą czterdziestu siedmiu Loni- 
nów, skazanych na samobójstwo, za pomszczenie honoru pana swego, 
stanowi jedną z najchlubniejszych tragedyi narodowych; groby tych bo
haterskich sług, najwyższym otoczone są poszanowaniem.

„Sądząc po takich czynach, dodaje p. Reclus, możnaby śmiało 
wnosić, że gdyby Rosya lub jedno z państw zachodnich, wystąpiło do 
walki z Japonią, spotkałoby w nićj najzaciętszego przeciwnika. Dotąd 
armie europejskie, dzięki przewadze oręża i karności wojskowśj, łatwe 
na Wschodzie odnosiły tryumfy, ale japoński naród nie ulegnie bez 
gwałtownego oporu. _____

PARYZKA. 279

Kilka miesięcy temu, umarł w Paryżu jeden z najpracowitszych 
filologów i najżarliwszych miłośników starodawnćj literatury francuz- 
ldćj. Był nim baron James Rotschild, zmarły w trzydziestym sió
dmym roku życia; przedwczesna śmierć jego, prawdziwą jest klęską 
dla literatury. Dziś, kiedy wybujałe do zbytku dziennikarstwo, po
chłania tyle zdolności umysłowych, wytrwały erudyta, który nie po
trzebuje pracować na chlćb powszedni, a może własnym nakładem wy
dawać niepokupne dzieła, wytrwały erudyta, powtarzamy, bardzo wa
żne stanowisko zajmuje w piśmiennictwie. Takimto pracownikiem, 
benedyktyńskićj cierpliwości, był zmarły finansista. W roku 1878 wy
dał on „Mysterya," ze starożytnego testamentu, w dwÓGh obszernych 
tomach. Na czele publikacyi pomieścił rozprawę o początkach litera
tury dramatycznśj we Francyi.

Późnićj pracował nad skomentowaniem wielkiego mysteryum
o ś-tym Krysztofie. W ciągu zeszłćj zimy, przepisał własną ręką cały 
poemat, którego jedyny egzemplarz istnieje w bibliotece narodowej pa- 
ryzkićj. Rękopis ten składa się z dwudziestu pięciu tysięcy wierszy, 
w starofrancuzkim języku średnich wieków. Milionowy erudyta nie 
chciał wyręczyć się kopistą, raz, dla zachowania tekstu w całćj czysto
ści, a potem, aby, przepisując zwolna wyraz po wyrazie, tćm Iepićj 
przejąć się duchem dawnego poematu.

Niemniejszą zasługę położył filolog, wydaniem rymowanćj gaze
ty Loreta, z początków XVII wieku i przygotowaniem do druku pó
źniejszych gazet Robineta i jego następców. Wydawca kończył wła
śnie przedmowę do tćj ważnćj publikacyi, kiedy śmierć wytrąciła mu 
pióro. Całość obejmie śześć wielkich tomów; pierwszy z nich ukazał 
sig w tych czasach.

Według świeżego obliczenia rozchodzi się dzisiaj po świecie do 
23,000 dzienników. Europa wydaje ich 13,600; na Francyą samą 
przypada 2,300. Spojrzyjmy poza siebie: inaczćj było dwieście pięć
dziesiąt lat temu. Wtedy Paryż na całą Francyą wydawał dwie ga
zetki, obie w maleńkim formacie; każda z nich wychodziła raz na ty
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dzień. Każda miała redaktora swego, który sam, bez obcćj pomocy, 
zapełniał ją, od początku do końca.

Ci dwaj dziennikarze byli konserwatystami w całem słowa zna
czeniu. Z głębokićm poszanowaniem wyrażali się o sprawach rządo
wych, z najwyższą czcią wspominali imię Ludwika XIV. Jeśli król 
figurował w kadrylu dworskim, mógł być pewien kadzideł dziennikar
skich w następną sobotę, inaczćj Paryż nie oglądałby zapewne swój 
gazetki, a gazeciarz rozmyślałby w Bastylii nad popełnioną niedorze
cznością i powtarzałby ze skruchą m ea cu lp a .

Jeden dziennik nosił po prostu tytuł „Gazeta,” drugi zwał się 
„Muzą Historyczną.” Redaktorem „Gazety,” poświęconej wyłącznie 
polityce, był Renandot, pierwszy twórca dziennikarstwa we Francyi. 
Był on lekarzem z profesyi; wydawał, jak mówią, „Gazetę,” dla rozer
wania swoich pacyentów.

„Muza historyczna” pisana była wierszem; redagował ją  Loret. 
Byłto dzienniczek literacki, światowy, teatralny, anegdotyczny, słowem 
świstek, jakich tysiące rozbiega się dzisiaj po świecie, z tą różnicą, że 
dzisiejsze pisane prozą. W owej gazetce rymowanej mnóstwo było 
szczegółów o widowiskach, o balach i ucztach dworskich. Poezya Lo- 
reta, rymem tylko różniła się od prozy, ale obrazy w nićj pełne życia, 
a częstokroć dowcipu. Co sobota Loret wysypał z jakie 300 wierszy; 
tym sposobem napisał ich przeszło 200,000. Ale wiersze nie wzboga
ciły Loreta, proza lepiej zawsze popłacała: Podczas gdy Renandot 
zgarniał znaczne pieniądze za anonse, Loret nie mógł wygrzebać się 
% biedy. Zrazu wydawał „Muzę historyczną” w dwónastu tylko egzem
plarzach, i to przepisywanych; nie miał więcćj nad dwunastu prenume
ratorów. Co sobota autograf swój posyłał księżnćj Nemours; kopie 
zaś krążyły po mieście. Tak było przez dwa lata od r. 1650 do 1652. 
Ale przy końcu tegoż roku, kopista zachorował, Loret nie mógł zna
leźć nowego, udał się więc o pomoc do prasy. W swistku z 29 pa
ździernika, kreśli przepisy drukarzowi:

Niech nad prawem pilnie baczy,
Niech co tydzień, wyda swistka 
Jeden tuzin, nic inaczćj,
T o  chudoba moja wszystka;
Nie pomoże, choćbyś z krzyku 
Dostał pypcia na języku.

Jak się zdaje, prawo zabraniało Loretowi wydawać więcćj egzem
plarzy. Późnićj jednak pismo rozwinęło się trochę lepićj, ale cóż 
ztąd, kiedy abonenci zalegali z opłatą. Bićdny Loret powtarza rozpa
czliwe odezwy. Pod datą 3 stycznia 1654 r., pisze do czytelników 
i czytelniczek:

Panny, księJnc i hrabiny,
Marszałkowe, margrabiny,
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H onorowe damy dworu,
Piękne damy bez honoru,
Strojne w złoto i bławaty,
Baronowie i prałaty,
Ministrowie i książęta,
Z modrą wstęgą na ramieniu:
Niechaj każdy, z was pamięta,
Gdy chce czystym być w sumieniu:
K to bądź czyta moje wiersze,
Niechże raczy płacić za nie!
Niosę prośby me najszczersze:
Ślijcież pieniądz, pany, panie,
Przez paziki, czy przez sługi,
Kto uczciwy, płaci długi.

Loret zestarzał sie w tych tarapatach, a z każdym rokiem skar
gi jego, głoszone w gazecie, żałośniejszy mają charakter. Dnia 13 sier
pnia 1662 roku, gorąco napomina czytelników; kończy rzecz w ostry 
sposób:

Nie o piękne proszę słowa:
Lecz domagam się pieniędzy,
Bo mi ciężko wytrwać w nędzy;
Od kłopotu pęka głowa,
N ie wyliczam długu przecie:
Coście winni, sami wiecie!

Każdy numer „Gazetki,“  nosił osobny tytuł, stosownie do chara
kteru, jakim był nacechowany. Oto niektóre z tych tytułów Balla
dyna,11 „Uparta,“ „Złośliwa,“ „Marząca," „M askaradowa/1 „Wojowni- 

, cza,“ „Dworująca,11 „Kolczysta,u „Zadyszana11 i t. d. Dalsze tytuły 
świadczą o rozpaczliwem położeniu redaktora: „Bolejąca,11 Przekle- 
ta,“  „Wysilona!11 Ta ostatnia nakreślona na krótko przed skonem" 
zamyka cały szereg. Pod datą 28 marca 1665 roku, tak pisze chory 
autor:

Jaćbym wolał spocząć sobie,
Niż mózg smażyć przez dzień cały,
Bom ja  stary i schorzały:
Jedną nogą stoję w grobie.
Lecz konieczność srodzo zmusza,
W krótce powić Paryż tłumny:
Loret umarł — bićdna dusza,
W iersze pchnęły go do trumny,
Nim śmierć chwyci mnie w swo kleszcze,
Tę ich wiązkę ślę wam jeszcze!

Zakończa smutno teini słowy:
Dwódziestego ósmego marca, chory ciałem, 
W śród okrutnych męczarń te wiersze pisałem!
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W kilka dni potćm, umarł bićdny Loret; wiersze, jak  mówił, 
wpędziły go do trumny. Przez dwa miesiij.ce ani słychu o gazecie, aż 
oto 25 maja 1665 roku ukazują, się dwa swistki rymowane, jeden pod 
adresem księżnej Nemours, skreślony przezGravette de Mayolas, drugi 
posłany następcy tronu, przez Karola Robinet.

Gazeta Loreta była późnićj oddrukowaną, ale owe swistki jego 
naśladowców, zaginęły bez wieści. Uważano je całkiem za przepadłe.

Wielkie paryzkie biblioteki posiadały tylko drobne urywki z tych 
rymowanych gazet, które wychodziły między rokiem 1665 a 1689. 
Pozbierał je po świecie James Rotszyld i przygotował do druku, na 
krótko przed śmiercią, p. t. „Koutynuatorowie Loreta: listy wierszem, 
przez la Gravette de Mayolas, Robineta i innych.

Rotszyld zbierał kopie tych rymowanych gazet, nietylko w P a
ryżu i innych miastach francuzkich, ale i za granicą.: w British Mu
zeum i w zbiorach petersburskich. Dzięki tym skrzętnym poszukiwa
niom, zebrał nakoniec całość. W Bibliotece barona Jamesa, czterdzie
ści kartonów obejmowało kompletne numera gazety rymowanćj. Na 
czele pierwszego tomu, wydawca, w obszernym wstępie, ogarnął całą 
historyą polityczną, światową, literacką i teatralną, najświetniejszego 
okresu, z czasów Ludwika XIV.

Znajdujemy tu ciekawe sprawozdania, z pierwszych przedstawień 
komedyi Moliera i tragedyi Rasyna. Ilekroć było wielkie widowisko 
u dworu, lub kiedy Ludwik XIV występował w balecie Muz, Robinet 
otrzymywał taburet w kącie sali.

Przedstawiono raz pierwszy „Mizantropa,” 4 czerwca 1666 roku; 
w tydzień potćm w liście z 12 czerwca, Robinet zdaje sprawę z repre- 
zentacyi.

Mizantropa grano wreszcie,
Mowa o nim w całćm mieście,
Celny utwór— prawda szczera:
Arcydzieło Moliera.

Następcy Loreta większe ciągnęli zyski z publikacyi swoich, niż 
ich ubogi protoplasta. W roku 1652, bićdny Loret utyskiwał zimą, 
żc nie ma ognia na kominie, ani ciepłćj odzieży. W lat dwadzieścia 
potćm, Robinet w „Gazetce” z 11 stycznia 1670 r., dziękuje gorąco 
czytelnikom, że płacą mu hojnie abonament, nietylko pieniędzmi, ale 
winem, lukrem, likworem, nawet złotniczemi wyrobami i tak wreszcie 
zakończa:

Gdy każdy w ręoe dmucha, w zimnćj porze roku,
Pisałem to w pantoflach i ciepłym  szlafroku.

Wykład francuzkićj literatury w kolegium Francuzkićm, należy 
do kursów uprzywilejowanych. Katedrę tę zajmowali zawsze najzdol
niejsi profesorowie. Od lat kilkunastu słyszeliśmy tu kolejno profeso
ra Lomenie, pomawianego wprawdzie o szukanie błyskotliwych efe-



Idów, ale głębokiego zarazem erudytę, o czćm świadczą studya nad 
Beaumarchais’m i Mirabeau; słyszeliśmy tu późnićj porywającego wy
mową profesora Feugere, zgasłego w pełnym rozkwicie lat i talentu; 
słyszeliśmy następnie profesora Albert, biegłego filologa i wytrawnego 
krytyka, który padł niedawno, jak żeniec na zagonie, zbytnią starga
ny pracą. Po tych znakomitych erudytach, objął katedrę Emil Des
chanel, zawołany szermierz słowa, znany z literackich konferencji, 
tak w Paryżu, jak w ościennćj Belgii i w Genewie.

Tegoroczny kurs Deschanela, różni się zupełnie od wykładów po
przednich. Profesor sypie gradem śmiałych paradoksów, stawia bezu
stanne antytezy, słowem, usiłuje zburzyć przyjęte pojęcia i na nowych 
podstawach oprzćć własną krytykę. Zwolennik Darwina, selekcyą na
turalną i walkę o byt, stosuje on do literatury: ,,co słabe, upaść musi, 
co silne, ma prawo do życia.“ Taką zasadę wygłosił p. Deschanel, 
wszakże, jak wszyscy Darwiniści, prześcignął o wiele twórcę szkoły. 
Teoretyk angielski buduje swój systemat na prawach ewolucyi; Descha
nel, nieodrodny Francuz, nie poprzestaje na stopniowym rozwoju; w je
go pojęciu, rewolucya tylko, stworzyć może wiekopomne dzieła: ,,Kto 
nie spełnił rewolucyi w swoim czasie, mówi on, ten nie przeżył epoki 
swojej, nie wychylił głowy nad poziom. Geniusz burzy pojęcia współ
czesnych, gorszy ich, wywołuje pociski, szyderstwa i zniewagi kryty
ków, gdyż, jak ognista bomba, godzi ich zastarzałe przesądy, powala 
spleśniałe systemata, niszczy dawny porządek!”

Takimito rewolucyonistami w literaturze, profesor nazywa ro
mantyków. Rzecz to powszechnie wiadoma; ale co było nowością dla 
słuchaczy, oto, że szkoła romantyczna nie datuje od początków XIX 
wieku, że twórcą jćj we Francyi, nie był Wiktor Hugo z cenaklem 
swoim. Według p. Deschanel, romantyzm zapanował tu w wieku 
XVH-tym, ożywiał świetną epokę Ludwika XIV.

Wielkim rewolucjonistą, a więc i romantykiem, był Moliere, któ
ry odważył się wprowadzić do sztuki realizm, tworząc typy nie według 
idealnych mrzonek, ale wzięte z rzeczywistego życia. Romantykiem 
był Kornel, który w arcydziele swojćm Cydzie, poszedł śladem przesią- 
kłych romantyzmem Hiszpanów. Romantykiem był RasynL. A to 
zkąd? zapytamy. Ztąd, odpowiada profesor, że „czerpał z Sofoklesa 
i Eurypidesa, a ci byli romantykami, w pełnśm znaczeniu słowa, przed
stawiali bowiem w Atenach tragedye, odpowiednie do religijnych i mo
ralnych pojęć greckiego ludu.” Jeśli to daje prawo do romantyzmu, 
dziwimy się, że profesor nie wspomniał Arystofanesa, w którego kome- 
dyach mógł pełną ręką czerpać argumenta na poparcie swćj tezy ').

Romantykiem, według pana D... był i sam Boileau, ów retor, 
który w ślad za Horacym, ścisnął poezyę w żelazne pęta klasycyzmu. 
Boileau był romantykiem, bo w satyrach chłoszcze śmieszności wieku
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*) Zobacz „Sejm N iewieści,”  Arystofanesa.
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swego, bo szydzi z dworskich pań, iż róże i lilije starte chusteczką, z lic 
własuych posyłają do praczki *)• Romantykiem był nakouiec Lafon- 
taine, głęboki psycholog, który schwycił życic na gorącym uczynku, 
i pod postacią, zwierząt, odmalował ludzi z ich wadami i śmieszno- 
ściami.

Ależ nie sami tylko poeci wieku XVII byli koryfeuszami roman
tyzmu, zdaniem p. Deschauel, prozaicy nie ustąpili poetom. Na czele 
tu stawia Paskala, zowie go nowym Hamletem, chwiejącym sig pomię
dzy wiarą a negacyą, powtarzającym wciąż sławne; „to be or not to be.” 
Za Paskalem idzie Bossuet „ryczący jak lew na pustyni;” jedyny mini
ster spraw Bożych na ziemi, który byłby zdolny napisać mowg trono
wą, w imieniu Boga, gdyby rząd parlamentarny istniał w Niebie”. Po 
tym wystgpuje Fenelon, romantyczny twórca Telemaka, wreszcie Saint- 
Simon, autor słynnych pamigtników z epoki Ludwika XIV-go, który 
w kreśleniu szkarad dworskich, odrzuca na bok wszelkie klasyczne 
formy, nazywa rzeczy po imieniu, z cynizmem godnym dzisiejszych 
zwolenników ,,naturalizmu.“

Tak to paradoksalny program, burzący wszelkie dotychczasowe 
pojęcia, zakreślił p. Deschanel we wstępnej lekcyi; w dalszych rozwija 
rzecz stosownie do założenia swego. Smutno pomyśleć, że słynna ka
tedra literatury francuzkićj, z którćj przemawiali dotąd mężowie głę
bokiej nauki i wytrawnego sądu, dostała się dziś zręcznemu szermie
rzowi, który władając dzielnie słowem, używa go za oręż do przepro
wadzenia swych idei. O cóż tu bowiem idzie profesorowi? Idzie mu
0 to, aby odebrać Niemcom zaszczyt z dokonania przewrotu romanty
cznego, w początkach XIX wieku, idzie o to, aby pokazać, że F ran
cuzi o dwa wieki wyprzedzili Niemców na tej drodze.

Małoż to zaszczytu dla Francuzów, zapytalibyśmy profesora, że 
oni to właśnie, wraz z Hiszpanami, stworzyli w średnich wiekach ten 
romantyzm, w którym szkoła niemiecka Schleglów, Ticka i Wacken- 
rodera, wskazała żywą krynicę poezyi, stokroć obfitszą nad helikońskie 
zdroje, zmącone już i do dna wyczerpane. Gdyby p. Deschanel, z du
mą narodową ukazał ów Romantyzm zaklęty w pieśniach Truwerów
1 Trubadurów, byłby zupełnie w swojćm prawie. Francuzi stworzyli 
go bez zaprzeczenia, niemcy odgrzebali go tylko z pomroku wieków 
i ujęli w systemat, zbudowali na nim nową szkołę. Tego właśnie 
przyznać nie chce profesor; Romantyzm według niego to rewolucya: na 
tćm polu któżby mógł wyprzedzić Francuzów?

Gdyby nazwać można romantyzmem, każde żywotne drgnienie 
w piersi poety, każde zetknięcie jego z rzeczywistością, tak cudnie 
określone greckim mytem Anteusza, który ilekroć stopą dotknął ziemi, 
tein dzielnićj rozwijał twórczy polot, gdyby romantyzmem był każdy 
wykrzyk zachwytu i boleści, jest-że, pytamy, choćby jeden klasyk, któ-

Et dans quatro mouchoirs do sabeautć snlis 
Envoic au blanchissenr ges roses et ses lya.
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ryby nigdy w życiu nie okazał się romantykiem? Był nim nasz Jan 
z Czarnolasu, gdy opiewał „wieś spokojną, i wesołą11 w Sobótkach, gdy 
łzami oblewał „pisany letniczek i złote uploteczki“ swój Urszuli, byli 
nimi jego rzymscy i greccy mistrze, od Homera do Horacego. Ale na
zwać Eschilesa i Homera romantykami, jak to czyni p. Deschanel, to 
doprawdy nadużycie wyrazu! a takie nadużycie wprowadza myśl w chao
tyczny bezład, sprzeczny zupełnie z krytycznym zmysłem Francuzów, 
słynnych dotąd ze ścisłości w rozumowaniu, i z jasnego poglądu na 
rzeczy.

Znany lingwista i etnograf August Dozon. konsul francuzki w Ja
ninie, zajął się gorliwie zbieraniem pieśni i podań ludu albańskiego; 
owocem tych kilkoletnich prac była najprzód rozprawa o języku tego 
ludu: „Manuel de la langue chkipe,“ uwieńczona przez Instytut fran
cuzki, następnie zaś ciekawy zbiór powieści albańskich, tylko co ogło
szony drukiem.

Powieści ludowe, tak zwane baśnie, klechdy, gadki, skazki i t. d., 
stały się dziś dla etnografów i historyków francuzkich, ważnym prze
dmiotem badań. Rzecz godna uwagi, że Francuzi, którzy w tylu nau
kach pozytywnych, wskazują nowe drogi, którzy tak skrzętnie, tak sy
stematycznie badali pytania archeologiczne w ówczas gdy reszta Euro
py zaledwie je przeczuwała, rzecz dziwna, powtarzamy, że w dziale 
badań etnograficznych pozostali daleko za innymi.

,,Odkryto dziś nakoniec — mówi poważny krytyk Gabryel Char- 
mes,—że w pamięci nianiek przechowały się najważniejsze dokumenta 
z historyi ludzkości, że czarodziejskie bajki, któremi nas karmiono 
w dziecięcych latach, były pierwszem bełkotaniem rodzących się społe
czeństw, pierwszym wysiłkiem umysłu do zbadania rzeczy pokrytych 
tajemniczą zasłoną.11

Erudyci niemieccy wskazali Francuzom drogę do tego rodzaju 
poszukiwań. Uznają to sami Francuzi, powtarzając słowa Hahna, tłu 
macza powieści greckich na język niemiecki. „Historyą filozofii, pisze 
Ilahn, uważana jako historyą rozwoju myśli ludzkiej, powinna wycho
dzić od pierwotnych pojęć ludzkości, owoż w legendach tylko i baśniach, 
mamy zachowane ich ślady!" Gdyby Francuzi lepićj obznajmieni byli 
z rozwojem umysłowości naszej, mogliby dodać, że na wiele lat przed 
Hahnem, bo w pierwszym brzasku wieku bieżącego, (1802), ks. Hugo 
Kołłątaj, w więzieniu Ołomunieckićm nakreślił program do poszukiwa
nia w pieśniach, tradycyach, obrzędach i obyczajach wiejskiego ludu, 
niemylnych wskazówek, objaśniających jego rodowód i pokrewieństwo 
z innymi ludami Europy.

Powieści albańskie nie przedstawiają wcale jakiegoś wyłącznego 
charakteru. Oprócz wpływu greckiego, który łatwo wytłumaczyć jeo- 
graficzućm zbliżeniem, widzimy w nich tradycye wspólne ludom nie
mieckiemu i słowiańskiemu. Jeden znaczny dział tych powieści, uwa
ża Dozon, jest po prostu analizą, jakoby szkieletem poematów bułgar
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skich. Mowa o tych słynnych poematach z Rodopu, które zdziwiły 
niedawno całą Europę, i stały się powodem zaciętych sporów między 
uczonymi, jak  to wyjaśnił p. Grabowski w Bibliotece Warszawskiej.

