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Adolfa SmorczcWókiego. *j

III.

Kraina a lpe jska  i Sabaudya.

Olbrzymia ława A lp, dzieląca W łochy od reszty Europy, jest 
•wyniosłością gruntu, przechodzącą swą potęgą, rozłożystością i li
czbą granitowych szczytów, wszystkie łańcuchy gór naszej części 
świata. A lpy nie są wązkim szeregiem zębatych strzałek, ale krainą 
szeroką, mil 20 do 40, ciągnącą się od 22 do 37-go stopnia długości 
wschodniej, to jest mil 105, obejmującą powierzchnię 4,200 mil kwa
dratowych, wielce charakterystyczuą powierzchnię, od której wzięli 
geografowie i naturaliści nazwę strefy, fauny i flory alpejskiej i za 
śladem Humboldta zaliczają od niej wszelkie wyniosłości kuli ziem
skiej, przechodzące miarę zwykłych podgórzy. Dziedzinę A lp  właści
wych liczymy od góry Yentoux w Prowancyi, wysokiej 6,025 stóp, do gó
ry Orien w Dalmacyi, mającej jeszcze 6,000 stóp wysokości. Łupki szyf
rowe od strony Sabaudyi, wapienie i piaskowce w Szwaj caryi, stano
wią przeważnie to podniesienie gruntu, na którym piętrzą się liczne sze
regi szczytów granitowych, dochodzących 15,000 stóp wysokości. N a
zwy Montblanc, Szrekhorn, Jungfrauhorn, Finsterarhorn, Mont- 
Roza, oznaczają tylko najwyższe cyple, otoczone niezliczoną liczbą 
nieco niższych, wieczystym śniegiem pokrytych i lodowcami lśniących 
Strzałki granitowe są tak liczne, że w Alpach Berneńskich ze 
szczytu Languard policzyć można 1,700 wierzchołków gór. Pod 
wzgledem strefy rozdziela się cała przestrzeń górska na podalpie 
wzniesione 2,000 do 5,000 stóp, to jest do granicy drzewnej, na A lpy
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średnie 5,000 do 8,000 stóp, stanowiące granicę śniegów wieczy
stych i A lpy wysokie od 8,000 do 12,000 stóp sięgające.

Między masami granitów, zdumiewających swym ogromem, 
snują się wązkie szczeliny, stanowiące historyczne przejścia hord 
i armii rozmaitych. Po kilka tygodni i więcej musiały one praco
wać wśród śniegów i głodu, zanim zobaczyły ziemię słoneczną Auzo- 
nów i zanim zdołały zstąpić na żyzne doliny Piemontu lub Lombardyi. 
Hannibal stracił połowę swych wojsk w takim pochodzie. Przejście 
A lp  dziwnie fortunne, dokonane przez Napoleona I, zawdzięczał 
ten wódz szczęśliwy wielu korzystnym okolicznościom, a mimo takiego 
sprzyjania fortuny i genialnych rozporządzeń, całe przedsiewzięcie
o mało co nie zawiodło przy lichym forcie Bar. Niedołęztwu tylko 
komendanta tego fortu i panicznemu strachowi, jaki wrażali ówcze
śni Francuzi, winien generał Bonaparte, że nie prysły plany daleko 
sięgające i że możliwą się stała zwycięzka rozprawa z Austryakami 
pod Marengo, która odrazu wydała całe W łochy w ręce Francu
zów. Przedsięwzięcia, przedsiębrane przez Suwarowa i Korsakowa 
z W łoch  do Szwajcaryi skończyły się niepomyślnie, bo czekał na nich 
u zejścia gór czujny i roztropny Massena.

Przykłady historyczne wykazały, że każda liczniejsza armia, 
przedzierająca się przez Alpy, dostaje się na drugą stronę gór w sta
nie takiej dezorganizacyi i osłabienia, że późniejsze swe tryumfy za
wdzięcza tylko nieudolności obrońcy W łoch , lub panicznemu jakie
muś przestrachowi. Gdy Rzymianie mieli wodzów, jak: Maryusz 
r. 101 lub Emiliusz z Atyliusem Regulusem, wymordowali całe naro
dy wojownicze Cymbrów albo Gallów, które się poważyły przejść 
pierwszą osłonę W łoch . Dzisiejsze środki obrony, oraz liczne pułki 
strzelców włoskich, bersalierami zwanych, uniemożliwiają przejście 
A lp  licznej armii nieprzyjacielskiej, dla której samo wstrzymanie 
dłuższe, wśród jałowych i mroźnych przejść byłoby zabójczem. Tu
nele i linie kolei przechodzącej A lpy, nie zmieniają sytuacyi obron
nej, bo te kilka dziur, największych arcydzieł dzisiejszej inżynieryi, 
zamknąć można parą kartaczownic lub paczką dynamitu i pozostanie 
wówczas, jak od wieków, tylko pochód przez mroźne krainy, wązkie- 
mi tory, gdzie wszędzie zawadę nieprzebytą utworzyć wprędce m o
żna, wysadzając kilka wiszących nad drogą skał, co też dynamit 
łatwo uskutecznia. Karabiny repetyerowe małego oddziału strzel
ców alpejskich, mogą wstrzymać czoło potężnej kolumny nieprzyja
cielskiej zawikłanej w wąwozy. Artylerya traci tam swe znacze
nie, gdy ustawienie armat natrafia przeszkody i niepokonalno nawet 
trudności.