Dozon, jak wiadomo, delegowany był przed dziesiątkiem lat, dla 
zbadania na miejscu owych ludowych epopei, słyszał je sam z ust buł
garskich muzułmanów, osiadłych w wąwozach Rodopu, i w dwóch urzę
dowych raportach zdał z nich dokładną sprawę, Uczony ten lingwista 
zbyt blisko przypatrzył się rzeczy, aby ją  miał lekceważyć, jak to 
uczynił p. Segir, który nazwał te poemata dzisiejszym podrobieniem, 
i wszelkićj odmówił im wartości. Można było obwiniać Werkowicza
o cele polityczne, można było wraz z profesorem Chodźko, zarzucać mu 
że proste pieśni ludowe nastrzępił nazwiskami ,,Wisznu,“ „Siwy“ i in
nych bóstw indyjskich, ale nie godziło się szydzić z tych utworów, zwać 
ich oszustwem literackićm. Pan Dozon nie mięszał się wcale do pole
miki słowianofilów, ale szedł dalej, kopał coraz to głębiej, aż w końcu 
dokopał się w górach albańskich tychże samych tradycyi, streszczo
nych do rozmiaru krótkich powiastek, które nazywa szkieletem epopei 
bułgarskich. Ta wspólność tradycyi rodopskich z albańskiemi, rzuca 
nowe światło na tę nierozstrzygniętą jeszcze sprawę.

W Baśniach albańskich spotykamy też same fantastyczne potwo
ry jakie widzieliśmy w pieśniach Rodopu o Urfenie, królu Tadzie i t. d., 
a w których dzisiejsi badacze mytów, w ślad Max Millera, odgadują 
uosobione siły przyrody. „Kuczedrazy“ naprzykład, chciwi krwi ludz- 
kićj, przypominają zarazem Lamije starożytnych Ilelenów, i smoki gre
ków nowożytnych; przebywają one w głębi studzien, lub w pobliżu kry
nic, uo których wzbraniają przystępu śmiertelnikom. „Kubije“ zaró
wno złośliwe, ale wśród tych sprzysiężonych potworów ludożerczych 
najstraszliwszą ma siłę słońce samo, położone bowiem zbyt wysoko, 
aby człowiek mógł go dosięgnąć. Są przecież różne tajemnicze sposo
by na zaklęcie tych potęg.

Dozon rozróżnia w baśniach albańskich trzy całkiem odrębne 
działy: w jćdnych przeważa cudowność, w drugich myśl moralna, trze
cie nacechowane werwą humorystyczną. Wśród czarodziejskich po
wieści znajdujemy znaną powszechnie o „umarłym wędrowcu,“ którą 
zgermanizował Burger w słynnćj balladzie „Lenora“; jak również inną
o pięknćj królewnie uśpionćj w głębi lasu, pod strażą dzikich zwierząt 
zbrojnych w kły i pazury.

Między powieściami drugićj kategoryi, spotykamy jednę zbliżoną 
zupełnie do znanćj u nas klechdy, odmienną tylko formą. Myśl w niej 
pełna głębokiego znaczenia. Był przed laty poczciwy kupiec, miał 
syna jedynaka, strzegł go jak oka w głowie, pracował skrzętnie aby 
mu zostawić kęs chleba. Gdy syn dorosł, ojciec zaswatał go z młodą 
niewiastą, zawistnego i gwałtownego charakteru. Wkrótce przyszło 
na świat dzieciątko. Stary kupiec szczęśliwy z wnuka, piastował go 
z miłością, rad patrzał jak śliczne pacholę rosło i rozwijało się z dniem 
każdym. Ale radość macierzyńska nie poprawiła serca złćj niewiasty.
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Zgrzybiały teść był dla nićj solą w oku, nie mogła znosić go w domu 
swoim. Dnia jednego oświadcza wręcz mężowi, by wybierał pomiędzy 
nią a ojcem, gdyż razem żyć wszyscy nie mogą.

Starzec dalejże w płacz i prośby, gdy to nic nie pomaga, bierze 
w rękę żebraczy kosztur.

— Synu mój — rzecze, — zima zapasem, jeśli mnie Bóg wprzód 
nie powoła, to przemarznę do kości, bo nie mam się czem okryć. Za
klinam cię, daj mi starą opończę....

— Nie ma w domu zbywającćj odzieży—zawoła zła niewiasta.
Syn milczy zalękniony.
— Dajcież mi przynajmniej derę końską, — błaga ze łzami 

starzec.
Syn skinął na dziecię by przyniosło jednę ze stajni.
Posłuszne chłopię, bieży co tchu, wybiera najlepszą derkę, rozkra- 

wa ją  na dwoje, połowę przynosi dziadkowi.
— Wszyscy tu sprzysięgli się na mnie, nawet to bićdne dzie

cko—zawoła starzec.
— Co to znaczy?—zapyta z gniewem ojciec.
— Przebacz mi tateńku — odpowie dziecię, ale przyszło mi coś 

do myśli. Drugą połowę zachowałem dla ciebie kiedy się zesta
rzejesz.

Powiastka ta z małemi odmianami, znana i u nas i u wszyst
kich europejskich ludów, pięknie świadczy o moralnych pojęciach Al- 
bańczyków, o poszanowaniu węzłów rodzinnych.

Wiele baśni albańskich zaczyna się od charakterystycznej for
muły: „było nie było,“ wiele tćż kończy się wyraźną wątpliwością, czy 
opowiedziana przygoda wzięta z życia, czy tćż zrodzona w myśli. Tę 
cechę właściwą utworom ludowym trafnie określa wspomuiony krytyk 
francuski. „Kto wić, pyta on, czy patrząc ze stanowiska wyższćj filo
zofii, te przelotne widziadła wylęgłe w duszy naszćj nie więcćj warte 
nad grubą rzeczywistość? Kto wić, czy marząca ludzkość dalszą jest 
od prawdy, niż ludzkość, która chce wszystko wyrozumować; a często
kroć bredzi w najsmutniejszy sposób.14

Najważniejszćm lubo nie najgłówniejszćm zjawiskiem na polu 
dramatycznćj poezyi, jest niewątpliwie trzyaktowy dramat Henryka 
Bornier p. t.: „Apostoł11. Mimo powodzenia jakie znalazły poprzednie 
utwory poety „Córka Rolanda11 i ,,Attyla“, dramat ten nie ukazał się 
na scenie: żaden z teatrów nie śmiał go przedstawić, bo w rzeczy sa
mej, sztuki osnute na przedmiotach religijnych, w których ukazują się 
czoła promieniejące aureolą, mogły tylko w wiekach głębokićj wiary, 
znaleźć godnych siebie słuchaczów. Już w XVII-tym wieku Polieukt 
Kornela wywoływał najsprzeczniejsze sądy. Książę Conti w rozprawie
o widowiskach, wyraża niezadowolenie swoje z tego arcydzieła. „Bóg, 
mówi on, nie wybrał teatru; aby zaświecić na nim chwałą swych mę
czenników11. Jeśli za czasów Kornela, Polieukt przechodził już tak
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ciężkie próby, cóżby dziś spotkać mogło „Apostoła?11 Dla jednych nic 
byłożby to najwyższą, zniewagą, ukazywać go, na tychże samych des
kach, na których tylko co rozpościerała czary swoje księżna Bagdadu, 
lub inna pótświatowa bohaterka Dumasa? Dla drugich znów, to utwór 
zbyt religijny, trącący kościelną, zakrystyą, a więc nudny i przesta
rzały. Dyrekcye głównych teatrów, nie przyjęły sztuki, by uniknąć 
skandalu, odczytał ją tylko publicznie utalentowany artysta Monny- 
Sully w obec wyborowych słuchaczów, którzy przyjęli ją  z oklaskiem.

Poeta wziął sobie za cel odmalować w szczupłych ramach, walkę 
trzech religii: politeizmu, judaizmu i chrześciaństwa. Politeizm kona, 
szydząc sam z siebie, przekonany o bezsilności własnej, nie chce i nie 
umie się bronić. Judaizm przeciwnie, broni się z całą zaciętością, po
przestając na cząstce prawdy, zamyka oczy na całkowite światło. 
Chrześcianizm wreszcie, prześladowany, nieznany, okryty wzgardą 
i potwarzą, tryumfuje siłą zupełnej prawdy, którą czuje w sobie i daje 
światu.

Uosobieniem politeizmu jest w dramacie Afranius Duumwir 
rzymski; typ wzięty jak mówi autor, z „Dyalogów Lucyana“. Judaizm 
przedstawiony w Elymasie, zaciętym rabinie Sedyceuszów, sekciarzy 
pełnych nienawiści i okrucieństwa, Chrześcianizm wyobrażony w świę
tym Pawle, wielkim apostole narodów.

P. Bornier wyznaje sam o iie zamiar przechodzi jego siły, ależ, 
dodaje: „każdy artysta godny tego imienia, powinien pamiętać na prze
pis Horacego: „Conamur tenues grandia“. Po takićm wyznaniu auto
ra, nie mamy prawa szukać niedostatków, które on sam dopatrzył 
w dziele swojćm, nie mamy także prawa zarzucać mu zuchwałości, 
w podjęciu przedmiotu, który jak sam uważa, przechodził jego siły. 
Poprzestajemy tćż na skreśleniu treści dramatu.

Akt pierwszy odbywa się w mieście Filipopolis w Macedonii. 
Teatr przedstawia „atryum “: przez otwartą galeryę widać gmachy 
wielkićj rękodzielni, właścicielką jćj, bogata wdowa Lydya. Miasto 
obchodzi w tym dniu uroczystość Bachusa i Sylwana, frontony domów 
mają być ozdobione drogiemi makatami; tak rozkazały władze rzym
skie. Lydya, lubo gorliwa Izraelitka, nie mogła wyłamać się z pod 
ogólnego prawa.

Za podniesieniem zasłony, widzimy jak w głębi sceny Paweł 
z uczniem Faustusem, obaj wędrowni rzemieślnicy, przybijają do ko
lumn draperye. Święty Paweł jak wiadomo z Ewangelii, trudnił się 
szyciem namiotów.

Podczas gdy apostoł bije młotem, wchodzi do „atryum“ Lydya, 
z młodą greczynką Megarą. Surowa Izraelitka gromi niewolnicę Gli- 
rynę, że zaspała poranek, grozi jćj chłostą. Poczćm siada na łożu, 
zasłanćm purpurą; na obliczu jej smutek. Greczynką patrzy na nią 
badawczym wzrokiem.

MEGARA.
Co tobie?
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LYDYA.
Kiedy krew płynie z serca, gdy dusza w żałobie,
Mniejsza z jakiego kruszcu ulane te groty 
Co pierś moją przeszyły. Żelazny czy złoty,
Oba jednako ranią!... jam piękna, bogata,
Zakon mnie Izraelski wsparł w młodzieńcze lata,
Surowemi zasady, których świat nie nagnie,
Stóp moich, nigdy w ziemskićm nie starzałam baguie. 
Wszystkiego szczodrobliwie niebo mi udziela,
Co czyni serce wolnćm, co myśl rozwesela,
A jednak cierpię, widzisz... łzy z powiek mych płyną,
I pytam nadaremno: co tych łez przyczyną?
Tu przybywa Afranius i rabin Elymas; obaj wezwani na ucztę, 

zasiadają do stołu. Posługuje młoda Gliryna, wypuszcza z rąk drogo
cenną czaszę. Lydya uniesiona gniewem, wyciąga złotą szpilkę z wło
sów i wpycha ją  w rękę niewolnicy. Widzi to Paweł, zstępuje z dra
biny, staje pomiędzy Gliryną a okrutną jćj panią. Afranius szydzi ze 
śmiałości prostego rzemieślnika, Elymas wybucha gniewem.

— Nie śmiej się Duumwirze!— zawoła Paweł, — Rabinie, chcićj 
posłuchać:

Czytałem w Senece:
August zwan wprzód Oktawem, wezwań był na gody 
Do domu Wedyusza; tam, niewolnik młody 
Roztrzaskał przy biesiadzie czaszę kryształową.
„Śmierć mu!”—woła pan wściekły— okrutnika słowo 
Będzie czynem;—nieszczęsny wnet zniknie bez śladu,
Pogrążon w głąb sadzawki pełnćj ryb i gadu.
Drży jak liść, pot śmiertelny pocieką mu z czoła,
Pada u stóp cesarskich:—„Łaski! łaski!”—woła.
Cezar dał znak liktorom:—„wziąść go ztąd co żywo!“
Nim wpadnie w okrutnika paszczękę krwi chciwą:
Na cząstki drogocenne potłuc te kryształy,
Zawalić czerepami dno sadzawki całćj“.

(do l y d y i ):
Mnie brak siły Cezara,—ale twoja dusza 
Okrutna, czyn niesłuszny, jak czyn Wedyusza!
Ty złe obrałaś drogi..., one w przepaść wiodą:
Bóg tobie niewolnicę powierzył tę młodą,
By ci wiernie w domowćj pomagała pracy,
Ona siostrą jest twoją... my wszyscy jednacy 
Przed Bogiem!... O Lydyo, tyś gniewem zbłąkana,
Szatan jest panem twoim!... tyś sługą szatana!
Słowa te głęboko poruszają. Wzywa do stołu Pawła z młodym 

uczniem i Gliryną, którą obdarza wolnością. U stołu Elymas patrzy 
pilnie w oblicze Apostoła; widział go niegdyś, w pośród zawziętćj rze



290 KRONIKA

szy co kamionowała Szczepana świętego... Słyszy to Paweł ze zgrozą, 
objawia sig chrześcianinem.

Rabin wpada w szalony gniew; próżno podżega do zemsty sarka
stycznego Duumwira. Nazajutrz wielkie świgto Kippour, lud izraelski 
zbierze sig w synagodze. Lydya stanąć ma przed starszyzną, niechaj 
sig wytłumaczy.

Drugi akt odbywa sig w pobliżu synagogi. Z głębi przybytku 
odbrzmiewa chór pieśni religijnych. Elymas oskarża Lydyą: Paweł 
wystgpuje w jej obronie, śmiało wyznaje wiarg swoją:

Ludu! jam chrześcianin! w tem czerpię moc całą;
Nie hańbą mi to imię, lecz największą chwałą.
Dla tych, co z żył mych radzi wytoczą krwi zdroje,
Litość tylko przepełnia zbolałą pierś moję.
Rabinie! przez twe usta nienawiść wybucha,
Ale ja  nienawiści nie mam w głębi ducha!
W twych słowach jam się poznał, bo niedawno jeszcze 
Z ust moich takież słowa zbiegały złowieszcze.
Przebaczam ci, Rabinie! ty oczyma srodze 
Śledzisz, czy nie zabrakło kamieni na drodze,
By zgnieść me nędzne ciało... jam, jak  ty, złudzony,
Niegdyś, te obie ręce zbroczył w krwi czerwonćj!
Jam walił, gniótł i szarpał jak gadzina wściekła,
I nigdy łza wyrzutu z ócz mi nie pociekła.
Wśród jęku biednych ofiar, wśród bólu poryków,
Chrztem krwawym słałem w niebo tłumy męczenników.
Bóg mnie wreszcie oświecił... ja... wróg ich... morderca,
Krzyż Pański przycisnąłem z miłością do serca:
Co Bóg dla mnie uczynił, dla was spełnić może!
I któż zdoła przeniknąć tajemnice Boże?
— Dalejże, za kamienie! — woła Rabin, ale tłum nie spieszy 

z wykonaniem doraźnego wyroku. Słowa Pawła zachwiały umysłami. 
Wtćm ukazuje się Afranius.

— „Do mnie samego—rzecze,— należy wymiar sprawiedliwości." 
I rozkazuje ustąpić tłumom.

— „Niechajże liktorowie zwiążą ich i pochwycą!” — woła Rabin.
— „Liktorowie zostali w mieście, jestem tu sam,” — odpowie 

Duumwir.
Elymas pospiesza po wojsko, Afranius tymczasem zniewolony 

prośbą Lydyi, doradza ucieczkę chrześcianinowi. Szepcze do siebie pół
głosem:

Jeśli powinność moją złamałem w tćj chwili,
Nie gani mnie Horacy, pochwali Wirgilii.

Odchodzi Afranius, burza tymczasem nadciąga gwałtowna, pio
runy biją... Dwaj chrześcianie i niewiasty chronią się między skały 
sterczące na pierwszym planie. Apostoł korzysta z chwili, gorąco 
przemawia do niewiast:
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„Raz szedłem do Damaszku, do onego miasta,
Gdzie liczba Chrystusowych uczni się rozrasta,
Otrzymałem od żydów zlecenie i prawo,
Szczęśliwy, że mam służbę wnet wypełnić krwawą 
Idę... w miarę jak miasto do mnie się przybliża,
Wymyślam straszne męki na wyznawców krzyża;
Party siłą nieznaną, biegnę jak szalony,
Pod niebem ołowianćm, po ziemi spalonćj;
Nagle, burza nademną groźna się rozsroży,
Słyszę głos tajemniczy, zapewne głos Boży,
Z błyskawicą i gromem przeszedł mi nad głową:
„Czemu mnie prześladujesz Szawle?”... ach to słowo,
Cud... cud żywy... upadam, biję w ziemię czołem,
Odtąd jam Chrystusowym został Apostołem.
Niewiasty! niech dziś z wami ten cud się powtórzy,
Bóg woła na was głosem piorunów i burzy:
Na kolana! słuchajcie co mówi Pan z nieba!
Niewiasty! wam szczegolnićj znać ten głos potrzeba.
Wam! niestety ofiarom gwałtów i przemocy!
Od dnia, kiedy w pomrokach długiej wieków nocy 
Rzekł człowiek: „ta kobićta własnością jest moją!”
Od tćj chwili przeklętćj, ci nawet, co stoją 
Na świeczniku dziejowym, Izraela dzieci,
I Grecy i Rzymianie, wśród długich stóleci,
Miłość, dar Boży, w hańbie starzali obrzydłej!
I kobieta, ów anioł z złamanemi skrzydly,
Od lat czterech tysięcy... wieczną niewolnicą!
Ojciec dowolnie młodą frymarczy dziewicą,
Wdowa nie władnie sobą: z rąk syna lub brata 
Obcy człowiek ją bierze, straszno nią pomiata;
Nie ma dla nićj na świecie kresu tej niedoli,
Chyba śmierć dobroczynna z więzów ją  wyzwoli.
Jedyną jej osłodą, gdy kornie schylona,
Karmi swych przyszłych katów mlekiem swego łona.
Lecz przyszedł Ten, co skruszył te więzy nareszcie,
I rozbił jasną gwiazdę nad czołem niewieście.
A z onej niewolnicy przemocą zgnębionej,
Uczynił wzór dobroci cnoty nieskończonej,
By tćm pewnićj na wieki skruszyć ludzką pychę,
Do męża, co ją  dostał jak robactwo liche
Rzekł: „tam gdzie z gwiazd utkana ku niebiosom droga,
Króluje twoja matka, obok twego Boga!”

Lydya nie oprze się już tym słowom. Ręka tajemnicza zdziera 
z jćj oczu zasłonę: Bóg zwyciężył w jćj duszy.

— Jam chrześcianką!—woła w najwyższćm uniesieniu. Megara 
idzie za jćj śladem.
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Burza ustała. Wszyscy czworo zabierają się do ucieczki, gdy 
nagle wpada Elymas: nadbiegają wezwani liktorowie. Afranius wbrew 
woli własnćj, rozkazuje okuć w pęta chrześciau, gotów jednak otwo
rzyć im rygle więzienne.

Nim zdołał to uczynić, Rabin na mocy prawa wdziera się za 
kratę ze starszyzną. Sedyceuszów. Afranius umywa ręce, jak nowy 
Piłat. Sędziowie izraelscy ciągną indagacyą. Paweł srogą odebrał 
chłostę.

Akt trzeci odbywa się w porcie Neopolis. Apostoł okryty rana
mi zbiegł nocą z więzienia. Lydya ułatwiła mu ucieczkę; wyprawiła 
go do portu pod strażą wiernej Gliryny. Sama z Megarą pośpiesza 
za nim. Uwiadomiony o wszystkićm Rabin pędzi co tchu do Neopolis; 
przybywa tam i Afranius z liktorami: spotykają się w porcie. Zawzię
ty Elymas powołuje lud swój: niechaj wymierzy sprawiedliwość.

ELYMAS.

Synowie Izraela! czas pomścić się krwawol 
p a w e ł  (do liktorów).

Brońcie mnie liktorowie! wzywam was... mam prawo!
Jam obywatel Rzymu.

I apostoł składa dowody. Liktorowie otaczają go z poszanowa
niem, a potćm. na znak Duumwira, chwytają Elymasa, który śmiał 
znieważyć chłostą obywatela rzymskiego.

Oddalają się wszyscy, pozostaje tylko Paweł z Lydyą. Napró- 
żno Lydya usiłuje zatrzymać apostoła, napróżno ukazuje mu po tru 
dach cichą przystań w swym domu, napróżno rozwija przed nim obraz 
szczęścia w związku dwóch dusz złączonych wspólną wiarą, uświęco
nych błogosławieństwem Bożćm. Ale czyż wybrańcom Pańskim wy
starczy to szczęście na ziemi? dla nich-że cichy, domowy spokój? Apo
stoł narodów w daleką wybiera się drogę.

LYDYA.

Gdzie chcesz iść?
PAWEŁ.

Do Rzymu!
LYDYA.

Do Rzymu? wiesz-li o tćm?...
PAWEŁ.

Wiem, lecz się nie trwożę...
Jest tam ktoś, co dla żartu, wśród zabawy może,
Jeśli nagle oczyma spotka się z mym wzrokiem,
Wyrzecze: „niech z żył jego tryśnie krew potokiem.”



Chcę temu człowiekowi spojrzćć oko w oko,
Co mu powiem, wnet rozbrzmi po świecie szeroko.
Niech umrę, byle prawda na wieki przeżyła!
Do Rzymu tajemnicza pociąga mnie siła;
Chcę ujrzćć cyrk, arenę, acz włos drży od grozy,
Ujrzćć tryumfatorów zbluzgane krwią wozy,
Widzićć lwy, okrucieństwem zdumione Cezarów!
Pociągnion wyższą siłą wśród tych świata czarów,
Obiorę do męczeństwa drogę niedaleką;
Wiem o tćm... wnet z żył moich strugi krwi wycieką.
Niech okręt burzą party mknie rączo po fali 
Tam, gdzie śmierć jasną gwiazdą świeci mi z oddali!

Okręt czeka w przystani. Przy pieśni majtków apostoł wchodzi 
na pokład. Wyciągnął rękę, błogosławi tych, którzy pozostali na 
brzegu.

Na tćm kończy się piękny dramat. Są tu zapewne niedostatki; 
uznajemy przecież zasługę poety, że szukał wielkiego ideału.
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Od dramatu przejdźmy do opery. Ujrzeli nakoniec Paryżanie 
oddawna zapowiedziany utwór Masseneta, lecz nie ujrzeli go w Paryżu, 
tylko w sąsiednićj Brukselli. Dlaczego Herodyada nie znalazła miej
sca w operze paryzkićj, zostało to podziś dzień tajemnicą: jedne dzien
niki żalą się na opieszałość i skąpstwo dyrekcyi, drugie powtarzają: 
„Nemo propheta” i t. d. Przeciw temu przysłowiu protestuje wszakże 
tak wielki napływ Paryźanów do Brukselli na pierwsze przedstawienie, 
że zabrakło dla Belgów lóż i krzeseł w teatrze.

Wszyscy krytycy muzyczni nazwali jednozgodnie operę Massene
ta znakomitą kompozycyą, nierównie wyższą od „Króla Lahory” i in
nych poprzednich utworów. Libretto pp. Milliet i Gremont ułożone 
zręcznie; musimy jednak wyznać, że zupełne przekształcenie ewangeli- 
cznćj tradycyi obraża nietyiko uczucia chrześciańskie, lecz uiemnićj 
i smak artystyczny. Głos wołającego na puszczy: „Czyńcie pokutę! 
prostujcie ścieżki Pańskie!’’ zbyt donośnie brzmi jeszcze nad światem, 
aby nie miały tworzyć z nim dysonansu owe dueta z córką Herodyady, 
śpiewane na całkiem odmienną nutę.

Oto treść poematu w kilku słowach:
Herodyada obrażona na Jana Chrzciciela, że ją  nazwał nową Je- 

zabel, rozpasaną na wszelkie występki, poprzysięgła mu zgubę. He
rod tymczasem radby zachować przy życiu proroka i wciągnąć go do 
spisku przeciwko władzy rzymskićj. Za podniesieniem zasłony widać 
wielki dziedziniec przy pałacu Heroda. Karawany kupców nadciągają 
z pustyni, przywożą dary dla Tetrarchy: purpurę z Tyru, bursztyn 
i kość słoniową, drogocenne kadzidła i balsamy.

Drugi obraz tegoż aktu przedstawia plac publiczny w Jerozoli
mie. Ilerod powołuje lud, podburza go przeciwko władzy rzymskićj.
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Lud gotów już ogłosić go królem, gdy wtćm nagle zagrzmiały trąby. 
Prokonsul rzymski Witelius przybywa z wielką pompą: wchodzi na 
scenę; poprzedzają go liktorowie. Spiskowi osłupieli, jakby rażeni 
gromem. Przestraszony Herod łączy z głosem ludu okrzyk swój na 
cześć Romy i Cezara.

Witelius zapowiada kapłanom, iż wiara ich będzie uszanowaną. 
W końcu ukazuje się Jan z orszakiem Chananejczyków; wszyscy trzy
mają w ręku zielone palmy, wszyscy chórem śpiewają: „Hosanna.” 
Ale mściwa Herodyada umić zręcznie korzystać z chwili. Herod nie 
posłuchał jćj głosu, posłucha go Witelius. Oskarża proroka o zamach 
przeciwko Rzymianom: straże chwytają go, prowadzą do więzienia.

Nowy obraz ukazuje wnętrze świątyni Jerozolimskićj. Salome 
uciekła tu, aby ukryć swą boleść przed okiem ludzkićm: sierota przy
garnięta na dwór Heroda, nie wić wcale, że jest córką Herodyady. 
Podczas, gdy udręczona losem Jana, śpiewra żałosną aryę, nadchodzi 
Herod, oświadcza jćj miłość, lecz Salome odtrąca go ze wstrętem. Roz
gniewany mocarz odgadł tajemnicę jćj uczuć, przed pomstą jego nic 
nie zasłoni Jana. Wtćm lud tłoczy się do przybytku. Uchyla się za
słona pokrywająca Sanktuaryum. Przy dźwięku harf i chórze psal
mów, taniec obrzędowy okrąża wkoło arkę. Poczćm kapłani przystę
pują do sądu: Herod wraz z nimi ogłasza wyrok śmierci.

Akt trzeci rozpoczyna się w więzieniu. Salome ubłagała straże, 
przyszła pożegnać Jana. Przerywa duet przybycie gońca Herodowego: 
przynosi słowo łaski z warunkiem, że Jan wspierać zechce działania 
Tetrarchy i skłoni do nich powolne mu ludy Judei. Jan odpowiada 
na to: ,,Jam sługą Boga Wszechmocnego, Herod nie moim panem. 
Czekam spokojnie śmierci.”

Ostatni obraz przedstawia wspaniałą ucztę w pałacu Heroda. 
Przy dźwięku charakterystycznych melodyi występują w balecie grupy 
Egipcyanek i amazonek, Fenicyanek i galskich dziewic. W pośród 
wrzawy i pląsów, otwierają się nagle podwoje w głębi sali: staje w nich 
kat z czerwonym od krwi mieczem. Wyrok spełniony: wszyscy to zro
zumieli. Salome rzuca się na Herodyadę.

— Stój! ja  matka twoja! — woła przerażona kobićta. Sztylet 
zadrżał w ręku Salome. Odwraca go, zanurza w piersi własnćj.

Partycya Masseneta zadowoliła najsurowszych krytyków. Wszy
scy podziwiają mistrzowstwo kompozycyi i wielką oryginalność wpro
wadzonych do nićj tematów.

Młody jeszcze, bo czterdziestoletni zaledwie kompozytor, cieka
wą jest osobistością, wszystko bowiem, do czego doszedł, zawdzięcza 
sam sobie. Mało który z wielkich artystów tak ciężko, jak on, doku
pywał się sławy.

Ojciec jego posiadał wielki zakład kowalski w Saint-Etienne. 
Zrujnowany skutkiem wypadków 1848 roku, zagrożony utratą wzroku, 
przybył z liczną rodziną do Paryża. Jcdynćtn ich utrzymaniem były 
lekcye muzyki, dawane przez żonę, kobićtę bardzo energiczną i biegłą
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fortepianistkę. Dziewięcioletni Juliusz dostał się do konserwatoryum. 
Tu odrazu pozyskał względy mistrzów; ale życie w Paryżu stało się dla 
rodziców zupełnćm niepodobieństwem. Zamieszkali z dziećmi w Cham- 
bery. Nauka matki wystarczyć nie mogła przyszłemu artyście. Nie 
wiele też myśląc, bez centima przy duszy, uciekł z domu: puścił się 
w drogę do Paryża. Poznany w Lyonie przez krewnego, musiał rad 
nierad zaniechać swych zamiarów. Krewny odprowadził go na pocztę, 
odesłał do Chambery.

Wkrótce potćm matka przebłagana łzami syna, wyprawiła go 
do Paryża; tu znalazł przytułek w domu zamężnej, ale ubogićj siostry. 
Piętnastoletni chłopiec musiał pracować na kęs chleba. Po usilnych 
staraniach otrzymał miejsce cymbalisty w orkiestrze teatru lirycznego, 
z pensyą sześćdziesięciu franków na miesiąc. Tak przetrwał lat sześć; 
przez ten czas pracował wytrwale w konserwatoryum, co rok nowe 
zdobywał nagrody; w końcu przyznano mu stypendyum do szkoły 
rzymskićj.

Za powrotem do Paryża, Massenet wykonał nasamprzód party- 
cyą do lirycznego dramatu: „Erynnie.” Większy jeszcze rozgłos dała 
mu pyszna symfonia: „Marya Magdalena,” ze słowami hr. Krystyna 
Ostrowskiego. W' lat kilka potem, 1876, utworzył „Króla Lahory.” 
Piękna ta opera postawiła go w liczbie mistrzów. Wykonano ją na
samprzód w Paryżu, w teatrze Wielkiej opery, następnie na dwudziestu 
ośmiu scenach włoskich.

Od r. 1879 słynny już kompozytor, pracował wytrwale nad „He- 
rodyadą.” Głos powszechny wyrzuca surowo dyrekcyi opery paryzkićj, 
że wypuściła z rąk taki utwór, pozwalając wyprzedzić się Belgom. 
Mówią, że wkrótce „Herodyada” ukaże się w Paryżu i będzie dla pan
ny Krauss polem do nowych tryumfów.
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Na publicznem posiedzeniu królewskićj Akademii w Brukselli, 
członek tego naukowego ciała, Ludwik Hejmans, wyrzuca gorzko Bel- 
gijczykom ich upodobanie w publikacyach francuzkich, ze szkodą ory
ginalnych utworów.

„Kto temu winien? pyta mówca, pisarze nasi, czy publiczność? 
Teatr i romans francuzki zabijają literaturę naszą! Ostatnia komedya 
z teatru paryzkiego, ostatni wodewil z „Palais Royal,” to jedyny 
przedmiot salonowych pogadanek. Narodowe tymczasem utwory nie 
obchodzą nikogo. Dzienniki różnych barw i rozmiarów, aby zadowolić 
czytelników swoich, drukują w odcinkach wyłącznie francuzkie powie
ści. Ogół nie może otrząsnąć się z dawnego przesądu, że same tylko 
„Nowożytne Ateny” posiadają przywilej na zabawianie umysłów i oży
wianie uśpionćj wyobraźni.’’

Pan Hejmans nie wątpi jednak, że wkrótce nastąpić musi zba
wienna reakeya.

„Braknież nam to—mówi dalćj —przedmiotów do psychologicz
nych badań, na gruncie narodowym? Domowe cnoty mieszczaństwa
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naszego, tradycyjny rozsądek i sarkastyczny dowcip naszych wieśnia
ków, wspaniała uroda niewiast naszych, bohatćrstwo robotników, żar
liwość w zapasach mężów politycznych, śmieszności dorobkowiczów; 
pogoń za honorami, współubieganie się o urzęda, cześć złotego cielca 
posunięta do szału, walka uporczywa praw z obowiązkiem, fanatyzmu 
z tolerancyą, pragnienia, żale i nadzieje społeczeństwa, nacechowane
go odrębnym charakterem: oto szerokie pole badań, bogata kopalnia 
typów ludzkich, dla zdolnych autorów, którzy pragną literatury swoj
skiej, pełnej życia i samodzielności; dla czytelników, którzyby chcieli 
przejrzyć się jak w zwierciadle, w dziełach swych utalentowanych pi
sarzy.

„Taką literaturę musimy zdobyć, kończy Hejmans; nie brak nam 
pracowników do spełnienia wielkiego dzieła.”

Nigdy jeszcze Belgia nie wystąpiła tak silnie przeciwko wpływo
wi francuzkiemu. Nie dziwi nas to, gdy rzucimy okiem na obrzydli
wy stek powieści, zapełniający odcinki dzienników tutejszych, na skan
daliczne farsy i dramata ściągające poklask tłumów, w kraju który 
wydał Kornela i Moliera.

Poważne głosy patryotów francuzkich, ostrzegają naród aby czu
wał nad sobą tem pilnićj, ze Niemcy śledzą go argusowym wzrokiem, 
i usiłują odebrać mu wpływ zdawna wywierauy. W wielu naprzykład 
miastach holenderskich istniały teatra francuzkie; dziś zastąpiono je 
niemieckiemi. Daleko nawet poza obrębem Europy, Niemcy usiłują 
wydrzćć z rąk francuzkich pochodnię cywilizacyi i stanąć na świeczni
ku. Zobaczmy co się stało w Japonii.

Rząd japoński spostrzegł, że wysyłanie uczniów na naukę do 
Europy zbyt wiele kosztowało, a co ważniejsza, że młodzież oderwana 
od kraju, nie miała dostatecznej opieki. Postanowiono więc założyć 
w Jeddo własny uniwersytet. Profesorowie francuzcy, niemieccy i an
gielscy mieli wykładać w nim nauki w swoich językach. Ten poliglo- 
tyczny wykład zrazu wprowadzony został, lecz stał się niepraktycz
nym i wielu znalazł przeciwników. Bądź że profesorowie niemieccy 
okazali się zdolniejszymi od innych, bądź że zręczniej umieli działać, 
skończyło się na tćm, iż oddalono z Jeddo wszystkich Francuzów i An
glików—• zostali tylko sami Niemcy.

Tysiąc uczniów uczęszcza na wykłady; przygotowawcze nauki 
pobiera młodzież przez lat sześć w gimnazyum niemieckićm, założo- 
nćm tćż w Jeddo. Każdy profesor niemiecki otrzymuje rocznie ‘25000 
franków i mieszkanie z ogrodem; podróż odbywa kosztem rządu.

Legenda napoleńska mało dziś znajduje zwoleników we Francyi, 
a jednak od czasu do czasu, pojawiają się jeszcze w druku jakieś ustę
py z tych olbrzymich zapasów, które naznaczyły odrębnćin piętnem 
początek XIX stulecia. „Bitwa pod Laon, w r. 1814;” Alfred Assol-
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lant skreślił zajmujący obraz ostatnich wysileń wielkićj armii, zdzie
siątkowanej już poprzedniemi klęskami.

Trudno nam iść w ślad za autorem; przytoczymy tylko pełną ży
cia i fantazyi opowieść starego wriarusa o przeprawie przez Berezynę. 
Ustęp ten nie może być dla nas obojętnym, zwłaszcza że główną rolę 
odgrywa w nim nasz ziomek.

„Biegam na wszystkie strony—opowiada wiarus—szukam głó- 
wnćj kwatery cesarza, a unikam spotkania z kozakami, którzy ciągle 
kręcą się po dolinie. Nagle spotykam się oko w oko z kwatermi
strzem: był to Polak nazwiskiem Karpowicz; znałem go wi Hiszpanii.

— Kogo szukasz?—zagadnie Polak.
— Cesarza!
— Odjechał; jest teraz w Paryżu, grzeje się przy kominie.
— A któż go zastąpił?
— Król Murat.
— I gdzież jest Murat?
— Odjechał; wrócił do Neapolu, tam trochę cieplćj niż tu...
— A po Muracie?
— Książę Eugeniusz.
— Gdzież on?
— W Prusach, z całym sztabem i z niedobitkami Berezyny.
— Berezyna! cóż to jest? czy ładna dziewczyna? czy piękne 

miasto?
„Śmiałem się, ale zgrzytałem zębami. Widziałżeś kiedy kota 

jak pije ocet? Otóż ja  w podobnćm byłem położeniu.
— A więc wszyscy się rozjechali? —pytam znowu.
— Tak; połowa starszyzny—odpowie Karpowicz.
— A nasi towarzysze?
— Czterech na dziesięciu leży pod śniegiem na drodze od Smo

leńska do Moskwy, czterech na dziesięciu spoczywa na dnie Berezyny, tćj 
głupićj rzeki, którą przeszliśmy po moście ruszając do Moskwy. Gdy
śmy wracali, w połowie już zamarzła. Trzeba było przeprawić się bądź 
co bądź! Przed nami armia nieprzyjacielska, poza rzeką. Druga ar
mia "na karku naszym popycha nas naprzód bagnetami. Mostu ani 
oko. Ten, któryśmy zbudowali dwa miesiące temu, zburzony już do 
szczętu. Źato ogromne bryły kry, długie na czterdzieści stóp, szero
kie na dwadzieścia. Płyną pomału z góry, sieką ludzi przez pół, jak 
brzytwa siecze włos na brodzie. Wesołyż to był widoki Każdy pisze 
testament.

— A cesarz, cóż wtedy robił?
— Cesarz—odpowić Karpowicz—oparł głowę na ręku, wypił 

kieliszek szambertyna, z przyjacielem Berthier: tak rozgrzany rzecze 
do drugich:

— No, przyjaciele moi, czas zanurzyć się w wodę. Naprzód! to
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nie żarty! Gdzie pontonierzy gwardyi? Eble mój stary, ty będziesz 
budował most!” Czy ty znałeś Eblego?

— Nie znałem wcale; Eble, jak wiem był inżynierem, ja  służę 
w kawaleryi; owóź jazda i inżynierya, to nie chodzi do pary z sobą. 
Ale i cóż zrobił twój Eble?

— Co zrobił?—odpowie Karpowicz —to, czego ani ty, ani ja  nie 
bylibyśmy zdolni uczynić! Oto patrzył na cesarza i nie pisnął słówka 
jednego. Trzebaź to było widzićć! Brwi jego zmarszczone mówiły: 
„ty postawiłeś nas w takich opałach, a my umrzćć mamy za ciebie.” 
Uczuł to cesarz, odwrócił oczy; zdawało się że patrzy na rzekę. Wów
czas Eble zwołał pontonierów. Z dwustu, którzy weszli do Rosyi, na 
apel stawiło się trzydziestu. Reszta nie żyła. Eble rzekł tedy do 
nich:

— Towarzysze moi! patrzcie, tam nieprzyjaciel, tu rzeka. Trze
ba zbudować most lub zginąć. Czyście gotowi?

Gdybyś ty widział jak szczękali w zęby od mrozu, w podziura
wionych mundurach, zadrżałbyś jak oni! Gdy myślę o tćm, dreszcz 
zimny przebiega mnie po skórze. Najmłodszy Mateusz, Prowantczyk 
Montpeiller, odezwał się na to:

— Mój generale, tak czy tak, musimy zginąć! czy kozaki czy Be
rezyna, wszystko nam jedno; od nich przynajmniej możem się bronić. 
Jeśli nas zabiją, toć i my zabijem nie jednego.

Inni milczeli, znać tego samego co i on byli zdania. Stary Eble 
zawołał na to:

— Idzie tu o armię, o trójkolorową chorągiew; idzie tu o naszą 
ojczyznę! Patrz...

To rzekszy, zrzucił płaszcz, zostawił go na śniegu, wszedł pierw
szy po pas w wodę, pomimo lat z górą sześćdziesięciu i reumatycznych 
bólów.

— No, dalćj Mateuszu—zawołał śmiejąc się—kiedy stary żoł
nierz Rzeczypospolitej wchodzi w zamarzłą wodę, godziż się cofać mło
dym?

Wtedy wszyscy rzucili się do rzeki. Stanął most w mgnieniu 
oka. Zbudowali nawet dwa mosty, jeden dla artyleryi i podwód, dru
gi dla piechurów. Eble dwanaście godzin siedział w rzece; raz że kie
rował robotą, a potem dla przykładu. Gdy ukończono rzecz, z trzy
dziestu pontonierów, zostało tylko sześciu. Reszta pomarła; w niektó
rych jeszcze duch słabo się kołatał. Położono Eblego na noszach; wów
czas przystąpił doń jakiś starszy z wielkiego sztabu.

— Generale!—rzecze—opowiem jego cesarskićj mości twój bo
haterski postępek.

Eble zmierzył go wzrokiem od stóp do głów.
— Moi dzielni pomarli—rzecze—i ja  tćż umrę z nimi. Od was 

nic już nie potrzebuję.



Kazał potśm przywołać marszałka Neya, uścisnął go za rękę.
— Skończona rzecz — wyszepnął— stare wiarusy odchodzą, ty 

zostań w aryergardzie; bo jak pójdziesz naprzód, reszta rozbiegnie się 
po polach, jakby stado kuropatw.

Ney uścisnął go i rzekł: „licz na mnie, stary, dopóki zostanie gar
stka w aryergardzie i ja  tam będę!... Żegnaj!...”

Nazajutrz potćm, czterdzieści tysięcy ludzi przeszło most; reszta 
została w śniegach i lodowiskach!
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„S born ik  slovansky” etc. (Zbiornik słow iański, a rty k u ły  z dzie
dziny etnografii, h istoryi k u ltu ry  i dziejów życia literackiego 
i  tow arzyskiego). R edak to r E dvard  Jelinek, 1881 , v P raze.

8 m aj, s tr. 128.

Stowarzyszenie literacko-krasomówcze „Slawia,” w Pradze, po
stanowiło wydawać, na podobieństwo wyszłych już w Kijowie i Peters
burgu, roczniki zbiorowe artykułów o literaturze, cywilizacyi, dziejach 
i żywocie ludów słowiańskich. Redakcyą owego „Sbornika,” powierzo
no młodemu pracownikowi Edwardowi Jelinkowi, znanemu dobrze ze 
swych artykułów czeskich o Polsce i innych krajach słowiańskich, oraz 
polskich i serbskich o Czechach, artykułów, pisanych z zapałem i go- 
rącćm zamiłowaniem swego przedmiotu. Otrzymawszy pomoc od ró
żnych autorów słowiańskich, p. Jelinek wydał pierwszy rocznik, który, 
jako początek, oraz praca nieco k w a p io n a , bardzo obiecująco się 
przedstawia. Z naszych autorów, dopomogli mu A. H. Kirkor, W. Mi
ckiewicz, oraz Francuz z pochodzenia, ale zarazem pracownik i w na
szej literaturze, Juliusz Mien.

„Sbornik Slovansky” dzieli się na dwa oddziały i na krótsze 
„ ro zh led y .” W pierwszym oddziale znajdujemy aż cztery, bliżej nas 
obchodzące. A. H. Kirkor podał rozprawkę „Groby i mogiły przedhi
storyczne w’ Polsce, na Litwie i Rusi,” umyślnie dla powyższego wyda
wnictwa, napisaną i z rękopismu przełożoną, przez F. A. Horę. Uczo
ny badacz pomników przedhistorycznych, zebrał tu w jedno wyniki ba
dań w przedmiocie prastarych grobowców. Przedewszystkićm mówi
o pisarzach w owym przedmiocie i zbieraczach wykopalisk, a potćm 
przebiega ważniejsze zbadane już cmentarzyska pogańskie. Edward 
Jelinek podał artykuł jeden z najdłuższych p. t. „Polskie panie i dzie
wice. Kartka z dziejówżycia narodowego i towarzyskiego.” Entuzyastycz- 
ny autorzebrał tutaj nader wiele danych, charakteryzujących znaczenie 
polskićj niewiasty wspołeczeństwie naszćm, oraz rozwój kwestyi kobiecćj
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u nas. P. Jelinek sądzi, że w obecnetn stóleciu t r o j a k  i duch  panu
je w kwestyi kobiecej w Polsce. Mówi on: „najprzód widzimy Klemen
tynę z Tańskich Hofmanową, której życzeniem było, aby Polki, w ro- 
dzinnśj skromności, główną pieczę poświęcały oguisku domowemu 
i przy niem szukały jedynćj działalności swego żywota. Później, gdy 
do życia przeniknęła działalność publiczna „entuzyastki” Narcyzy Żmi- 
chowskićj, z zapałem troszczono się o równe stanowisko niewiasty 
z mężczyzną w r u c h u  u m y s ł o wy m ,  a w końcu w dobie najnowszćj, 
mianowicie od r. 1864, wyszła na jaw kwestya praktyczna, t. j. ta, 
która nadaje kobićcie równe prawo i równe znaczenie w życiu obywa
te lsk im .” P. Jelinek, opierając się na starannie zebranych i przestu- 
dyowanych źródłach polskich, kreśli w zajmujący^ sposób, barwami 
iście poetycznemi, żywot i działalność Hofmanowej, Żmichowskiej, księ- 
żnśj Czartoryskiej (autorki „Malwiny”), pań Dobrzyckich matki i cór
ki, Klaudyny Potockiej, Róży Sobańskiej. Wspomina o działalności 
literackiej naszych autorek, których liczy w naszćrn stuleciu naj
mniej 250; mówi jeszcze o wykształceniu kobiót (o Muzeum Baraniec
kiego w Krakowie), o salonach polskich, a potem o indywidualności 
Polek.' Przytacza pełue czci i wymowne słowa Hawliczka o Polkach 
i rozpowiada żywot Honoraty z Wiśniowskich Zapowej, która wniosła 
do Pragi zadatki szlachetniejszego i podnioślejszego życia u kobiet. 
Na zakończenie wspomina o wrażeniu, jakie Polki czyniły na poetów 
i innych literatów czeskich i kończy serdecznym wierszem Tupego:

Śliczna P olko, uciech zdroju ...”  i t. d.