Położenie więc W łoch  od strony A lp  jest zabezpieczono i Fran- 
cya nie jest dla nich straszną. Trudniejszą obronę przedstawia teryto- 
ryum wenecyańskie. Tam są obszerne płaszczyzny przerżnięto znaczne- 
mi rzekami. Dla armii lepiwj wyrobionych, jest pewna przewaga zapo-

3 5 8  WŁOCHY TEGOCZESNE.



wniona na takim teatrze wojny, gdzie można manewrować wielkiemi 
masami wojska. W łochy działają więc przezornie, gdy łączą swe 
sprawy z interesem Austryi i Niemiec. Ten alians usuwa obawę 
napaści od strony Niemiec i otwiera jednocześnie W łochom  sferę 
rozległą działania na Wschodzie, tak jak w średnich wiekach. Ma
rynarka włoska niemiła dla Anglii i Francyi, może być dogodną dla 
Niemiec, z któremi w połączeniu, ważyć już nawet militarnie wiele 
może, a w zamian za swe usługi, zyskać nabytki terytoryalne w Syryi 
lub wśród wysp Archipelagu — Daprzykład Kandyą, niegdyś do 
W łoch  należącą.

Konsyderacye powyższe w skróceniu tu zaznaczam i przecho
dzę do opisu krainy podalpejskiej, zwanej Sabaudyą, będącej obec
nie częścią integralną Francyi, ale którą znać winniśmy, ponieważ 
w niej to wytworzył się wojskowy element, z którego pomocą rodzina 
dziś panująca we W łoszech, urobiła naprzód Piemont i zdobyła mo
zolnie skrawki Lombardyi, a wzrósłszy silnie w tym odpowiednim re
jonie podalpejskim, mogła sięgnąć po całe W łochy, stając już 
od trzystu lat na czele ruchu narodowego włoskiego. Losy też Sa
baudyi nie są może stanowczo rozstrzygnięte, gdyż we Włoszech 
tkwi w wielu umysłach chęć odebrania Francyi tych krain, złączo
nych z W łochami wielu rodzinnemi wspomnieniami. O zwrot Nicei 
upominał się energicznie i wytrwale Garybaldy, przecząc Francyi 
prawa nabytków terytoryalnych za pomoc jednorazową, której za
sługę W łochy teraz ostentacyjnie przyznają tylko Napoleonowi I I I  
i jego wyłącznej dla W łochów życzliwości. Dawali im do tego ro
zumowania pochop sami Francuzi, klnąc głośno przyjaźń włoską, od 
której żądali pomocy w r. 1870, zapomniawszy, że za swą uczynność 
w r. 1859 dwie piękne prowincye Włochom wzięli. Przechwalony 
polityk Thiers, ganił też otwarcie pomoc daną W łochom  i ukonsty
tuowanie z nich niezależnego państwa. Takie objawy niechęci ją 
trzyły ustawicznie W łochów.

D o opisu Sabaudyi skłania mnie także to, że w czasie mego 
tamże dłuższego pobytu, miałem sposobność poznania różnic głębo
kich charakteru francuzkiego i włoskiego. W iele osób, które figu
rowały pierwszorzędnie w ruchu włoskim, poznałem w Sabaudyi. 
Mniemam, że bliższe portretowe jakoby ukazanie tych wpływowych 
postaci, uczyni zrozumialszym charakter rzeczywisty narodu wło
skiego, i objaśni różnice, znamionujące rozmaite prowincye włoskie.