W odsyłaczach znajdujemy nader ciekawy wiersz Prawosława 
Koubka, rozmowę Czecha „nieczeskiego” z Polką, ułożony tak, że Czech 
mówi po czesku, Polka odpowiada mu po polsku. Cały artykuł p. Je- 
linka napisany gorąco, serdecznie, a ułożony pracowicie z dobrych źró
deł, stanowi snadź najprzedniejszą całćj książki ozdobę.

Dr. Antoni Rezek podał krótką notatkę o kandydaturze Zy
gmunta I na tron czeski, wykazując, że niedbałe wzięcie się do rzeczy, 
nie mogło zjednać należytego skutku tam, gdzie przeciwny kandydat, 
Ferdynand rakuzki, rozwinął całą energią i zabiegliwość," dzięki cze
mu, obrano go królem czeskim. Praca ta zawiera wiele nowego ma- 
teryału i przedstawia poglądy, z któremi publiczność polską nie omie
szkamy dokładnie obznajmić.

Okrom tego, znajdujemy tu jeszcze sprawozdanie W. Lewickiego
o „Wystawie etnograficznej w Kołomyi.”

W starannym artykule J. K. Stańka p. t. „V carske wierzejnć 
knihovnie v Petrohradie,” obok wielu ciekawych danych, co do dzisiej
szego stanu biblioteki publicznej w Petersburgu, autor nie zapomniał, 
mówiąc o bibliotekach, które w skład jej były weszły, nakreślić szkico
wo dziejów biblioteki Załuskich.

Ks. Michał IIórnik, podał w „Sborniku” krótki przegląd działal
ności u Serbów łużyckich w ostatnićm pięcioleciu (1876—1880), gdzie

Toin I. Luty 1882. 39
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wymownie kreśli obraz mrówczćj pracy tego maleńkiego narodku i nie- 
litośne postępowanie Niemców, zwłaszcza Prusaków, zmierzające ku 
zatarciu tego szczątku Słowiańszczyzny nadelbiańskićj.

Chorwatom poświęcono dwa artykuły. Młody Chorwat, Broni
sław Breżki, w artykule „Istrya i Chorwaci istryańscy,” w sposób nieco 
suchy, ale wyrazisty, maluje stan obecny kraju, w którym mniej
szość włoska, popierana przez Niemców cislejtańskich, utrzymuje w sta
nie nicości politycznej większość słowiańską, niedostatecznie rozbudzo
ną jeszcze i utwierdzoną w swem poczuciu narodowem. Obok tego, pil
ny pracownik, obznajmiający Czechów z Chorwatami, za pomocą oso
bnych artykułów i przekładów, Józef Kouble, podał przegląd literatu
ry chorwackićj za rok 1880. Materyał zebrano tutaj nader praco
wicie, szkoda tylko, że zbyt mato rozwinięto żywioł krytyczny, tak, 
iż przegląd ów przeważnie przedstawia się nam jako przegląd biblio
graficzny. P. Kouble o niektórych zjawiskach literackich mówi obszer
niej, ale niektóre, co zasługiwały na dokładniejszą charakterystykę, 
zbywa przechodnią tylko wzmianką; tak postępuje np. z nader cenną 
powiastką Szenoi „Kanarinczeva Ijubowca” (którą sam był tłómaczył), 
oraz ze ślicznym obrazkiem psychologicznym z życia daimackiego p. t. 
„Geranium,” którego zagadkowy autor (podpisany Sergij P-a) zapo
wiada niepospolity talent na owćin polu.

Część belletrystyczną w „Sborniku,” reprezentuje obrazek czar
nogórski Józefa Holeczka: „Pojedynek Marka Miljanowa z Pekiem Pa
włowiczem.” Holeezek bawił czas jakiś w Czarnogórzu, w Hercego
winie, w dobie wojennej, i z upodobaniem kreśli obrazki z tych miejsc, 
w formie energicznej, wyrazistćj i wielce charakterystycznej, w czćm 
niesłychanie przypomina Jeża. Nieznający życia czarnogórskiego, za
rzucają mu trochę bombastycznśj przesady, w najgorszym nawet razie, 
obrazki jego czytają się z niesłychanym zajęciem i stawiają nam przed 
oczy żywo i wyraziście ludzi z tych ziem, gdzie nie przeniknął jeszcze 
ogładzający, ale tćż nieraz i rozstrajający wpływ cywilizacyi, gdzie 
istnieje dotąd byt patryarchalny i oryginalna moralność, oraz pogląd na 
życie, przechowane w starosłowiańskiej prostocie. Kołeczkowi należy 
przyznać wysoką oryginalność i niepowszedni talent.

W „rozhledach” jest wiele ciekawych notatek literackich i arty
stycznych. Dr. Mirosław Tyrsz, zany estetyk, pisze dość trafnie o „Al
bumie malarzy polskich,” wydania Kobiczka, jest tam tylko wzmianka
o królowćj Bonie „Savoyskt\” co poczytujemy za l a p s u s  c a l a m i  lub 
m e m o r i a e .  Juliusz Mien, w liście swoim charakteryzuje stanowisko 
Francyi do obcych literatur europejskich, zwłaszcza słowiańskich. Są 
tam słowa nader trafue, np.: „Niema wątpliwości, że narody słowiań
skie zdobyły sobie we Francyi stanowisko wielce sympatyczne. Mię
dzy plemionami: łacińskićm i słowiańskićm było zawsze pewne ducho
we pokrewieństwo i podobieństwo co do ideałów i celów. Niestety, 
stosuuek ów nigdy jasno nie był przedstawiony. Śledząc nawet za 
najważniejszemi zjawiskami naszćj cywilizacyi, przywłaszczając sobie



wszystko, co w nich odpowiada charakterowi i potrzebie duchowćj ka
żdego narodu słowiańskiego, Słowianie znają Francyą i żyją poniekąd 
jej życiem, lecz zbyt mało dbają o to, aby przedstawili się za granicą 
w nnleżytćm świetle.” P. Mien zdaje się być tego zdania, że obowiąz
kiem samych Słowian jest obznajmiać Francyą ze sobą; cokolwiek mogli
byśmy i chcielibyśmy napomknąć przeciwko temu, faktem jest, że naj
lepsze rzeczy o Słowianach napisali po francuzku sami Słowianie (np. 
Waleryan Krasiński, Leonard Chodźko), a Francuzi z wyjątkiem kilku 
sumienniejszych pracowników, jak sam Mien, Denys i Rambaud, piszą 
albo tak bezczelną nieznajomością rzeczy nacechowane książki, jak 
„Historyą literatur” Couviera, lub rzeczy tak niedorzecznie tendencyj
ne, a przytćm powierzchowne, jak  prace znanego Lćgera. Do listu 
J. Mićna przyłączono bibliografią dzieł francuzkich o Słowiańszczy- 
źnie, wydanych ostatniemi czasami, ułożył ją Władysław Mickiewicz.

Pod napisem „Polska literatura w Czechach,” Edward Jelinek 
wyliczył imiona autorów naszych, których tłómaczono po r. 1880, oraz 
imiona tłómaczy z naszego wieku; pierwszych jest 176, drugich 145. 
W XVI i XVII w. przekładano na czeski, najchętnićj nasze kazania(np. 
Skargi i Wujka); pierwszym przekładem w odrodzonćj literaturze cze- 
skićj była „Myszeisz” Krasickiego.

Pomiędzy innemi drobnemi wiadomościami, ciekawemi są spra
wozdania o czynności stowarzyszeń słowiańskich w Pradze, w latach 
1880 i 1881, między innemi i naszego „Koła polskiego;” sprawozdań 
tych dostarczyły same owe stowarzyszenia. Przykro nam się robi, czy
tając, że obok tego „Koła” istnieje jeszcze drugie stowarzyszenie pol
skie „Ognisko,” którego zasady bytu, obok dawniejszego „Koła,” nie 
pojmujemy, tćm więcćj, iż wiadomo, że „Ognisko’’ założenie swoje za
wdzięcza warcholskiemu separatyzmowi, rzeczy niezaszczytnćj dla nas 
wszędzie, a tćm bardzićj w Pradze.

Ogólnie biorąc, „Slovansky sbornik” przedstawia się bardzo do
brze i nadzwyczaj obiecująco, życzymy więc gorąco, aby wytrwawszy 
na swojćm stanowisku wychodził dalćj i cieszył się powodzeniem. 
A stanowisko jego zasługuje na zupełne uznanie, jest ono wolne od 
wszelkich politycznych tendencyi, nie dworuje jednym narodowościom, 
aby poniżać inne (nie schlebia np. szowinizmowi Serbów, z ujmą słu
sznych praw Chorwatów). Coś podobnego nie o każdym „Zbiorniku 
słowiańskim” powiedzićć można. Obecny, zredagowany przez Edwar
da Jelinka, stanowi książkę staranną, zajmującą i prawdziwą chlubę 
przynoszącą redaktorowi swemu.

Bronisław Grabowski.
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„N ajlepsza m etoda języka niem ieckiego,<c do nauczenia siij, czy
tać, pisać i rozmawiać po niem iecku w trzech  m iesiącach, bez 
pomocy lub z potnocsi nauczyciela; poczęści na sposób O llendor- 
fa a poczęści na  sposób T oussaint-L angenscheidta; opracow ał 
d la użytku  Polaków P lato  v. K cussner, nauczyciel języka n ie 
mieckiego. W ydanie pierwsze. K urs niższy i wyższy. P raw o 
p rzed ruku  i tłóm aczenia zastrzega sobie au to r i nak ładca.

W arszaw a. N akład  i w łasność autora. 1881.

Oddawna już pragnąłem poznać książkę do nauki języka nie
mieckiego, któraby w krótszym stosunkowo czasie uczyła tego języka, 
niż to się dzieje teraz; któraby utwierdzała lepiej swoich uczniów 
w gramatycznem wysłowieniu się i uposażała w potrzebny do swego 
zawodu życia zasób wyrazów i koniecznych, a każdemu językowi wła
ściwych zwrotów. W obec postępu, jaki w tym względzie w nauce in
nych języków uczyniono, w obec istotnie dobrych owoców, jakiemi te
raźniejsze metody poszczycić się mogą, dziwiłem się nie pomału, że 
dla polskićj publiczności jeszcze nie postarano się o coś podobnego, 
zwłaszcza że nasze stosunki i wewnętrzne i zewnętrzne konieczuie te
go wymagają. Słowem, wielka jest potrzeba książki, z której by się 
i dobrze i w krótkim czasie można po niemieku nauczyć. A to tćm 
więcej, że zakłady publiczne nie są w stanie doprowadzić ucznia do 
takiej znajomości języka niemieckiego, aby nim ustnie i piśmiennie po
prawnie był w stanie władać.

Z tego powodu ucieszyłem się z książki pana Reussnera; lecz po 
przeczytaniu jój doznałem bardzo przykrego zawodu i rozczarowania.

Aby się to twierdzenie ani autorowi ani czytelnikowi nie wyda
wało nieuzasadnionćm, będę się starał postawić na to dosyć dowodów, 
oceniając tę książkę.

Przedewszystkićm wydanie jest liche, lichy papier, lichy druk. Rzecz 
rozpoczyna się stronnicą piętnastą, poprzedzających mimo reklamacyi 
przez księgarnię nie otrzymałem, a zamiast nich poraź wtóry dwie 
kartki myłek drukarskich. Ani spisu treści, ani abecadłowego nie ma. 
Rzecz kończy się w drugim tomie stronnicą 352. Nic wiem jednak 
czy to istotny koniec dzieła. Przedmowy żadnej. Wskazówek, jak 
książki używać, prawie żadnych, bo „Przestroga” na str. 20 § 10, jest 
zbyt szczupła; a te wskazówki, które zawiera „Rozmowa z nauczycie
lem” na str. 96, są p o s t  f e s t u m.  Należało je na czele umieścić, bo 
wcale się nie nadają do ćwiczenia.

Wspomina p. Reussner, że książkę ułożył poczęści podług Tous
saint-Langenscheidta. Otóż co się tyczy technicznego wykończenia 
książki, p. II. pozostał daleko za tym autorem. U tamtego nie ma błę
dów drukarskich, jak w takićj książce, przeznaczonćj do nauki, być
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koniecznie powinno, papier i druk wyśmienity. Pan R. w „Ostrzeże
niu” na trzech stronnicach, a w dodatku na str. 116 podaje sprostowa
nia omyłek drukarskich. Jeszcze gdyby je  był wszystkie podał! lecz 
daleko większą część pominął. Pan R. podaje 60 sprostowań dla ca
łej książki; niżej podpisany referent znalazł prócz tego w sa
mym pierwszym, czyli niższym kursie, to jest na 100 stronnicach jesz
cze 80. Gdyby taki stosunek przyjąć na dwa zeszyty następne, naten
czas urosłoby to do niepraktykowanćj liczby 300 mytek drukarsich, 
w książce naukowej, przeznaczonćj, jak z wszystkiego wnosić można 
dla wieku młodocianego.

Niepodobna nam w tćm miejscu drukować całćj listy „erratów;” 
ale nadmieniamy, że znajdują się tam nie tylko myłki drukarskie, ale 
i błędy, pochodzące jużto z nieznajomości przedmiotu, jużto z niedba- 
łości.

Bylibyśmy w niemałym kłopocie, gdyby nam kto kazał dać od
powiedź na to pytanie: w którym z dwóch języków, w polskim, czy nie
mieckim jest p. R. bieglejszym; zdaje się jednak, że jednakowo w oby
dwóch, jak o tćm świadczą następujące faktyczne dowody.

Najprzód przedstawię polszczyznę p. R. Str. 15: cały m i e s i ą c  
pierwszy p i s a n y  b ę d z i e  literami łacińskiemi, zaś drugi i trzeci go- 
tyckiemi; str. 17: r z e c z o w n i k  p i s a n y  j e s t  dużą literą; str. 15: sa
mogłoski brzmią jak w p o l s k i ć m  (ten zwrot i podobny mu: tłómaczyć 
n a  p o l s k i e ,  powtarzający się bardzo często, jest przeciwny duchowi 
naszego języka); str. 18: u ż y wa ć  r z e c z o w n i k i  (powinno być: rze
czowników); str. 19: uczyć się s ł o w n i c z k ó w  (raczej słówek ze sło
wniczków); str. 20: jeżeli się lekcye odbywają przy pomocy nauczycie
la, to  powinien t e n ż e  zalecać i t. d. (p. R. widocznie dosłownie po
dług języka niemieckiego mówi: so soli derselbe; ale takie zwroty są 
nie polskie, a jest ich w tćj książce bez liku, jak np. na tćj samej stro
nicy: jeżeli uczeń nie może odpowiedzićć, to  trzeba i t. d.); str. 22: 
lecz gdy się za ś  zaprzecza (albo lecz,  albo za ś  zbyteczne); str. 26: 
co sprzedaje pański ojciec? on sprzedaje i t. d.; (na co tu on? wszak 
sam autor nie słucha własnych swych reguł § 7 i § 28, w których każe 
te zaimki opuszczać. A błąd ten popełnia i w słowniczkach i w roz
mówkach i w ćwiczeniach i w kluczu). Str. 26: czy rai d a r u j e s z ,  oj
cze, trochę pieniędzy? (jestto germanizm; my mówimy: dasz, udzielisz. 
Przy tćj sposobności nadmieniam, że p. R. bardzo niedbale używa in- 
terpunkcyi, która przecież dla ucznia bardzo jest ważną; i tak woka- 
tywu nigdy prawie nie odznacza przecinkami). Str. 30: ż y c z ę  sobie od 
pana kawałek papieru (jest nie po polsku; mówi się: żądam, proszę; 
bo życzę sobie składa się z infinitywem nie z rzeczownikiem). Jadam 
talerz rosołu, kawałek mięsa z chrzanem, a kawałek pieczeni z kapu
stą (powinno być i nie a, bo tu żadnego przeciwieństwa nie ma, zwła
szcza między mięsom i pieczenią). Str. 31: co kupujesz jutro? (czy p. R. 
nie zna różnicy znaczenia słów dokonanych i niedokonanych; podo
bnie str. 33: kiedy pan p r z y c h o d z i s z  do mnie? ja p r z y c h o d z ę
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i t. d.); str. 33, późno na dzień! chyba że ma znaczyć, że dzień wybrał 
się zapóźno!); str. 35, m am  g ł ó d  (tak nie mówimy, lecz: jestem gło
dny, bo właściwie głód ma nas); teraz już w pół do dziesiątćj (czy w 
można uważać za omyłkę drukarską?); str. 38, czy ten z e g a r  dobrze 
p o k a z u j e ?  (dotąd u nas tylko skazówka trudniła sig tą czynnością, 
zegar w to się nie wdawał); str. 38, mój zegarek jest zły, za tem  (al
so) nie idzie. Za tćm  jest spójnikiem wnioskującym; tutaj nie ma cze
go wnioskować: zegarek jest zły, dlatego nie idzie. Ten sam błąd 
w ćwiczeniu 18 zdanie 2, a późnićj bardzo częsty); str. 40, co mi pan 
p r z y n o s i s z  dobrego z Wiednia? (my zwykliśmy z tak daleka nie 
przynosić, lecz przywozić. Ten sam błąd na str. 41 dwa razy, bo ktoś 
p r z y n o s i  coś ładnego aż z Paryża); str. 45, d o n i k ą d  (nie znamy 
tego wyrazu). Str. 47: któż jest w i ę k s z y  niż mój przyjaciel?Mój brat 
jest wi ę k s z y ,  ty jesteś n a j w i ę k s z y ;  (gdyby tu chodziło o wielkość 
moralną, wtenczas byłoby po polsku, ponieważ zaś idzie o wzrost fizy
czny, mówi się: wyższy, najwyższy; również i po niemiecku: hoher nie 
grosser, str. 61, sądzę, źe twój przyjaciel z P a r y ż a  do ciebie p r z y j 
dzie;  (ja sądzę, że nie; bo nogi nie wytrzymają; przecież mówimy, 
przybędzie); str. 62, on wcale to  nie wie; str. 66, d e s z c z o c h r o n  
(o tym wyrazie raczy p. R. pouczyć się z dziełka Skobla: „O skażeniu 
języka polskiego”); str. 69, n a g l ą c o  (to samo Skobel); str. 69, daj mi 
s wego  p a r a s o l a  (p. Mał., § 343); str. 71, lwu,  t e m  z a j ą c o m ,  
t w o j ć m  c i o t k o m  (ditto Mał.); str. 81, d z i ś  mamy p i ą t e g o ,  wc zo 
r a j  mieliśmy s z ó s t e g o ,  a za tydzień będzie dwunasty (osobliwy ka
lendarz!); str. 86, zapomocą p ł e t w y  pływają ryby, (najprzód musimy 
nadmienić, że ryba i ryby mają więcćj płetw niż jednę; powtóre, my 
mówimy: płetwami; podobnież str. 85, pisać piórem, atramentem. Nie
miec nie mając instrumentalu, pomaga sobie prepozycyą); str. 87, 
w c z a s i e  (podczas) r y k u  lwa,  uciekają(flieken) wszystkie zwierzęta; 
(i my przed taką polszczyzną umykamy!); str. 88, (góry dzielące F ran- 
cyą od Hiszpanii mają teraz do wyboru, bo podług p. R. mogą się na
zywać (po polsku): P i r e n e j e  i P y r y n e j e ;  str. 91, deszcza ;  str. 96, 
czy masz tyle odwagi ,  aby złamać to drzewo? (co tu ma do czynienia 
odwaga? Czy p. R. sądzi, że to połączone jest z wielkićm niebezpie- 
czeństwćm?). Trudno jest mu pomódz, bo nie chce słuchać. P. R. ra
czy zajrzćć do Mał. o znaczeniu spójników; a rzecz to nie małćj wagi 
te spójniki; stosowne ich użycie wskazuje nam albo logiczność albo nie
logiczność myślenia.

Następuje teraz „Rozmowa nauczyciela z uczniem,” którćj roz
biór podamy niżśj, przy ocenieniu biegłości autora w języku niemieckim.

Str. 20: ani c i a s t a  ani c i a s t o  nie jest Kuchen, lecz Gebdck, 
Teig; n i e c h  kupu j ą !  nie może być: hnufen sie, tylko: sic sollen, md- 
gen haufen; str. 23, b u l i o n  nie jest fleischbriihe (rosół, juszka z mię- 
Ba); 26, czytamy w słowniczku: b u r a k i ,  jakoby ten wyraz nie miał 
liczby pojedynczej; podano Retlich, Meerretlich zam. właściwego: Ret- 
tig  (str. 26 i 27); p ó ł k o r c a  jest halber Korzelz a nic halb Korctz 
(trzy razy); str, 27, Mein Nachbar trinht Bier und Met g em , raczćj:
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Irinht g em  Bier und Met; podobnie mylnie w ćwiczenia 7-em, w dru- 
giem zdaniu; str. 27, ćwiczenie 7, zd. 6: Kartoffel ma w 1. mn. die Kar- 
loffeln nie KartofJ'el\ str. 29, d wi e  s z k l a n k i  jest zwei Gldser, nie 
zwei Glas, chyba że szklanka oznacza pewną miarę napoju w niśj się 
znajdującego np. wody, wina; r a n o  nie jest zawsze Mor gen, lecz fruh; 
j e ś ć  o b i a d  nie jest spcisen, bo to oznacza wszelkie jedzenie, ale zu  
Alittag speisen; p a n u i p a n i s o b i e ,  ma być podług p. R. //men! Zu
pełnie niezrozumiale a nawet fałszywie podaje p. R.: k t o ś  k u p u j e ,  
man kaufł; ktoś ma, mają, man hut, i ten zwrot bardzo często się po
wtarza; raczćj: kupuje się, ma się i t. d., lecz i to wymaga wyjaśnienia; 
któż z nas mówi: jadam na południe—chyba w południe, zu Mittag\ 
a na  południe jest: nach, gegen Siiden; str. 31, rzemień nie jest das 
Leder, lecz der Riemen; str. 32, zaraz nie jest ba/d lecz gleieh; str. 34, 
iuny, ander (niestety, tego wyrazu niemieckiego jeszcze nie poznałem); 
str. 42, mówi się: ich esse mil dem Loffel, mit der Gabel, a to podług 
§(50, bo przecież trzymając te narzędzia w ręku znamy je dokładnie; 
(ten sam błąd str. 43, mit Sehcre, mit Messer, tudzież w ćwiczeniu 
17, zd. 14); str. 43, polskie wyrażenie dosyć,  określające mierny sto
pień, tłómaczy się przez ziemlich, a nie genug; to drugie znaczy: dosta
tecznie, iż więcćj nie trzeba. Zresztą genug  może stać i przed i po 
przymiotniku. Czy p. R. powiedziałby dość  do b r y :  gut genug czy 
genug gut, zawsze byłoby źle; jedynie tylko: ziemlich (lub hinldnglich 
gut). Ryta się p. R. w rozmówce: Womit (mit was) trinken Sie MUch? 
jabym na to odpowiedział np. mit Bród. mit Semmel i t. p., ale nigdy 
nie byłbym tak dowcipnym, że można odpowiedzieć: mit Glas, mit Tas- 
se, bo mlćko ze szkłem lub z filiżanką... no, dobrego apetytu! Przecież 
mówi się in Glas, in einer Tasse. Polskie s z k l a n k ą ,  f i l i ż a n k ą  (in- 
strumentalis) Niemiec tłómaczy rozmaicie, bo tego przypadku nie ma, 
w skutek czego ustaliły się pewne właściwe zwroty; (ten sam błąd 
w ćwiczeniu 17, zd. 16). J a d ę  t am,  fałszywie tłómaczy p. R.: ich fahre 
da; jakoż sam się spostrzegł, bo w kluczu nr. 18 (mylnie 17) tłómaczy 
dahin\ str. 45, najstarszy nie jest am dltesten lecz der dltesle (ten sam 
błąd ćw. 19, zd. 4; ćw. 25, zd. 5 i częścićj); niż, niżeli słusznie p. R. 
tłómaczy przez ais; lecz od (przy 2 stopniu) przecież nie jest ais, lecz 
von. Iuaczćj należałoby zdanie np. 6 w ćw. 20 tak tłómaczyć: Er ist 
weicher ton ich; s ł o t a  nie jest schlechtes Wetter, lecz Regenwetter, 
ból jest wprawdzie der Schmertz ale nie das Schmerzen, tylko die 
Schmerzen (patrz Janota, §44, s. 3); str. 46, słówko es niepotrzebnie 
p. II. wtrąca w takie zdania z rzeczownikami: Heute ist es sehones Wet- 
ter; was fu r  Wetter (lepiej was fiir ein Wetter) ist es heute, gestem  
war es nicht nur Wind; war es gestem  Wind (raczćj windig; (ten sam 
błąd wćw. 19, zd. 7 ,8 ,11); p r a wi e ,  nie jest beinahe, tylko fast, tamto 
jest b l i zko.  Z, ze, mit, należało objaśnić: z kim, czćm? bo z, ze (zkąd) 
jest aus, von; str. 50, co pan będziesz kupował? tłómaczy: was wollen 
Sie i t. d. naciągając do swojćj reguły, zam. was werden Sie i t. d. 
To samo w zdaniu następnćm: /st das goldcner oder silberner Ring;
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str. 56, pó j ś ć ,  fałszywie tłómaczy przez holcn i ztąd nieporozumienie 
w rozmówce na str. 57 tćm większe, że tam nawet p o s ł a ć  także jest 
liolen lassen. To samo w ćw. 26, zd. 2. Str. 63, p r a w d z i w y  jest is
totnie walir, lecz p r a w d a  nie jest walir tylko Wahrkeit, jak zaraz 
niżćj podano. Cóż biedny uczeń ma wybrać? S ł u s z n o ś ć ,  r a c y a ,  nie 
jest das Reeht, lecz Reeht bez rodzajnika (to samo str. 93); str. 66, 
prepozycyą o wykłada przez f u r , jakoby to było zwykłem znaczeniem; 
a w słowniku str. 77 podaje przykład: o rn n i e, filr  mich. Obie rzeczy 
fałszywe; wykładając o przez um, należało dodać o co? bo o czem? ina
czej np. mó wi ę  o k rowi e ,  przecież nie powiemy: ich spreche um die 
Kuh. Str. 67 t am,  t a m t ę d y ,  da jest mylne, a nawet trzy wiersze 
niżćj, sam p. R. tłómaczy przez dahin. Str. 72 z, ze, aus dodać nale
żało z czego? str. 72 do entgegen, gegeniibcr, zuwider należało do
dać, że stawiają się po wyrazie. O p r ó c z  mylnie nebsl, bo jest ausser; 
str. 73 Wir werden fleisigen Schiller... bringen. Widać, że p. R z te- 
mi artykułami poradzić sobie nie może. Wieś ,  p r o w i n e y a  das Land; 
wszak to tylko w znaczeniu przenośnćin! Jakże uczeń powiedziałby 
podług tego: ojciec kupił wieś? Str. 77: Er liegt nicht daruuf, aber 
er hangi; a własna reguła, czy poszła w zapomnienie? Przecież musi 
być sondern. Sie geht an den Brunnen, denn sie isl durslig. Ponie
waż podług p. R. an oznacza tylko zbliżenie się, dotykanie, więc bićdna 
krowa padnie z pragnienia, chybaby poszła zum Brunnen; ś c i e s z k a  
(co do ortografii raczy się p. R. poradzić) p r o w a d z i  nie jest geht lecz 
fukrt. Mein freund  wohnt bei der Slrasse Długa. Bei welchcr Stras- 
se icohnen Sie? Ich viohne bei der Slrasse Królewska. Co za klasy
czna mowra! Mówią podobnie: Geh’ powoli in die blolo. My powiedzie
libyśmy: in der Langen Gasse. Są to polonizmy, które tak są fałszy
we w języku niemieckim, jak germanizmy w polskim. Podobny błąd 
rażący jest: ich wohne a u f dem 2 Slokwerke; chyba że p. R. każe tylko 
z wierzchu mieszkać na 2 piętrze, a do środka nie wchodzić. Tak bo
wiem objaśnia tę prepozycyą a u f§  83; str. 81: bo mi pan t a k ż e  nie 
oddajesz książek, denn Sie geben mir keine BUeher ab, jest niedokła
dnie; p o j u t r z e ,  Alorgen; jakże będzie j u t r o ?  Str. 83, czyż można 
powiedzićć uczniowi, że (lamii jest nim? Bist du der Kiinsller, wcl- 
cher... zuriickkehrst; przecież w takich zwrotach nie używa się ivelchcr 
lecz der ich, der du (vide Janota § 60, 2); str. 84: millels, vermiltels, 
diesseit, jenseit raczćj: mitlelsl, seils.-halben, halbcr, um-willen; nie do
dano, że stawiają się po wyrazie; a potćm co uczeń pocznie z tą kre
ską w um-willen? Str. 88: das Galizien, das (Jngarn i t. d., któż tu 
używa rodzajnika? Die Bewohner von Berlin sind Deutschen; albo 
die Deutschen, albo lepićj Deutsche (p. Ćwicz. 44); str. 90: das Gebir- 
ge von Kar paten nigdy się nie mówi; również nie: ho/fen Sie einen 
Brief, tylko erwarten; str. 91: IJu gibst mir ein elwas, aber; str. 94: 
dzień dobry! jest gulen Tag, nie tylko Mor gen; str. 95: liaben Sie 
Vorsatz (zam. den V.)- du borgst (kredytujesz), ohne mir j e  zu zali- 

len: borgen jest tutaj p o ż y c z a ć  (od kogo), więc nie jest: k r e d y t u 
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je sz , bo to znaczy: p o ż y c z a ć  komu;  a to gruba różnica; str. 96: 
Przynieś dzbanek do nalania wody i wazoniki do polania (begiessen, 
zepewne Begiessen) kwiatów. Raczy p. R. do tego zdania dodać ko
mentarz, bo ja  nie wiem, czy wazoniki są, do polania, czy kwiaty, czy 
dzbankiem, czy wazonikami. A nawet tłómaczenie w kluczu str. 115 
nie usuwa tego zamieszania: Bringe einen Krug, um dąs Wasser zu 
giessen (nie wiedzieć czy do tego dzbanka, czy z niego), und die B lu- 
mentópfe, um die Blumen zu begiessen! Bądźże tu mądrym!

Na str. 96 rozpoczyna się powyżćj wymiankowana „Rozmowa 
nauczyciela,” która roi się błędami przeciw obu językom. Ograniczę 
się i tutaj na ważniejszych tylko usterkach.

W tejto rozmowie p. R. daje wskazówki, jak się należy uczyć 
z jego książki. Posłuchajmy. Uczeń. Umiem dopióro trochę, lecz nie
wiele (uczeń widocznie niegrzeczny; sądzi, że nauczyciel wyrazu t r o 
chę  nie rozumie i objaśnia go). Mówi się: wprawiać się w mówieniu, 
a nie w r ozmowi e ) .  Nauczyciel. Bądź pan tylko spokojny (ja), pa
nu dam bardzo d o g o d n ą  (a tłómaczy: sehr Ir ejflich) radę. Otóż p. R. 
jako d o g o d n ą  radę daje swemu nieszczęśliwemu uczniowi, który do- 
p i ć r o  t r o c h ę  umić,  l e c z j e s z c z e  n i ewi e l e :  1-mo: aby od począt
ku wszystkie lekcye powtórzył! 2-do: słowniczek nieznanych słów, spi
sany przy sobie nosił i z niego, nawet na ulicy, się uczył!! 3-io: nie 
uczył się dalćj, aż poprzednićj lekcyi się nie nauczy; 4-to: ułożył sobie 
alfabetyczny spis wszystkich wyrazów tćj książki!!! Otóż jest rada do
godna! Padam do nóg!

Str. 97: umiem lekcyę, jest: ich kann die Leclion, nie ich weiss, 
bo można wiedzieć, ale nie umićć; uczenie się jest das Lernen, Stu
dium , a nie Unterricht. Jak się nazywa w y t r w a ł o ś ć ?  przecież Aus- 
dauer nie Ausdnucrn  (to samo str. 98); str. 98: Dcmoslenes war eon 
Natur schlecht besehaj]'en (ma znaczyć: uposażony!); er redete (zamiast 
spruch); kilkanaście cinige, a jak kilka? nauka jest Studium nie Wis- 
senschaft; Vorral der Worte (ma być: ton Wortern; ich liabe einen 
noch so kleinen Vorrat (einen noch sehr kleinenj; ucz się najpierw je
dnego, późnićj (potćm, następnie) drugiego wiersza, lernen Sie zuerst 
ein (Zeile), nachher zwei (die zweite).

Na str. 100 rozpoczynają się „Anegdotki” (p. R. nazywa Anegdo- 
te zam. Anckdote), pierwsza nie ma sensu: Vorubcrgingen, przechodzili 
m i mo  (na co tu mimo?); str. 102: der Diener des Generals bursicte 
s e in c  Kleider... czyje były suknie? przecież generała, więc dessen. 
P. R. widocznie mylnie sobie tłómaczył jeg o ; jednak tu nie j ego ,  lecz 
jest t egoż ,  więc nie zaimek dzierżawczy, lecz wskazujący; str. 103: 
der Rock jest surdut, więc nie u k t ó r ć j ,  lecz u k t ó r e g o .

Na str. 105: Klucz, czyli r o z w i ą z a n i e  ć w i c z e ń  p o l s k i c h ,  
które podobne ma błędy. Przemawiając do niewiasty (pani), stanowi
skiem nam równćj, nie wyrażamy się tak, jak p. R. zaleca: meine 
Frau, to chyba do niższćj, coś jakby: moja dobra kobićcino; lecz mówi
my: gnadige Frau, meinc Gnadige lub poufalćj Sie.

Tom I. Luty 1882. 40



Z tego przeglądu, raczy każdy sobie wnioski wysnuć. Ja twier
dzę, że od takiego języka polskiego i niemieckiego „bieleje włos.” 
P. R., w polskim języku popełnia germanizmy, w niemieckim poloni- 
zmy; co jednemu bierze, oddaje drugiemu.

Ale zapytajmy, jakie owoce nauki?
Przechodzę teraz do układu książki i do metody naukowćj.
Autor mówi, że ułożył ją „po części na sposób Ollendorfa, a po 

części na sposób Toussaint - Laugenscheidta.” Dwa te sposoby są 
jednak wręcz sobie przeciwne. Ollendorf postępuje syntetycznie, 
Toussaint analitycznie, t. j. tamten od słówek, zdań, do obszerniej
szych ustępów, ten od obszerniejszych ustępów, zdań, do słówek. Że 
tego drugiego sposób jest odpowiedniejszym, jest drogą wskazaną nam 
przez samą naturę, każdy to uznać musi, a najlepsi dydaktycy, począ
wszy od Amosa Komeniusza, potwierdzają. Sposób bowiem ten polega 
na tych samych zasadach, mutatis mutandis, na jakich uczymy się ję
zyka ojczystego. Już nasz Kopczyński w „Przypisach" do swćj „Gra
matyki łacińskiej” ten sposób zaleca, mówiąc: „Ten jest przyrodzony, 
powszechny, łatwy i niezawodny sposób uczenia się języków: słuchać 
lub czytać i naśladować przykładów” '). Tymczasem, kto się w książ
ce p. R. rozglądnie, nic podobnego nie zdoła dopatrzyć do sposobu 
Toussainta, chyba to jedno, że p. R. podzielił swą książkę na „kurs 
niższy i wyższy.” Toussaint atoli w swoim kursie niższym naucza 
przynajmniej tyle, że obcym językiem można się od biedy rozmówić; 
p. R. zaś tak mało i niezdarnie, tak bez wszelkiego systemu, iż się nie 
dziwię, że uczeń jego, po ukończeniu tego kursu, wyznaje: ze umić tyl
ko trochę, lecz jeszcze niewiele. Toussaint w tym kursie ma pewien 
cel jasno wytkuięty, pewien system; p. R. wcale się o podobne rzeczy 
nie troszczy. U Toussainta oba kursa są równej objętości, a właściwie 
pierwszy obszerniejszy. Wszelako, gdybym nawet przypuścił, że p. II.
o Toussaincie, li tylko dla jego rozgłosu wspomniał, a li tylko naślado
wał Ollendorfa, wtedy każdy, kto zna dziełko Ollendorfa, musi przy
znać, że p. R. nawet i po za tym daleko pozostał w tyle. Musiałbym 
się szeroko rozpisać, chcąc błędy wytaczać, poprzestanę tedy na tćm 
twierdzeniu, a późnićj przy rozbiorze metody rzecz wyjaśnię.

Ollendorf, a osobliwie Toussaint, podają dokładne skazówki, jak 
sobie w nauce postępować; Toussaiut podaje nawet „Plan każdćj le- 
kcyi,” podług którego w samouctwie postępować należy. U p. R. nie 
znajdziesz nic podobnego.

Trudną jest rzeczą, żebym oba kursa roztrząsał krytycznie, bo 
musiałbym całą książkę napisać, dlatego ograniczę się na ocenieniu 
kursu pierwszego, niższego.

Naukę całą rozkłada p. R. na trzy miesiące, t. j. kurs niższy, je 
den miesąc; wyższy, dwa miesiące.

Kurs niższy składa się z „Uwag przedwstępnych” i z 24 „lekcyi,” 
wreszcie z onćj „rozmowy,” „anegdotek” i „klucza.”
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' )  1’ or. S. Sobioski: „M etoda uczenia języków oboycli,”  1878 .
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Co do „Uwag przedwstępnych.” Te zawierają: „O Akcencie,” 
„Wymawianie samogłosek i spółgłosek.” Uwagi do akcentu są niedo
stateczne, bałamutne. Tak np. twierdzi p. R., że tylko w wyrazach 
cudzoziemskich spoczywa akcent tam, gdzie w obcym języku, a zresztą 
pada na pierwszą zgłoskę w wyrazach niezłożonych. Jakich uczniów 
miał p. R. na oku? Z wszystkiego widać, że wcale dopićro początku
jących, którzy nawet nie znają liter niemieckich. Czyż są w stanie 
rozpoznać wyraz obcy od niemieckiego? Ale nawet, do swojskich wy
razów nie da się podobna reguła akcentowa zupełnie zastosować. Jakże 
uczeń ma np. akcentować te wyrazy: indem, nachdem, zuriic/c, ver- 
druss, arbeiten, lebendig i mnóstwo innych?

W y m a w i a n i e  jest w każdym języku bardzo ważną rzeczą. 
Tymczasem rzecz tę przedstawia p. R. i niedostatecznie i tak fałszy
wie, jakgdyby umyślnie chciał w błąd wprowadzić. I tak np. fałszem 
jest, że oe (o) wymawia się jak e długie ścieśnione, a u  jak i ścieśnio
ne (składając usta jakby do gwizdania; niech p. R. próbuje gwizdać, 
wymawiając ó, u  jak należy). Fałszywie każe p. R. au, eu wymawiać 
jak aj; a dla większego obałamucenia dodaje, jak się wymawiają w na
rzeczu wyższoniemieckićm (!) i płaskoniemieckićm (!). G przed e, mó
wi p. R. brzmi jak g je  (I), na szczęście o he nic nie wspomina. Gdzież 
to p. R. słyszał takie wymawianie? Jest ono właśnie najfałszywszćm
i mamy się przed niem wystrzegać '). Ph każe p. R. wymawiać jak f  
(ale sam nie używa ph)-, g  na końcu brzmi jak h (?); h w środku i na 
końcu się nie wymawia (!)... Same fałsze. Na dobitek, aby ten swój 
sposób wymawiania ustalić, do wyrazów niemieckich dodaje literami 
polskiemi i po polsku wymawianemi objaśnienie wcale niefortunne. Pro
simy np. zrozumieć następujące zdania, zalecane przez p. R. i obrazo
waną wymową: Gjeben zii mir Gjeld! Fiinf\ ziiben, ceen und fiirceen 
sind zecht und drajssik. Majn oor ist hranh. Flajszbrie, Flejsz mit 
Meerrettih und wenih essih szpajzet iir sooni Niechby sobie był p. R. 
wziął wzór obrazowania wymawiania z Toussainta; ten np. wymawia
nie nawet angielskich głosek tak dokładnie, nawet na podstawie fizyo- 
logicznćj, przedstawia, że kto je  sobie przywłaszczy, może prawie być 
spokojnym, iż nie pobłądzi.

W skutek tych- fałszywych skazówek, każdy, kto z tćj książki się 
będzie uczył, przywłaszczy sobie zupełnie nie niemieckie wymawianie.

Od str. 17 rozpoczynają się „Lekcye.” Każda lekcya zawiera: 
a) r e g u ł y ;  b) s ł ó w k a  luźne;  c) r o z m ó w k i  (zwroty, zdania); 
d) ćwi c zen i a ,  zwykle jedno niemieckie, drugie polskie. Pominą
wszy, że taki porządek nie odpowiada zdrowym zasadom dydakty-

' )  E . Czerkawski: „Uwagi o nauce języka niem ieckiego.'’ Lwów, 
1880. „P olacy , idąc za układem własnćj glosowni, często także prejotują e 
po gardłowych spółgłoskach, mówiąc: machjen, Icjennen, wirkjen, gjeben, za
miast machen i t. d. Jestto przyzwyczajenie, któremu należy od początku 
nauki przeszkadzać, bo raz przyswojone, tylko z trudnością da się wykorzenić.
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cznym, i winien być odwrotny '), inne jeszcze okoliczności, czynią 
przedstawienie rzeczy przez p. R. zupełnie iluzorycznym.

Naprzód każdy się słusznie spodziewa, że postawiona na czele re
guła, będzie miała swoje praktyczne zastosowanie w słówkach, w ro
zmówkach, w ćwiczeniach; powtóre, że te słówka tylko to będą zawie
rały, czego potrzeba do rozmówek i ćwiczeń; że wreszcie rozmówki sta
ną się podstawą ćwiczeń: w końcu, że ćwiczenia zbiorą wszystko to, 
ale też i nic więcej, co się w poprzednich trzech powyższych działach 
powiedziało.

Tymczasem rzecz ma się inaczćj.
a) R e g u ł y .  Te należy podawać podług z góry nakreślonego 

planu; w dawkach szczupłych, któreby można zaraz praktycznie prze
robić; w określeniu ścisłem, logicznćm a zrozumiałem. Otóż p. R. po
stępuje zupełnie inaczej. Zaraz w 1-szej klasie w 11 (jedenastu) pa
ragrafach sypnął regułami, tyczącemi się najrozmaitszych rzeczy: o rze
czowniku, zaimku, zakończeniu Infinitiwu i I-szćj osoby; znaczeniu sie, 
rzeczownikach materyalnych; o zdaniu pytajnem!! Wystawmy sobie 
ucznia pod nawałem tych prawideł, ucznia, który może nie jest w sta
nie dobrze rozpoznać części mowy. A choćby nawet już dojrzalszym 
był na umyśle, z takim galimatyaszem rady sobie nie da.

W następnych lekcyach nie ma wprawdzie tćj mnogości reguł, 
ale są inne wady, o których późnićj.

Czy p. R nakreślił sobie naprzód, jaki plan w podawaniu reguł? 
Wątpię. Bo przepatrzywszy je wszystkie, stanowczo muszę wyznać, że 
uczeń, ukończywszy ten kurs niższy, nie wyniesie choćby ograniczo
nych wiadomości deklinacyi i konjugacyi; nie mówię już o wyrazach 
nieodmiennych. Ale co najwięcćj razi, jest ta okoliczność, że p. R. nie 
zwrócił uwagi na pewne zwroty, bardzo często używane w języku nie
mieckim, a różniące się od polskich; zwroty, mianowicie takie, bez któ
rych nawet początkujący, ani się obyć, ani prawdziwego zdania nie
mieckiego złożyć nie może. Takiemi są np. Różnica przypadku orze
czenia polskiego (I i VI-ty) a niemieckiego (I); przymiotnik przydawko- 
wy i orzekający w języku niemieckim; przypadek przedmiotu (bierni
ka); książka jest, książki nie ma; pięciu, kilku uczniów pisało; ja  mam 
swój, ty swój, on swój, my swój, wy swój, oni swój... dom; podobnie: ja  
sobie; ty sobie, on sobie i t. d.; und  kiedy i a kiedy a; można, pisano; 
znaczenie man\ słyszałem, widziałem go grającego i t. p. konieczne 
nawet dla początkujących.

Reguły powinny być określone ściśle, logicznie, zrozumiale. 
Z wyjątkiem kilku, mówię wyraźnie kilku (a jest ich 101 w paragrafie),

' )  Zob. Sobieskiego. Czerkawski tak się wyraża: Trudno przypuszczać, 
aby uczniowie zaraz na wstępie nauki i niejako przód jć j rozpoczęciom, z picr- 
wszćj ozęści uczyli się na pamięć szeregu stów bez logicznogo związku, jaki 
im może nadać, połączenio w zdaniu i t. d.
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są nadzwyczaj niezdarnie ułożone. Czasu i papieruby nie starczyło, 
gdybym każdą chciał ocenić; podaję tedy nie umyślnie dobrane, lecz 
np. te, których liczba porządkowa ma cyfrę drugą jedynkę, więc 1, 11, 
21 i t. d.

§ 11. „Każde pytanie w języku niemieckim zaczyna się od cza
sownika (lepiej: czasownikiem), polski wyraz czy nie tłómaczy się.” 
Czy polski wyraz „czy” zawsze się kładzie? wszak te wszystkie pytania, 
które jako przykłady w rozmówce są umieszczone, wygodnie mogą się 
obejść bez tego „czy.”

§ 21. (Streszczone)... w najnowszćj ortografii wyrzuca się h po 
t, jako do niczego nie potrzebne. To jest fałsz. Być może, że dla 
własnćj wygody p. R. to h powyrzucał; lecz fałszem jest, jakoby to 
uczyniono powszechnie. Widocznie nie zna on, lub znać nie chce gra- 
matycznćj literatury niemieckićj; bo wtedy nie ośmieliłby się twierdzić 
czegoś podobnego.

§ 31. „Każda czynność odbywa się (chyba: m o ż e  się odbywać) 
w różnych chwilach, czyli czasach, których się b i e r z e  (?) zwykle trzy 
(a niezwykle?), i tak: dzi ś ,  czyli w czasie teraźniejszym; wc zor a j ,  
czyli w czasie przeszłym; j u t r o ,  czyli w czasie przyszłym.” Jakże 
p. R, wytłómaczy podług tego np.: dziś piszę, dziś pisałem, dziś będę 
pisał?

§ 41. „Niemcy rozmawiając z kim o familii lub przyjaciołach, 
używają przez grzeczność wyrazu (może: wyrazów): Uerr, fra u , frd u 
łem, w pytaniach, czego się na polskie nie tłómaczy.’’ Do czegóż ta 
reguła, do którćj sam p. R. się nie stosuje, podając na str. 47 w ro
zmówce takie zdania: War gestem  Ikr Gemal irgendwo? War Ihre 
Gemahlin vormals so gesund, wie gegenwartig? (Zresztą gegenwar- 
tig  jest obecny, przytomny, tu powinno stai je tz t) .

§ 51. „Z (chyba: od) rzeczowników materyalnych, czyli podziel- 
nych (?), tworzą się przymiotniki przez dodanie końcówki: en, ein.” 
Ileż takich rzeczowników poznał uczeń?

§ 61. W liczbie mnogićj używa się w niemieckim języku tylko 
jednego rodzaju (?), który się oznacza rodzajnikiem die, zaś ein nie ma 
liczby mnogićj.” Jeżeli tedy używa się tylko jednego rodzaju, raczy 
nam p. R. powiedzieć jakiego, czy męzkiego, czy żeńskiego, czy nija
kiego? To przecież nie rodzaj, ale jedna forma na wszystkie trzy ro
dzaje.

Na tćm poprzestaję, chociaż mógłbym rzeczy daleko więcćj rażą
ce przytoczyć, albo wcale niezrozumiałe, albo fałszywe.

ad b) S ł ó w k a  l uźne .  Te podawać należy w takićj ilości, jaką 
zdoła uczeń objąć na jednę lekcyą pamięcią; powtóre: tylko te i takie, 
które mają być praktycznie przerobione w następnćm ćwiczeniu, lub 
służą za przykłady do reguły. Co do ilości p. It. bardzo grzeszy: są 
już w 4 lekcyi podane zbyt obficie, bo jest ich zwyż 60; np. w lekcyi 
13 około 110; w 19 do 70 i t. d., a pamiętać należy, że uczeń ma się
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jeszcze uczyć rozmówek. Co do względu drugiego, prawie w kaźdśj 
lekcyi, a im dalsza, tćm więcćj znajduje sig słówek, które żadnego nie ma
ją zastosowania praktycznego, ani do poprzedzającej reguły, anidonastę- 
pnego ćwiczenia. Często znajdują się słówka w niewłaściwym miej
scu, bo odnoszące się do jakićjś lekcyi innćj; często jest ich dla wyja
śnienia reguły zamało. Tak np. § 50 mówi: „Rzeczowniki zakończone 
na chen, lein, tum, niss, sal, są rodzaju nijakiego.” Otóż dla wyjaśnie
nia przytacza p. R. w słówkach, rozmówkach i w ćwiczeniu raptem po je
dnym rzeczowniku na chen, tum , niss, sal, a trzy na lein! W rozmów
kach lekcyi 14 są zwroty niemieckie na: i le  m a s z  lat? a reguła do 
tego jest dopićro w lekcyi 15. W lekcyi 17 do § 71, mówiącego o rze
czownikach męzkich na e i tychże w 4-tym przypadku na n, uderza 
straszne bałamuctwo. Rzeczowników na «w  słówkach ani jednego 
nie ma, a tymczasem kilka innych powtórzono w lekcyi 16. Te po
wtarzania, wcale nie metodyczne, są liczne i dowodzą wielkiej niedba- 
łości. I tak: w słówkach str. 104 podano: gab, dał, to samo na str. 
102 i 101; p ł e t wa ,  das floss (str. 85), powtór. str. 81; piec,  der Ofen 
(str. 76 i 63); okno,  das Fenster (str. 76 i 59) i t. d. W wielu lek- 
cyach słówka przytoczone wcale nie wiedzićć w jakim celu, chyba żeby 
męczyć mechanicznćm uczeniem się na pamięć.

ad c) R o z mó wk i .  Te powinny służyć do dwojakiego celu: do 
wskazania zastosowania słówek, a potćm do wyposażenia ucznia Lakie
rni zwrotami, któreby dały mu możność przynajmnićj w życiu potocz
nym rozmówić się jakotako. Co do punktu pierwszego, to o nich to 
samo da się powiedzićć, co o słówkach; często rozmówki idą sobie lu
zem, bez względu na prawidło, a nawet na poprzednie słówka. Co do 
drugiego, to śmiało rzec mogę, że już treść ich sama czcza, obracająca 
się w ciasnćm kółku, nie może tego drugiego celu dopiąć. Jeszcze 
dobitnićj pokaże się to

z d) ć w i c z e ń .  Te są wyskokiem nauki każdćj lekcyi, sumą 
poprzednich szczegółów i powinny być pod każdym względem wzorowe. 
Idzie tu tedy o język wzorowy i o treść poważniejszą, a do potrzeb 
ucznia zastosowaną. O języku mówiliśmy już. Co do treści, osobliwą 
predylekcyą ma p. R. przedstawiać nam życie ze strony najtrywialniej- 
szćj; i tak lubuje się w jedzeniu i piciu; ztąd np. mnóstwo zwrotów
o pieczeni, mięsie, kawie, herbacie, a osobliwie o piwie i winie. Z dru- 
gićj strony, jeżeli chodzi o przytoczenie jakićj przeszkody w czynności, 
to znowu zwykle choroby są powodem, osobliwie bóle nóg, ócz i t. d. 
Zabawy ograniczają się na grze na fortepianie, w karty i t. d. Prócz 
tego często ćwiczenia nie są zastosowane do rzeczy poprzednich, tak 
patrz ćwiczenie 4 do lekcyi 21. Zdanie 1 i 2 należy do lekcyi 20-tćj; 
zdanie 20-te do 16-go również tam. A takich przykładów mógłbym 
wiele przytoczyć. Mowa w ćwiczeniach jest prosta, brak jćj już nie 
ogłady, ale grzeczności; treść czasem niedorzeczna, a dowcipy płaskie. 
Oto kilka przykładów: Ćwiczenie 6: Co sprzedaje stolarz? Stolarz
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sprzedaje owoce. Ćwiczenie 12: Ile godzin dziennie (?) przesypiasz 
pani. Ćwiczenie 22: Ja nie chcę kupić ani papieru, ani bibuły, ale 
mój brat chce kupić sukna (cóż-to za sklep?) Ćwiczenie 24: Co pan 
wolisz, czy 24 arkusze, czy jednę librę papieru? Ja wolę 24 arkusze, 
bo to jest przecież więcej, niż jeden (!). Ćwiczenie 28: Ile okien ku
pujesz pan? Ja kupuję 4 okna. Ćwiczenie 30: Czego (co!) pani po
trzebujesz? (Ma zapewne chęć za drzwi wyrzucić). Ćwiczenie 31: 
Kónnen Sie ohne Fcder schreiben? i t. p.

Że te ćwiczenia bardzo niedbale ułożono, dodatkowo dowodzą 
powtarzania się, np. ćwiczenie 8: I le  s z k l a n e k  h e r b a t y  p i j e s z  
p a n i  dz i e n n i e .  To samo zdanie w ćwiczeniu 12. ćwiczenie 10: 
K i e d y ż  p a n  p r z y j d z i e s z  (przychodzisz) do mnie.  To samo 
w ćwiczeniu 12. Ćwiczenie 8: I le  p i w a  p i j a s z  p a n  dz i e n n i e ;  
i w ćwiczeniu 10.

Wreszcie kilka słów o „Kluczu,” czyli „Rozwiązanie ćwiczeń pol
skich.” Zawierają one ostatnie pouczenia ucznia; do nich-to ma on 
się udać, kiedy własne jego siły nie wystarczają, do nich, jeśli chce 
sprawdzić, czy dobrze, czy źle mówi. I ten klucz znowu pełen jest 
błędów. Oto dowody.

2 Uebung.  Wir hau fen  Schinken nichl (raczćj keinen Schin- 
ken). 10 Ue bung .  Kaufen Sie Messing? (powinno być: kauften 
Sie). Jetzt ist es drei Vierlel auf zwei (opuszczono erst, dopićro). 
Podobnie w 14 Uebung,  zd. 16, opuszczono nur (tylko). 16 Ueb. Fah- 
rcn Sie nach Deulschland{\)0\\\\\m  być: reisen, bo tak w słowniczku po
dano). 24 U e b. Ich wiil liebcr 24 Bo gen ais ein Dueli, denn es ist das 
mehr a/s e in  (przecież einer). 26 Ueb. Zuerst bringcn Sie mir... 
(a w słown. podano: holen). Was soli ich denn (a w polskiem ćwicz, stoi 
w nawiasie mm). 28. Alein Vetter ist ein Schuster und meine beiden 
Bruder sind S c h ló s s e r  (zamkami!) Die B irne und P/laume ist eine 
frucht (Obst.) (to ma znaczyć: Gruszka i śliwka są owocami). 32. Man 
solso sic nichl nur lieben, ab e r  (powinno być: sondern). Seien Sie 
gulig und lassen Sie den A rzt und die Arzenei holen (powinno być po
dług tekstu polskiego: schicken Sie nach dem A rzt und nach der J rze -  
nei).

Co się tyczy „Kursu wyższego,” tego szczegółowo rozbierać nie
będę.

Główną jego wadą jest, że nauka w nim obyć się nie może bez 
nauczyciela, lubo na kartce tytułowej p. R. to przyrzeka. Ćwiczeń 
bowiem, jakie każe tam odbywać (w swój „informacyi”), żaden uczeń, 
choćby dojrzały, bez obcćj, ustawicznćj pomocy, dobrze przerobić nie 
jest w stanie.

Kurs ten podzielony jest na „dwa miesiące;” pierwszy od str. 1— 
122, drugi od str. 123—194. Potćm jeszcze następuje „Rozszerzenie 
kursu wyższego.” Miesiąc II zawiera: Rodzaj.—Rzeczownik.—Rodzaj-
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nik.—Deklinacye rzeczowników. — Przymiotnik. — Stopniowanie.— Li
czebnik.—Zaimek.—Czasowniki posiłkowe.—Konjugacyą słabą. Mie
siąc III: Dalszy ciąg czasownika.—Przyimki.—Przysłówki.—Spójniki. 
—Składnię.—Szyk. „Rozszerzenie” zawiera rozmaite dopełnienia.

W tćj części autor zupełnie zmienił metodę, którą postępował 
w kursie niższym. Kurs wyższy jest poprostu gramatyką systematy
czną, do której dodano przykłady (ćwiczenia), rozmówki i ustępy do 
czytania; w „rozszerzeniu” są rozmówki i opowiadania (bez przykła
dów). Jest tedy w jednćj książce to razem zebrane, co zwykle bywa 
w dwóch lub trzech książkach (gramatyce i wypisach) zawarte. Tak 
np. Janota ma osobną gramatykę, a osobne wypisy. Ani śladu tutaj 
metody Toussaint-Langenscheidta. Ta tylko zachodzi na pochwałę 
autora różnica, że i przykłady i rozmówki i opowiadania są w lepszym 
wyborze, mają treść więcćj zajmującą, bo te nie wynikły z dorywczego 
natchnienia, ale wyjęte są z dobrych dzieł.

Z tćm wszystkiem i tutaj liczne znajdują się błędy. Miejsca nie 
starczy na przytoczenie wszystkich. Oto więc kilka na chybił trafił.

Str. 41: „Tymczasem może pan raczysz mnie zaszczycić s w o j ą  
g o d n o ś c i ą  w o d w i e d z i n y ;  str. 46: daj mi wody n a  miednicę; str. 
177: ruski porucznik Pful, w dzień po bitwie pod Chocimem, z hufcem 
dragonów jechał na  p a s z ę  (!) (ma to być: a u f Futlerung)\ str. 197: 
Ta powieść... stanowi u r y w k ę  z jego opisów podróży. Str. 329. 
(Rozwiązanie polskich ćwiczeń). Nr. 98. Wisse d a s , dass wo immer 
du sein i.'cannst, s i e h t  d i c h  Got t l i b e r a l i  (zamiast: Wisse, dass 
wo... /cannsl, dieh Gott ilberall sieht. Nero verbrennle Rom (zamiast: 
verbrannte). Str. 329. (Próbka tłómaczenia polskiego). Teraz uj
rzał znowu wyl o t  (ustęp) (Felsabsatz) skały niemal 20 stóp ponad so
bą, z którego miał wygodne stanowisko strzału (chyba: do strzału), 
tam się więc wzbił (arbcitete sie/i empor, jak orzeł pod obłoki!). Już 
go dosięgał prawą ręką i chciał się właśnie na niego ś m i g n ą ć  {hin 
aufsckwingen), gdy nagle pod  j e g o  d o b r z e  o p a r t ą  n o g ą  skała się 
usunęła i od spadnięcia tylko tćm się uratował, że prędko u c h w y c i ł  
lewą ręką suchy krzak cierniowy. Pod nim zaś zsunęło (z lóźni ło)  
się kilka kamieni, te s z a r p n ę ł y  i d r u g i e  z (nac/i) sobą i runęły 
z grzmiącym łoskotem w straszną przepaść. Rudi wisiał teraz tylko 
rękami uczepiony o skałę ponad przepaścią; zimny dreszcz p r z e s z e d ł  
mu przez wszystkie członki... wtenczas w s u n ą ł  się mozolnie w górę 
i jednym zwinnym zamachem b y ł (raczćj: stanął) n a p ł a s k o ś c i  ska
ły, która p r z e d s t a w i a ł a  o b s z e r n y  p u n k t  s t a n o w i s k a  (einen 
geraumigen Standpun/ct darbot)... Zrobiło mu się czarno w oczach, 
spog l ąda j ąc . . .  w straszną otchłań (przecież: gdy,  lub s p o g l ą d a j ą 
cem u)... przeszukał; torbę myśliwską, aby zobaczyć, czy tam nie mo
żna coś znalćźć; znalazł m ł o t  k o ń c z a s t y  (Spitzhammer) na te n  wy- 
wypadek, że w g ł a d k i m  p r z e s t a n k u  (odstępie) muszą wy b i j ać  
(często?) dziurę, ażeby nogą  z a cze p i ć  można ( fu ss  fasseri). Oglą
dał strzelbę, była wprawdzie mocno zardzewiała, jednakże r u r k a  za-



p a l n a  m i a ł a  j e s z c z e  t y l e  p o w i e t r z a ,  że można było widzićć, iż 
z nićj wystrzelono. Także i panewka była jeszcze otwarta, i m ł o t e k  
(kogutek! )  był jeszcze o d c i ą g n i ę t y  (abgeschnarrt, więc właśnie 
przeciwnie: kurek spuszczony), jak to myś l i wy  ma zwycza j  r o b i ć  
p a r ę  m i n u t  z e s t r z e l b ą  (co za szyk!) zaraz (bezpośrednio) po wy
strzale... (wie der Jdger das Gewehr unmittelbar nach dem Schusse 
einige Augenblicke zu lassen pflegt) i t. d.

Rozpatrzywszy całą książkę, która, przyznać muszę, w takićj 
objętości sporo czasu wymagała, przychodzę do ostatecznego wniosku 
takiego: Te części książki, przy których autor nie wiele swćj pracy wła
snej poświęcał, są dobre; jednakże są one w takićj prawie samćj formie 
już opracowane w wielu podobnych podręcznikach; nie przysporzył te 
dy autor dla nauki nic nowego, ani lepszego; te zaś części, które z wła- 
snćj autora pracy wynikły, jak cały „Kurs I-szy,” jak jego tłómacze- 
nia, są złe pod wieloma względami... więc wynika z tego... że... lecz 
proszę czytelnika samego... konlduzyą zrobić.

& S.
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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 B S Z A W A .

Styczeń, 1882 ,—Prasę naszę peryodyczną w Królestwie Polskiem 
zbogaciły w roku bieżącym dwie gazety (jedna w Warszawie pod napi
sem „Słowo,” druga prowincyonalna w Łomży pod nap. „Echo Łom
żyńskie”) i jedno pismo specyalne, poświęcone nauce wychowania p. n, 
„Przegląd pedagogiczny.” Chociaż dotychczasowym organom prasy 
codziennej nie można odmówić zasłużonego świadectwa, że wedle mo
żności zadanie swoje troskliwie i przezornie spełniają, to czujemy po
wszechnie, że atmosfera publicystyczna, jaka nas otacza, nie odpowia
da jeszcze pod wielu względami warunkom zdrowia społecznego. Są 
prądy, dezorganizujące nasze społeczeństwo, są aspiracye kosmopolity
cznego radykalizmu, wykrzywiające gwałtem istotę naszego charakte
ru narodowego; są objawy niejasnych na polu ekonomiki pojęć, z któ
rych, niby z wiatrów lekkomyślną ręką sianych, niebezpieczne burze po
wstać mogą. Wszyscy się zapewne na to zgodzimy, że są to sympto- 
mata ciężkiej choroby, którą gruntownie leczyć trzeba. Lecz dopiero 
gdy chodzi o ideę i zasadę, która ma kierować naszą pracą, pokazuje 
się wielkie rozbicie pomiędzy nami; wychodzi na jaw pewna bezsilność 
i szamotanie się w ciasnych szrankach doktrynerstwa i różuorodnych 
kółek nawet w jednym i tym samym „obozie;” pokazuje się niebezpie
czeństwo skrajności i potrzeba kompromisów, które mogą wprawdzie 
zażegnać burzę chwili i przypadku; ale, podlegając warunkom każdo
razowej niejasnej konstelacyi, tworzą chaos i zamieszanie elementar
nych nawet pojęć, zamieszanie, z którego wyjście prawie niepodobne. 
Rezultat zaś tego szamotania się bywa nieomal zawsze dla nas szkodli
wy, na korzyść wrogich społeczeństwu naszemu żywiołów wypadający. 
Zjawisko to tłómaczy się tą okolicznością, że dotychczas nic ma pożą
danej łączności organicznćj między p r a s ą  a jednolitą w i ę k s z o ś c i ą  
kraju. Z tego faktu wynika niezwalczona prawie trudność oryeutowa- 
nia się w kwestyach potrzeb realnych naszego społeczeństwa. Zada
niem prasy w danćj chwili, jest właśnie stworzyć tę większość, zszere- 
gować w jeden wielki zastęp ludzi jednćj myśli i dobrej woli, bez pod



niecania wstrętnćj nienawiści między wsią a miastem, między przemy
słem i handlem z jednej a rolnictwem z drugiej strony; między społe
cznością chrześciańską a niechrześciańską; między kapitałem a pracą; 
między filantropią a racyonalną ekonomiką społeczną; między poważną 
nauką a mamidłami jaskrawej frazeologii o postępie, o wszechpotężnej 
wiedzy i t. p. Różnicy tych prądów nie wypędzi nikt z dzisiejszego 
naszego społeczeństwa zapomocą samej deklamacyi, choćby jaknajjas- 
krawszśj; chodzi o to, żeby szkoła i prasa, szerząc niewzruszone zasa
dy moralności, nauki i oświaty, pracowały nad złagodzeniem tćj wro- 
gićj walki, przez co możnaby je utrzymać w szlachetnćj emulacyi, któ
ra nie będzie podszczuwała kryjących się tu namiętności do otwartćj 
ze sobą wojny pod groźnćm okiem silniejszych potęg zewnętrznych, 
które przy tych zapasach kosztem naszym rosną i coraz bardziej się 
wzmagają. Nie sięgając w zbyt daleką przeszłość, spostrzegamy, że 
np. ostatuie smutne wypadki na ulicach Warszawy i ujawnione w dal- 
szćj konsekwencyi konieczne ich skutki wykazały dowodnie, że powa
żne nader zadania groźnie zaglądają nam w oczy. Od racyonalnego 
rozwiązania tych trudności nie tylko społecznćj, narodowćj, ale i poli- 
tycznćj natury, zależy przeważnie kierunek naszego dalszego rozwoju, 
zależy obrona moralnego majestatu naszej cywilizacyi i oświaty chrze- 
ściańskićj, niemnićj i ochrona dobrobytu materyalnego kraju. Tym
czasem każdy ważniejszy wypadek wywołuje u nas jaknajrozmaitsze 
t eo r y e ,  wkraczające bez jasnego pojęcia w sferę idei prawa, polityki
i oświaty, w sferę idei filantropii i ekonomiki społecznćj; teorye odbie
gające często od zasad racyonalnych; a to dlatego, że wypadek ów za
stał nas w rozbiciu nie na stronnictwa, bo te nie mają warunków nie
zbędnych do normalnego ukonstytuowania swojego; ale na koła i kote- 
rye, nie umiejące objąć w s z y s t k i c h  potrzeb kraju, unikających ini- 
cyatywy w wyjaśnianiu każdorazowćj sytuacyi naszego społeczeństwa 
na gruncie narodowym, z zachowaniem ciągłości pracy społecznćj przy 
pomocy niewątpliwych rezultatów nauki i oświaty chrześciańskiej. Kie 
runek bowiem i cel naszćj pracy obywatelskićj nie może zależćć od ża
dnych fantazyjnych porywów i mamideł abstrakcyjnych formułek; ale 
od jasnych i ożywczych promieni światła gruntownćj nauki, wskazują- 
cćj prostą drogę rozwoju naszego moralnego i materyalnego dobroby
tu. W obec takiego położenia rzeczy, witamy z radością organ, który 
w programie swoim (zobacz numer 1 „Słowa” z dnia 2 stycznia r. b.) 
obiecuje rozbierać wskazane co tylko kwestye na szerokiśj podstawie 
interesów ogólnych, przychodząc przez to w pomoc obywatelskim usiło
waniom dotychczasowych naszych pism codziennych. Redakcya „Słowa” 
oświadcza, że pragnie „brać inieyatywę w sprawach społecznych.” Lecz 
otuchę, jaką ta deklaracya w nas obudziła, podkopuje do pewnego sto
pnia zastrzeżenie: „Nie będziemy organem żadnćj koteryi, aui n i e u 
p o w a ż n i o n y c h  przez ogół partyi,” bo to nasuwa nam ideę, którą 
żaden poważny, o dobro kraju dbały publicysta krępować się nie mo
że; ideę jakiegoś specyaluego upoważnienia, czyli mandatu, którego o
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gół w naszćm położeniu nikomu dać nie może; a często, gdyby się o to 
kusił, mógłby nawet fałszywą i szkodliwą dać plenipotencyą. Tak jak 
żaden statysta, wypowiadając swój pogląd na kierunek interesów danćj 
chwili, nie może rościć sobie pretensyi przemawiania w imieniu ogółu, ale 
w imieniu swojego przekonania; tak tćż żaden organ publicystyczny nie 
powinien czekać na upoważnienie ogółu. Żaden bowiem ogół, zawsze 
z jaknajróżnorodniejszych pierwiastków złożony, nie może, nie ma po 
za publicystyką sposobu udzielenia prasie jakiegokolwiek upoważnie
nia; ale w y g l ą d a  właśnie od prasy światłćj i dokładnćj informacyi co 
do kroków, jakie w danćj chwili stawiać mu należy. Publicystyka nie 
może zależćć od niejasnych i nieświadomych często instynktów ogółu; 
ale badając gruntownie fakta i zjawiska chwili, powinna oświecać ten 
ogół z własnej inicyatywy, z poczucia obowiązku obywatelskiego, zgar
niając w jeden wielki szereg wszystkich tych, co jćj zasady i opinie po
dzielają. Pogląd publicystyki może nie podobać się pewnym kołom
i koteryom w danćj chwili i te nie zaniedbają w takim razie wystąpić 
ze swoją opinią i krytyką, która podnosząc odmienne widoki, do grun- 
towniejszego zbadania sprawy przyczynić się tylko może. Inaczćj 
otwiera się obszerne pole jak najrozmaitszym podmuchom i wpływom, 
którymby prasa, wbrew swojemu przekonaniu, ulegać musiała. Zmie
niłyby się tedy zupełnie role i pożytek prasy stałby się bardzo wątpli
wym. Każdy obywatel broni swego przekonania i nikt mu tego prawa 
nie może zaprzeczyć; dlaczegobyśmy mieli upośledzać pod tym wzglę
dem organa prasy? W kwestyach dobra publicznego, którego wszyst
kie pisma bronić obiecują, służy każdemu organowi prawo głosu, cho
ciażby w nićm odzywała się krytyka działalności innych organów: 
przyjęcie zasady poprzedniego upoważnienia przez ogół wywołałoby 
właśnie pretensyą panowania koteryi. Stworzona w ten sposób ambi- 
cya przemawiania w imieniu ogółu osłabiłaby nietylko jasność, ale za
mąciłaby i czystość głosu dobrze ugruntowanych przekonań. Dotych
czasowe N-ra „Słowa” dowodzą, że w praktyce podziela i Redakcja ten 
pogląd, a chociaż nie potrafiła jeszcze zupełnie wygładzić owćj szczer
by, jaką w prasie naszćj powyżćj wskazaliśmy, to możemy się spodzie
wać, że poważny ten nowy organ w prasie naszćj ku temu celowi wy b i
tn i  ćj zdążać będzie. Artykuły rozumowane omawiają najważniejsze 
kwestye bieżące, tak krajowe, jak i zagraniczue; korespondencye 
z wszystkich ważniejszych ognisk życia politycznego i społecznego tak 
w kraju, jak i zagranicą, przedstawiają materyał obfity i starannie 
obrobiony; zasobny dział literacki i widoczna staranność pod względem 
czystości języka, każą nam mićć nadzieję, że i pod tym względem odpo- 
wić „Słowo” poważnemu zadaniu dziennika polskiego.

Znaczenie prasy, jako jednego z ważniejszych czynników życia 
społecznego naszego wieku, jest tak wielkie, że promienie organów 
stołecznych nie zaspakajają dostatecznie potrzeby światła w odleglej
szych zakątkach kraju; dlatego pojawiają się w niektórych miastach 
gubernialnych od kilku lat osobne gazety, które uwzględniając intercsa
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najbliższej miejscowości, dostarczają mieszkańcom danćj okolicy za tanie 
pieniądze nietylko potrzebnćj informacyi, ale i pożądanej rozrywki. 
Lublin, Kalisz, Piotrków, Płock, Kielce, mają już od kilku lat swoje 
miejscowe organa, obok których stanęło w r. b., i to bardzo obiecująco 
„Echo Łomżyńskie,” wychodzące raz na tydzień w Łomży, pod redak- 
cyą p. Wiktora Szumańskiego. Artykuł w 1 N-rze p. n.: „Zadanie
i kierunek prasy prowincyonalnćj,” odpowiada bardzo trafnie na dane 
pytanie, a wyszłe dotychczas N-ra świadczą bardzo korzystnie o wszech
stronnych staraniach redakcyi.

— „Przeglądu pedagogicznego,” zapowiedzianego w obszernym 
prospekcie w końcu r. z. (zob. „Bibl. Warsz.,” 1881 r., zeszyt grudnio
wy, str. 470), wyszły dotychczas dwa zeszyty i zawierają artykuły ro- 
zinaitćj treści z dziedziny pedagogiki i rozmaitej wartoścC tak, że nau
kowego znaczenia tćj publikacyi dotychczas jeszcze dokładnie ocenić 
niepodobna. P. Tad. Żuliński, zwracając uwagę czytelnika ua „potrze
bę stałego hygienicznego nadzoru nad zakładami wychowawczo-nauko- 
wemi,” nie uwzględnia dostatecznie warunków edukacyi publicznćj 
w naszym kraju, tak, że wywód jego teoretycznie wymotywowany, spo- 
tkaćby się musiał u nas z wielkiemi przeszkodami. Zresztą czekamy 
na ostateczne konkluzye, bo artykuł jeszcze nie skończony. Pomiędzy 
resztą artykułów znachodzimy i takie, które nie opierają się na pod
stawie naukowej, ale są wyrazem samej tylko obserwacyi. P. Wernic 
np. pisząc traktat p. n.: „Osobistość nauczyciela,” zwraca uwagę na ró
żne przywary i wady młodzieży i wskazuje przymioty, które w tych ra
zach pożądane są u nauczyciela. W taki sposób nie poznamy chara
kterystycznych, niezbędnych warunków osobistości nauczyciela' bo oso
bistość nauczyciela powinna odpowiadać celom nauki i zadaniu szkoły
i nie można jćj dopasowywać do słabości uczniów. Artykuł p. K. na 
zagadkowy temat: „Los historyi Grecyi w naszych zakładach nauko
wych żeńskich,” domaga się tego, aby „historyą Grecyi była wykładaną 
powtórnie po ukończeniu kursu historyi powszechnej.” Żądanie to nie 
wynika z zasad dydaktyki, która mogłaby się zgodzić na wykład histo
ryi sztuki greckićj ze względu na wykształcenie estetyczne; ale osobny 
szczegółowszy wykład historyi greckićj po wyłożeniu historyi powsze- 
chnćj jest zupełnie zbyteczny. Znajdują się w tym artykule ustępy za
pewne pomieszane w druku, bo ich w żaden sposób zrozuinićć nie mo
żna, np. str. 16, wiersz 13— 16 od góry. Trudno także odgadnąć zna
czenie tego zdania (str. 14): „wtedy historyą Grecyi, ściślej traktowana, 
była u d z i a ł e m  klasy V-tćj. W artykule, równie pod zagadkowym na
pisem: „Czy wychowujemy kobićty?’’ znachodzimy wiele zarzutów prze
ciwko zakładom żeńskim. Dlaczego obarczać temi zarzutami same za
kłady żeńskie? które, o ile nam wiadomo, w znacznćj części odznacza
ją  się bardzo korzystnie wszechstronną troskliwością o dobre wychowa
nie powierzonych sobie panienek. Czy zakłady inęzkie zadawalniają 
autora w zupełności? I tutaj należało rozważyć gruntownie zadanie 
szkół żeńskich, jak je nauka pedagogiki pojmuje i na tym gruncie do-
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pićro dochodzić, czy nasze zakłady odpowiadają temu zadaniu lub nie
i dlaczego nie odpowiadają. Czy wina leży w organizacyi szkoły, czy 
w przełożonej, czy w nauczycielach, czy tćż w rodzicach? W dziale 
krytycznym zastanowił nas artykuł: „Jakie wypisy polskie pierwsze 
uważać należy za dobre?” Zapewne autor chciał tu mówić o Wypisach 
dla początkowej nauki języka polskiego. Mówiliśmy o tćj kwestyi 
w r. z. (zob. „Bibl. Warsz.,” 1881, zesz. paźdz., str. 139), a tutaj nie 
możemy się godzić z autorem na to, żeby w takich wypisach „należało 
spożytkować autorów najnowszych przeważnie,” bo dlaczegóż mieliby
śmy wykluczać autorów dawuiejszych, jeżeli ci pisali rzeczy dobre i le
pszym nawet stylem od najnowszych. Po wiadomości o szkołach ludo
wych na Węgrzech, czytamy zbiór różnych urywkowych myśli z dzie
dziny pedagogii, gdzie zastanawia niejasna sentencya Komeniusza (str. 
29): „Szkoła jest warsztatem ludzkości;” przecież w szkole nie chodzi
o samą zręczność mechaniczną.

Odpowiedź, jaką nie sama Redakcya „Przeglądu Pedagogiczne
go,” ale „Redakcya prospektu’’ do „Biblioteki Warszawskiej” wystoso
wała z powodu naszćj opinii o „Prospekcie” niniejszego wydawnictwa 
(zobacz „Biblioteka Warszawska,” 1881 rok, zeszyt grudniowy. Wia
domości), zostawiamy bez szczegółowego rozbioru, a to z następują
cych powodów: 1-ód) dlatego, że z tak głośnego wyróżnienia „Redakcyi 
prospektu” możemy przypuszczać, że Redakcya samego „Przeglądu 
Pedagogicznego” nie podziela ani objawioućj opinii, ani sposobu pisania 
„Redakcyi prospektu;” 2-re)że zajmując sięsprawami naukowemi, a nie 
osobistemi ułomnościami, nie umielibyśmy nawet za przykładem „Re
dakcyi prospektu” znalćźć odpowiednićj drogi do królestwa Ezopowego. 
3-ie) że w obec różnych zdań nieuzasadnionych i niewłaściwie nam pod
suwanych musielibyśmy zawiele rozprawiać o elementarnych kwestyach 
z zakresu gramatyki i stylistyki, niemniej i wychowania domowego, co 
dla Redakcyi „Przeglądu Pedagogicznego” uważamy za zupełnie zby
teczne, a dla „Redakcyi prospektu11 za bezowocne; 4-e) że nie przypu
szczaliśmy, aby „talent pisarski nie był właściwością redakcyi prospe
ktu, więc nic mógł być jćj obowiązkiem14 (str. 31, Nr. 1 „Przegl. Ped. 
u góry), i dlatego ośmieliliśmy się powiedzićć słów kilka w obronie 
czystości języka i poprawnego stylu polskiego. Źe nas za to obelga 
spotkała od „Redakcyi prospektu,11 nie martwimy się wielce, mając to 
przekonanie, źe przyrodzoną własnością wszelkićj obelżywości jest to 
zjawisko, że ona pada na tych, którzy nią w rozdrażnieniu miotają; 
a z drugićj strony mamy już dziś dostateczną satysfakcyą, bo widzimy 
w odpowiedzi „Redakcyi prospektu” troskliwsze unikanie konstrukcyi 
biernćj. Dosyć będziemy mieli nagrody, jeśli wskazany błąd szerzyć 
się cokolwiek przestanie!

W drugim zeszycie „Przeglądu Pedagogicznego” czytamy oprócz 
dalszego ciągu i dokończenia rozpraw: zeszytu pierwszego ważny arty
kuł p. Ilarwota pod napisem: „Szkolna kasa oszczędności ze stano
wiska pedagogiki i ekonomii społecznej. Dalćj wiadomość o zebraniu 
nauczycieli francuzkich w Sorbonie w Paryżu 1881 r., tudzież o szko-
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łach ludowych włoskich i dwa rozbiory krytyczne. Nie możemy powie
dzieć, aby publikacya ta odpowiadała nadziejom, jakieśmy sobie obie
cywali: są, w nićj obok kilku rozpraw, odpowiadających zadaniu, słabe 
artykuliki pod względem naukowym; ale szczególniej pod względem 
stylu i poprawności języka dopraszamy się o większą staranność i nie 
wątpimy, że z dalszym postępem tak pożądanego wydawnictwa utyski
wanie nasze okaże się zbytecznćm. W przeciwnym razie wołania na
szego nic stłumić nie potrafi!

— S. Dickstein wydał p. t.: „Rocznik pedagogiczny,“ Warsz., 
1881, rok i ,  dzieło nadzwyczaj pożyteczne. Nie możemy w tćj chwili
i na tćm miejscu zapuszczać się w obszerne sprawozdanie z bardzo ro
zmaitej treści, jaką ta książka zawiera; ale nadmieniamy, że jakkol
wiek większa część artykułów jest tylko opisowćj, informacyjnej natu
ry, nie zapuszczającej głębiej krytycznego oka, to całość przedstawia 
się korzystnie i daje dokładny prawie obraz całego ruchu pedagogicz
nego w literaturze polskiej w ostatnim czasie. Jako w pracy zbiorowej 
nie można żądać koniecznćj jednolitości; ale po zrobionej próbie życzy
libyśmy sobie, abyśmy tak pożyteczne wydawnictwo wiatach następnych 
z wszechstronniejszą wdzięcznością witać mogli!

— Posiedzenie kornisyi antropologicznej Akademii umiejętności 
w Krakowie, dnia 16 stycznia 1882 roku. Porządek dzienny: złożenie 
nadesłanych prac naukowych i darów wykopaliskowych; badanie 
zabytków przedhistorycznych w Radziminie, przez p. Z. Luba-Ra- 
dzimińskiego; o średnićm trwaniu życia u żydów krakowskich, przez 
doktora Buszka; wybór nowych członków. Po zagajeniu posiedzenia 
przez przewodniczącego komisyi, prezesa Akademi umiejętności, dok
tora J. Majera i po odczytaniu protokółu z posiedzenia poprzedniego, 
sekretarz komisyi doktor J. Kopernicki, zdał sprawę o pracach nau
kowych i o darach wykopaliskowych, złożonych do rozporządzenia 
komisyi przez rozmaite osoby. Z nowych prac naukowych złożono na 
tem posiedzeniu: 1) „Zbiór 84 baśni i podań z Litwy i Mazowsza,” 
przez Karłowicza; 2) „Opis wesela w Zalewańszczyźnie,” zawierający 
269 odnośnych pieśni obrzędowych, przez B. Popowskiego; 3) „Zbiór 
podań o roślinach i zwierzętach,” przez L. Hodulę; 4) część druga 
pracy: „Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyro
dy,” przez B. Gustawicza; 5) „Zbiór zagadek ludowych,” przez Z. Glo
gera. Już z samych tytułów przytoczonych rozpraw widać, że one, na
leżąc przeważnie do etnologii krajowej, dotyczą zarazem kwestyi dla tej 
wiedzy nader ważnych i pożądanych. Wszystkie tćż powyższe prace (z bar
dzo małym wyjątkiem) postanowiono ogłosić drukiem w szóstym i w na
stępnych tomach organu komisyi: „Zbiór wiadomości do antropologii 
krajowćj.” Z darów wykopaliskowych, oprócz licznych i nader cen
nych wyrobów kamiennych, złożonych przez p. Z. Luba-Radzimińskie- 
go, o których nieco niżćj mówić szczegółowićj będziemy, złożył p. Bere
zowski, między innemi okazy paciorków kamiennych wyrobionych 
z czerwonego łupku kaolinowego, znalezionych we wsi Bukach. P a 
ciorki kamienne tego rodzaju, znajdowane w wielu bardzo miejscowo
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ściach na całćj przestrzeni międzyrzecza Wisły i Dniepru, oraz sięga
jące na wschód i zachód poza te nawet granice, przedstawiają szczegól
niejszy interes pod względem archeologicznym. O ile z dotychczaso
wych badań geologicznych całćj przestrzeni tego międzyrzecza nam 
wiadomo, materyał kamienny, z którego paciorki te wyrabiano w cza
sach przedhistorycznych, to jest ów czerwony łupek kaolinowy, znajdu
je się w jednćj tylko miejscowości, mianowicie w okolicy leżącćj pomię
dzy wsiami Kamińszczyzną, Nahoranami, Klińcem i Zbrańkami w po
wiecie owruclcim. Pokłady tego kamienia w tych stronach, oraz wy
roby tam z niego wykonywane, odkrył i opisał G. Ossowski w roku 
1869 '). W okolicy Kamińszczyzny istniała widocznie fabryka te
go rodzaju wyrobów, gdyż znajdują tam na polach rok rocznie zna
czną ilość takich paciorków, między któremi bardzo często przy
trafiają się okazy niewykończone, wpółobrobione, a nawet ledwo roz
poczęte. Znajdowanie przeto wyrobów z tego rodzaju kamienia 
we wszelkich innych miejscowościach, wskazuje na bezpośrednie lub 
pośrednie stosunki ich ludności przedhistorycznćj z przytoczoną 
miejscowością powiatu owruckiego. Z dotychczasowych wiadomości 
pod tym względem wiadomo już nam, że wyroby te sięgają bardzo da
lekich miejsc. Na północ zachodzą one w głąb gubernii Mińskićj i Gro- 
dzieńskićj, na wschód w gub. Czernihowską i Połtawską, a w kierun
ku południowo-zachodnim znajdują je w poblizkich okolicach Modlnicy, 
odległćj na jednę milę na północ od Krakowa, po lewćj stronie Wisły. 
Z powodu takiego znaczenia tych paciorków kamiennych, wielce pożą
dane też są wiadomości o wszystkich tych miejscowościach, w których 
one kiedykolwiek znajdowano. Dlatego tćż, dar pan Berezowskie
go jest nabytkiem bardzo pożądanym i ważnym dla zbiorów akademi
ckich. Z kolei nastąpił odczyt p. Z. Luba-Radzimińskiego o poszukiwa
niach jego archeologicznych w Radziminie na Wołyniu. Wykopalis
ka radzimińskie, o których referent zdawał sprawę na niniejszćm po
siedzeniu, mają bezpośredni związek z temi wykopaliskami i znalezis
kami, które dokonane były także przez p. L.-Radzimińskiego w tćjże 
miejscowości w ciągu kilku lat ostatnich (1876—1878), a o których 
sprawozdawca podał już wiadomość szerszą w kilku poprzednich roz
prawach swoich, zamieszczonych w „Zbiorze wiadomości do antropolo
gii krajowćj” 2). Na ten raz badał on głównie wielki wał, łączący mo-

')  Zob. rozprawę tego autora na trzecim kongresie archeologicznym 
w Kijowie, w r. 18 74 („P race  III  zjazdu archeologicznego w K ijow ie,“  t. I, 
str. 9 ) ,  oraz rozprawę tegoż autora: , ,0  niektórych zabytkach wieku kamien
nego na W ołyn iu ,“  zamieszczoną w „W iadom ościach  archeologicznych,11 W ar
szawa, 1 876 , t. III, str. 108 ). O takichżo samych paciorkach znajdowanyoh 
w wielu m iejscowościach na Ukrainie, pisał E. Kulikowski w rozprawie: , ,0  
paciorkach kamiennych11 etc., (Zb iór wiad. do antr. kruj., Kraków, 1881, t. I , 
»tr. 46 .)

2) Zob. „Poizukiw ania archoologiczno w pow. ostroskim na W ołyniu 
w r. 1 8 7 6 ,“  (Z b iór wiad. do antr. kraj., t. I, str. 8); „W iadom ości o nowych



giłę przedhistoryczną (zbadaną już dawniej) z zamczyskiem Unijow- 
skiśm (Zamczyśko Winijewśkoje), a następnie, samo to zamczysko, 
oraz grodzisko tójże nazwy i przyległe obu tym zabytkom okolice. Wy
padkiem tych badań było zdobycie kilkudziesięciu bardzo ładnych na
rzędzi krzemiennych n e o l i t y c z n y c h  (dłutka, noże, siekierki i t. p. 
narzędzia szlifowane), oraz Łul, klocków i odłupków. Jedne z tych 
wyrobów są szlifowane i polerowane nader starannie; inne zaś otłuki- 
wane. Szczególniejszą tu uwagę zwracają piękne okazy nożów krze
miennych, mających oryginalne, niemal wyłączne dla tej miejscowości 
kształty s i e r p i k o w a t e .  Otłukiwanie narzędzi wykonane jest z nad
zwyczajną starannością i dokładnością form. Pomiędzy klockami te
go wykopaliska jest jeden niepospolicie okazały olbrzymi klocek, mają
cy 22 cm. długości. Wydobyty on został z dna studni zwanój bezo-  
d n i ą  (studnia bezdenna), leżącej u stóp tej góry, na której znajduje 
się zamczysko. Zaznaczyć tu wypada, że wszystkie okazy wyrobów 
krzemiennych znajdowane w Radziminie i w pobliżu tej wsi, wyrabia
ne są ze szczególnej odmiany krzemienia, odznaczającego się tem, że 
naturalna jego powierzchnia ma właściwy sobie równy, lśniąco-szklisty 
połysk, co samym tym wyrobom nadaje pewny powab i ozdobną ory
ginalność. Oprócz wspomnianych narzędzi krzemiennych, zdobyto tak
że przy tem badaniu części i ułamki naczyń glinianych, oraz wę
gle, tynk gliniany i kości zwierząt domowych i leśnych (wół, łoś i t. p.). 
Cały zbiór tych wielce cennych i ozdobnych przedmiotów, złożył szan. 
prelegent w darze do rozbiorów komisyi antropologicznej Akademii 
umiejętności, a nadto, złożył także i wiele innych okazów' podobnego 
rodzaju w'yrobów krzemiennych, zebranych przez siebie w okolicach 
wsi Śliwek (pod Radzimineui), Ostrożca, Horodyszcza (pod Łuckie ni)
i w Wołoskićm (w pow. Krzemienieckim). Pomiędzy temi ostatniemi 
wyrobami na szczególniejszą zasługuje uwagę jeden wielki, okaz ały, 
z niepospolitą zręcznością obrobiony grot krzemienny, znaleziony przed 
kilku laty w jednej z mogił wsi Ostrożca. Dar p. L.-Radzimińskiego 
wywołał podziękowanie ze strony przewodniczącego i obecnych człon
ków komisyi, a rozprawę jego postanowiono ogłosić w VI tomie organu 
komisyi antropologicznej: „Zbiór wiadomości do antropologii krajowej.” 
Następnie d-r Buszek przedstawił wypadki swój pracy antrop ologicz- 
nćj w ocenieniu „Średniego wieku życia u żydów krakowskich.” Praca 
d-ra Buszka jest dalszą kontynuacyą, niejako dopełnieniem tego zada
nia, które w ostatnie lata zakreślił nasz zasłużony antropolog d-r J. 
Majer i, w jednej jego części własną pracą dokonał w niedawno o publi
kowanej rozprawie: „Trwanie życia w Krakowie, obliczone co do ludno
ści chrześciańskićj” '). Dr. Buszek, obliczając teraz trwanie życia lu-

wykopaliBkacb w pow. ostroskim,11 (tamże, t. II, str. 7 3, 187 8 ); „D alsze p o 
szukiwania archeologiczne w tychże okolicach,“  (tamże, t. III, str. 6 2, 18 79);

■) Z ob . t. V , (1 8 8 1 ) „Z b ioru  wiadomości do antropologii krajow ej,“  
jz ia l I I , e l f .  3.
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dności żydowskiej, dopełnił tćm całości zakreślonego zadania antropo
logicznego. Z obszernych materyałów, jakiemi prelegent przy tćj pra
cy rozporządzał i które wyzyskał z najskrupulatniejszą dokładnością, 
doszedł on do wielu ciekawych w tym przedmiocie wyników. Ponieważ 
niemożemy w tćj chwili szczegółowym poglądem krytycznym wyprze
dzać ukazania się w druku całćj tćj cennćj pracy d-ra Buszka, ograni
czymy się przeto na przytoczeniu tu niektórych tylko główniejszych 
wypadków, a to według notaty łaskawie nam udzielonćj od samego au
tora.—Dzieci żydowskich, do piątego roku życia, w dziesięcioleciu od 
1859—1868, wymarło d w a  razy więcćj aniżeli chrześciańskich; powy- 
żćj 60 roku, dożyło żydów o 4,9%  mniej aniżeli chrześcian; średnie 
trwanie życia dla noworodków żydowskich było o 6,0 lat krótsze ani
żeli dla chrześciańskich, lecz od roku szóstego, trwanie życia dzieci ży
dowskich stało się dłuższćm o 2,5 lat, aniżeli dzieci chrześciańskich. 
Od r. 1869— 1880 umierało dzieci żydowskich o 14,5% więcćj aniżeli 
chrześciańskich w tym samym okresie czasu i wymieranie to w tymże 
okresie było o 1,1% większe, aniżeli w okresie od r. 1859— 1868, gdy 
przyciwnie śmiertelność dzieci chrześciańskich obniżyła się o 9,1%. 
Trwanie życia żydów od r. 1869—1880. wynosiło dla noworodków 19,8 
lat, czyli opadło o 1,2 lat w porównaniu z dziesięcioleciem poprzednićm; 
powyżćj zaś 5 lat, opadło o 1,6 lat. Trwanie życia obliczone z 22 lat 
(1859—1880) wynosi dla noworodków żydowskich 20,1 lat, czyli jest
0 8,6 lat krótsze aniżeli noworodków chrześciańskich; powyżćj zaś 5 
roku trwanie życia żydów wynosi 46,0 lat, czyli o 1,7 lat dłużćj niż 
u chrześcian. Rodzi się nakoniec dzieci żydowskich o 2,14% więcćj 
na 100, aniżeli dzieci chrześciańskich i ta nadzwyczajna płodność wy
nagradza straty wielkićj śmiertelności pięcioletniego wzrostu dzieci ży
dowskich. Na ostatek, na wniosek prezesa komisyi d-ra J. Majera
1 sekretarza d-ra J. Kopernickiego, w uznaniu zasług położonych dla 
nauki, uchwalono zaprosić d-ra L. Dudrewicza z Warszawy i p. Gusta- 
wicza z Krakowa, na członków czynnych komisyi antropologicznćj.

G. O.
— Wydział historyczno filozoficzny Akademii Umiejętności w K ra

kowie, odbył posiedzenie, na którćm doktor Franciszek Piekosiński 
czytał pierwszą część swćj pracy pod tytułem: „Obrona hipotezy najaz
du, jako podstawy ustroju społeczeństwa polskiego w wiekach średnich 
z uwzględnieniem stosunków Słowian pomorskich i podolskich.“ W  roz
prawie tćj, skierowanćj głównie przeciw najnowszćj pracy dra Smolki, 
pod tytułem: „Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski Piasto- 
wskićj,“ starał się p. P. wyjaśnić znaczenie i stanowisko wolnych dzie
dziców drobnych gruntów, jako typu społeczeństwa lechickiego w roz
woju jego pierwotnym, a porównywając ustrój społeczny Słowian zao- 
drzańskich z ustrojem Polski Piastowskićj, wykazywał, że gdy za Odrą 
wolni dziedzice drobnych gruntów zachowali przez cały czas swego ist
nienia swe cechy charakterystyczne, mianowicie wolność osobistą i wła
sność gruntów posiadanych, tudzież urządzenia społeczne, mianowicie
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indywidualność rodów, czyli pokoleń (np. Redary, Dołężanie, Kicyni
i t. d.) i wiece ludowe, do których się książę panujący stosować musiał, 
to w Polsce Piastowskićj w skutek podboju zeszedł dziedzic wolny grun
tu drobnego do roli wieśniaka nieswobodnego, ograniczonego tak co do 
osoby jako i własności ziemskićj. Wiece ludowe, tudzież samodzielność ro
dów czyli pokoleń uległy supresyj zupełnćj, a ich miejsce zajęła organi- 
zacya opolna z grodem i komesem grodowym, urzędnikiem książęcym 
na czele, który za pomocą przymusowćj odpowiedzialności opolnej, nie 
znanćj u Słowian zaodrzańskich, trzymał ludność podbitą w karbach 
posłuszeństwa. Inne tćż instytucye Polski Piastowskićj, noszące na so
bie charakter podboju, jak urządzenie naroku około grodów, usunięcie 
ludności wiejskićj od obrony grodów, a nałożenie natomiast na nią da
niny pod nazwą „stróża,“ przeznaczonćj na wyżywienie załóg grodo
wych, słowianom zaodrzańskim są nieznane. Następnie zabrał głos 
dr. Smolka, wyjaśniając niektóre poglądy swoje oraz odpierając zarzu
ty przez p. P. jemu czynione.

— Wielka nader obfitość dzieł naukowych i literackich, które 
zalewają prawie rynek księgarski, wywołała potrzebę szeregowania
i klasyfikowania tego bogactwa umysłowego, bo inaczćj trudnoby się 
było w tym ogromnym lesie zoryentować. Odpowiednie zatem i prak
tyczne podręczniki bibliograficzne są rzeczą nader pożądaną, nietylko 
dla samych czytelników, ale i dla uczonych badaczów, których obowiąz
kiem jest obznajmić się z całym materyałem naukowym przedmiotu, 
wchodzącego w zakres ich studyów. Gruntowna praca K. Estrejchera 
informuje nas co do dzieł dawniejszych, a dla bieżącćj literatury wryda- 
je p. dr. Wład. Wisłocki, kustosz biblioteki Jagiellońskićj, miesięcznie 
w Krakowie, od r. 1878 począwszy, bardzo pożyteczny „Przewodnik bi
bliograficzny.1' Przedpłata roczna z przesyłką 1 złr. 24 cent. W ro
ku bieżącym zaprowadził p. W. w tym miesięczniku nowy dział: „Kro
nikę bibliograficzną,” zawierającą treściwe sprawozdania z ważniejszych 
dzieł, tak, że wydawnictwo to, sumiennie i starannie prowadzone, za
sługuje na wszechstronne poparcie. P. Henryk Gliński, zabiegliwy re
daktor kalendarza polskiego „Gwiazda,” wydawanego przez Gr. Ungra 
w Petersburgu, w celu oświecenia tych, co w ciemnocie swojćj odmawia
ją  Polakom poważnego życia umysłowego i literackiego, niemnićj w ce
lu zwalczenia pewnćj oziębłości dla utworów literatury polskićj w po
śród publiczności naszćj, podjął bardzo „żmudną pracę dla obudzenia 
chęci czytania polskich książek” i wydał „Notatnik bibliograficzny” 
(za rok 1880 i pierwszą połowę 1881 r.), Petersburg, 1882 r., gdzie 
znajdujemy katalog książek polskich z wskazanego czasu. Podobne
mu celowi służy praca w „Kalendarzu Powszechnym” na rok 1882. 
Nakł. T. Paprockiego (str. 75—89), pod napisem: „Literatura” (od 1 
lipca 1880 do 30 czerwca 1881 r.), gdzie pod osobnemi rozdziałami 
mamy wskazane najważniejsze nowsze dzieła z każdej gałęzi nauk. 
W Pradze wydaje księgarz Fr. A. Urbanek: „Viestnik bibliograficky,” 
miesięcznik literacko-bibliograficzny, bardzo starannie redagowany i o
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gól literatur słowiańskich uwzględniający. Między publikacyami fran- 
cuzkiemi tego rodzaju zasługują na uwagę: 1) „Le Livre, rćvue inensu- 
elle,” pod kierownictwem p. Oktawiusza Uzanne. Paris. A. Quantin. 
Rocznik III. (Cena zagraniczna 46 fr. rocznie); 2) „Revue des livres 
nouveaux.” Red. M. Gaston d’Hailly. Taris, (zagranicą fr. 15). Po
daje przeważnie treściwe przeglądy literatury beletrystycznej. I)la li
teratury włoskiej wydal prof. Gubernatis dzieło niezupełnie wyczerpu
jące, ale ogólne wymagania pod względem bibliograficznym zaspakaja
jące p. n.: „Annuario della Letteratura italiana nel 1880, compilato da 
Angelo de Gubernatis.” Firenze, 1881. Całość rozpada się na 10 roz
działów podług osobnych gałęzi utworów naukowych i literackich. 
W pierwszym tym roczniku zaniedbaną znajdujemy nieco literaturę 
beletrystyczną w porównaniu z literaturą naukową. Dzieło to ma
i z tego względu swoję wielką wartość informacyjną, że stosunki księ
garskie z Włochami są jeszcze w wielkićm zaniedbaniu. W literaturze 
niemieckiej posiadamy oprócz dawniejszego „Litterarisches Central- 
blatt” Zarncke’go w Lipsku, „Magazin f. d. Litteratur des In. u. Auslan- 
des,” wyd.Edward Engel w Lipsku; i „Neuer Anzeiger f. Bibliographie u. 
Bibliothek-wissenschaft;” poważniejszy przegląd literacki p. n.: „Deu
tsche Litteraturzeitung,” wyd. p. dr. M. Roediger’a, docenta uniwersyt. 
berlińskiego. Berlin, 1880 i 1881. Ta gazeta literacka, przypomina
jąca starą „Jenaer Zeitung,” podaje regularnie treść ważniejszych pism 
peryodycznych niemieckich, angielskich, francuzkich i włoskich.

— Wład. Nehring, prof języków i literatury słowiańskićj przy 
uniwersytecie wrocławskim, którego 25-letnie pożyteczne prace nau
czycielskie uczcili w dniu 20 stycznia składkową ucztą i adresami kole
dzy, profesorowie uniwersytetu, Towarzystwo literacko-słowiańskie we 
Wrocławiu, uczniowie i obywatele W. Ks. Poznańskiego, drukuje we 
Wrocławiu krytyczne wydanie psałterza Floryańskiego, z odnośnym 
aparatem naukowym.

— Pod redakcyą dr. Iwana Bojnićic’a wychodzi od Nowego roku 
(kwartalnie) w Zagrzebiu „Przegląd południowo-słowiańslci,” poświęco
ny studyom na polu literatury kroackiej, serbskiej, bułgarskiej i Sło
weńców, który przy ważności politycznćj tych ludów w danej chwili 
zasługuje na uwagę szerszćj publiczności.

— Znany historyk niemiecki Leopold Rankę wydał 2-gą część 
swojćj, w r. 1880 rozpoczętćj „Historyi powszechućj,” przedstawiającą 
dzieje Rzeczypospolitćj p. n.: „Die roemische Republik u. ihre Welt- 
herrschaft.” Tomów 2. Lipsk, 1882.

— Pomnik ś. p. Aleksandra margrabiego Wielopolskiego. W po
łowie stycznia r. b., we wsi Mtodzowcach, w powiecie pińczowsk im, 
w kościele parafialnym, gdzie się znajdują groby hrabiów Wielopol
skich, ustawiono pomnik, wykuty w Kielcach z czarnego marmuru dla 
ś. p. Aleksandra hr. Wielopolskiego, margrabiego Myszkowskieg o, b. 
naczelnika cywilnego rządu Królestwa Polskiego. Łaciński napis, na 
pomniku umieszczony, jest następujący: „D. 0. M. Alexander comes
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Wielopolski, Marchio in Mirów Gonzaga-Myszkowski. In vico Sędzie
jowice 13 Mart. 1803 natus. Pietate erga Deum et Patriae amore in
signis. Ingeni fortitudine, animi magnitudine Princeps. Artium et 
litterarum studiis praeclarus. Re familiari vindicata. Omnes curas 
non semel in rempublicam contulit. Alexandro II Imperante Regni 
Poloniae colonos a serva opera liberavit. Judeis civitatem dedit. Var- 
soviae universitatem condidit. Injurias pravorum temporum perpes
sus. Obiit Dresde 30 Decem. 1877. SepultusMlodzoviae in agro suo. 
Patri optimo filius humillimus.”

W dosłownym polskim przekładzie wyraża ten monumentalny 
napis następującą osnowę: „Bogu Najlepszemu, Największemu. Ale
ksander hr. Wielopolski, margrabia na Mirowie Gonzaga-Myszkowski. 
Urodzony we wsi Sędziejowicach 13 marca 1803 roku. Bogobojnością
i miłością ojczyzny znakomity. Potęgą umysłu i wielkością duszy od
znaczający się. W sztukach i naukach sławny. Odzyskawszy mienie 
rodziny, niejednokrotnie wszystkie starania swoje na korzyść dobra 
ogólnego poświęcał. Za panowania Aleksandra II włościan Królestwa 
Polskiego od pańszczyzny uwolnił. Żydom obywatelstwo wyjednał. 
W Warszawie Szkołę Główną założył. Przecierpiawszy krzywdy złych 
czasów, umarł w Dreźnie 30 grudnia 1877 r. Pochowany w Młodzo- 
wcach, majętności swojćj. Ojcu najlepszemu syn najpowolniejszy.” 
Rysunek pomnika jest dziełem p. Krupińskiego, budowniczego z Kra
kowa. Medalion bronzowy z popiersiem zmarłego wykonał w Dreźnie 
p. Pollak. W Kielcach w miejscowym zakładzie pomnik wykuli zdol
ni pracownicy: krajowiec Czerniakowski i Wisner cudzoziemiec. Wy- 
pukło-rzeźba herbów hrabiów i margrabiów Wielopolskich jest bardzo 
staranna i nic do życzenia nie pozostawia.

Bedakcya Biblioteki Warszawskiej.

Redaktor odpowiedzialny J. K. Plebański.

Wydawca Józef Berger,

W drukarni Józefa Bergera, 
w Warszawie, Elektoralna Nr. 14.

0̂3BO.ieHO HeiuypoK). 
Bapmaua, 25 Jlnisapa 1882 r.
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BIBLIOTEKI WARSZAWSKIEJ.
Drukując liczbę egzemplarzy zastosowaną do liczby prenumera

torów, upraszamy o spieszne przesyłanie prenumeraty do Redakcyi, No- 
wy-Swiat, Nr. 68, gdyż później moglibyśmy się znaleźć w niemożności 
dostarczenia pierwszych zeszytów.

Nadmieniamy przytćm, że po skończeniu druku rozpoczętego 
w niniejszym zeszycie dramatu J. I. Kraszewskiego i K. Zalewskiego 
p. n. „Rodzina,” drukować będziemy ciekawą powieść K. Kraszewskie
go p. n.: „Pod wyrokiem;” opowiadanie z lat 1706—1713; w dwóch 
tomach.

ENCYKLOPEDIA WYCHOWAWCZA,
Pod redakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystań- 

skiego i J. K. Plebańskiego, wychodzi w zeszytach 5-arkuszowych. Pre
numerata wynosi kop. 40, z przesyłką kop. 50 za zeszyt. Można tak
że wnosić przedpłatę po rs. 3 kop. 20 za tom, złożony z ośmiu zeszy
tów, z przesyłką rs. 4.

Prenum eratę przyjm ują wszystkie księgarnie krajowe i zagrani
czne.

Skład główny i ekspedycya „Encyklopedyi Wychowawczej’’ znaj
duje się w Warszawie w księgarni Gebethnera i Wolffa, Krakowskie- 
Przedmieście, Nr. 415.

Nowe pismo codzienne:

SŁOWO,
wychodzić zaczęło z dniem 2 stycznia 1882 r., pod redakcyą H e n r y 
k a  S i e n k i e w i c z a .

Słowo zawiera: artykuły w kwestyach społecznych, ekonomicz
nych i rolniczych, dające zawsze pierwszeństwo takim sprawom, które
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bezpośrednio własnego kraju dotyczą; sprawozdania z bieżących wy
padków politycznych; korespondencye z prowincyi, z cesarstwa i z za
granicy; wiadomości miejscowe, krajowe i zagraniczne; przegląd prasy 
krajowćj, zagranicznćj i rosyjskićj; sprawozdania naukowe, literackie
i artystyczne; wiadomości urzędowe; telegramy; kroniki sądowe; wiado
mości z dziedziny rolnictwa, handlu i przemysłu.

Szczególniejszy nacisk kładzie redakcya na dokładne i szybkie 
sprawozdania giełdowe i targowe, przedewszystkićm z Warszawy, Pe
tersburga, Kijowa, Odessy, Berlina, Gdańska i Królewca.

W fejletonie pomieszcza Słowo oprócz kronik tygodniowych L i- 
t w o s a: powieści, opowiadania i szkice historyczne oryginalne, mię
dzy innemi „Listy drezdeńskie11 J. I. K r a s z e w s k i e g o  i t. d.

Nareszcie co tydzień dołącza Słowo stałe dodatki naukowo-lite- 
rackie, zawierające rozprawy, sprawozdania i utwory z dziedziny lite
rackiej, naukowćj i beletrystycznej.

W dodatkach tych drukują się obecnie między innemi studya 
S t a n i s ł a w a  T a r n o w s k i e g o , , O  Balladynie i Lilii Wenedzie, 
o Niepoprawnych i Horsztyńskim“ Słowackiego i t. d., nadto kilka 
drobniejszych prac L u c y a n a  S i e m i e ń s k i e g o  nieznanych do
tychczas naszćj publiczności; sprawozdania z dzieł Brandesa, Zoli i t. d.

Cena prenumeraty w Warszawie: miesięcznie kop. 75, kwartal
nie rs. 2 kop. 25, półrocznie rs. 4 kop. 50, rocznie rs. 9 i 5 kop. mie
sięcznie za odnoszenie do domu.

Na prowincyi i w Cesarstwie: kwartalnie rs. 3, półrocznie rs. 6, 
rocznie 12.

Za granicą: (za markami pocztowemi) rocznie rs. 16, półrocznie 
rs. 8, kwartalnie rs. 4.

Prenumeratę nadsyłać należy pod adresem: Administracya Sło
wa, ulica Niecała (róg Wierzbowćj) Nr. 1; rękopisma i listy pod adre
sem redakcyi tamże.

Również prenumerować można we wszystkich księgarniach w W ar
szawie i na prowincyi, kioskach i kantorach pism; w Petersburgu: w 
księgarni J. Ungra, plac Kazański, Nr. 7.

OD REDAKCYI

KRONIKI RODZINNĆJ.
Kronika w roku bieżącym 1882, wychodzi w tymże samym kie

runku i warunkach, obok rzeczy dotyczących kwestyi społecznych, na
ukowych i pedagogicznych, zamieszczając utwory beletrystyczne. W naj
bliższych numerach drukować będzie cenną pracę hr. Dzieduszyckiego 
p. t.: Nieśmiertelność, A. E. Odyńca ciąg dalszy Wspomnień z czasów



uniwersyteckich. Opowiadanie z drugićj połowy XVIII stulecia d-ra 
Antoniego J. p. t.: Anna z Grabianków Raciborowska. Opowiadanie 
Kajetana Kraszewskiego: Towarzysz Mohorta. Wreszcie nie wyda
ne dotąd Listy Zygmunta Krasińskiego i podobne* korespondencye 
innych znakomitych ludzi. Prócz tego mieścić będzie równie jak w ro
ku bieżącym korespondencye: z Paryża, Wiednia, Berlina, Londynu, 
Rzymu, Jerozolimy, Petersburga, Krakowa i Poznania. Prenumerato- 
rowie otrzymać mogą po zniżonćj cenie dzieła Kromera i Chodźki a w 
dodatku bezpłatnym: Człowiek w obec Darwina, Kopernik, dramat 
Szujskiego i inne broszury wydane nakładem Redakcyi. Nowo zaś 
przybyłym dodany będzie początek drukującćj się w ostatnich zeszło
rocznych numerach powieści, p. t.: Commentarium Kasztelanki.

WARUNKI PRENUMERATY:

W  W ARSZAW IE . W  CESARSTWIE I KRÓLESTWIE.

Rocznie............................... rs. 4  Rocznie......................... rs. 5 kop. —

P ó łr o c z n ie .....................................rs. 2 P ó łroczn ie  rs . 2 k op . 5 0
Kwartalnie.......................... rs. 1

Pieniądze nadsyłać najlepićj wprost do Redakcyi— ulica Mazo
wiecka Nr. 8.