Sabaudyą poznałem w roku 1850, gdy należała jeszcze do P ie
montu, bo wtenczas przebyłem w niej całe lato, począwszy od 1 ma
ja . Zdarzyło się, że pierwszy ten miesiąc, był też czasem pobytu 
w Chambery, stolicy Sabaudyi i całej okolicy rodziny królewskiej. 
W iktor Emanuel przybył z królową i dziećmi swemi, aby na granicy 
państwa powitać brata swego, księcia Genui, nowożeńca z jego małżon
ką, księżniczką saską, przybywających z Drezna wprost po ślubie. Mia
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sto Cbambery i szlachta okoliczna urządziły przyjęcia i zabawy, 
których byłem uczestnikiem, dzięki sympatyi, jaką wszyscy tam mieli 
dla mego krewnego, Pawła Bielskiego, oficera pułku Piemont-Royal. 
Szczere przywiązanie Sabaudczyków do rodziny królewskiej objawi
ło się manifestacyjnie w r. 1850, pomimo, że obok nęciła do siebie 
druga republika francuzka i nawet, mimo nieszczęśliwych wojen 
z Austryą świeżo przebytych. Ta sympatya dla rodziny królewskiej 
ciężko dotkniętej, była najlepszym dowodem uczuć dynastycznych 
w ludności sabaudzkiej.

Celem podróży mojej do Sabaudyi, było użycie kąpieli w Aix-les- 
bains, miejscowości słynnej już za Rzymian, a działającej znako
micie na organizmy wątłe. W ody te są w wielkiej renomie u W ło 
chów, a cenione i znane przez doktorów paryzkich.

Drogę z Turynu odbyłem wraz z Pawłem Bielskim przez Mont- 
Cenis w ostatnich dniach kwietnia, pokryty jeszcze od swych podnó
ży twardym śniegiem. Jestto najlepsza pora do przebywania A lp. 
Później nastają lawiny, to jest obsuwanie się ogromnych mas śnie
gu pod wpływem gorętszego słońca i droga staje się bardzo niebez
pieczną.

Gościniec królewski wybornie pokierowany, wznosi się stop
niowo, począwszy od stacyi Avona i rna swój punkt kulminacyjny 
na wysokości 6,100 stóp przy małem jeziorku. Szczyt Mont-Cenis 
ma 11,088 stóp; sąsiedzki Sassiere 11,590. grupa ta obejmuje lodow
ce, niewiele ustępujące tym, które są u Mont-Blanc i M ont-Roza. 
Niektóre zakręty drogi, wijącej się w połowie wysokości Mont-Cenis 
są tak strome, że po kilkanaście koni i mułów musi być do dyliżan
su doprzęganych. Zjeżdża się zato po drugiej stronie z wielką ła
twością, hamując ustawicznie. Gdy nadejdzie pora letnia i lawiny 
zasypią szeroki gościniec, górale urządzają naprędce drogę dla sa
neczek wyżłobionych z kłódki drzewa i tak wązkich, że tylko prze
wodnik, a za nim jeden podróżny, wspierając ręce na ramionach 
przewodnika, mieszczą się w tych niby niecułkach. Przewodnik na
daje kierunek pchnięciem nogą, obutą w drewniane, gwoździami 
nabite podeszwy, które i do hamowania karkołomnej jazdy służyć 
mogą. Rozpęd staje się szalony po wygładzonej spadzistości, obok 
której skryte lub ziejące ciągną się przepaście. Podróżny, gdy za
wierzy zręczności swego przewodnika, ma obowiązek nie uczynienia 
najmniejszego ruchu, któryby mógł zepsuć kierunek. Musi siedzieć 
w kuczki nieruchomy, wsparty tylko rękami na ramionach przewo
dnika, trzymającego podniesione obie nogi i dającego chwilami któ
rąś z nich impuls, zwracający saneczki wczas od przepaści i napę
dzający je  na tor właściwy. Bieg jest tak szybki, że powietrze 
świszczę w około. Trzeba żelaznych nerwów, żeby nie ścisnąć przy
najmniej konwulsyjnie ramion przewodnika. Hrabina Lconowa 
Rzyszczewska z domu Radziwiłłówna, odbyła w tymźo r. 1850 taką 
emocyonującą jazdę z Mont-Cenis, spiesząc w sierpniu do swych sy

360 WŁOCHY TEGOCZESNE.



nów, uczących się w Genewie, o których zdrowie miała obawę. 
Mówiła, że uczucie takiej jazdy jest zachwycające.

Odbyliśmy podróż dyliżansem, doganiając na stacyach ekwi- 
paże dworskie, zatrzymujące się dość długo dla odpoczynku i posile
nia dzieci królewskich, których dobry apetyt objawiał się jeszcze po 
powrocie do karety chrupaniem mnóstwa „crescini," chleba ulubione
go piemonckiego. Kresczyni zwą chleb, wyglądający jak gruby, zru- 
mieniony makaron, który wiązkami jak chrust na stołach kładą. Ma 
on wielką pożywność.

K ról jegomość i sztabowcy, przechadzając się przed stacyą, pa
lili wojskowe cygara tej cienkości i prawie tak długie jak kreszczyni. 
T e oznaki zdrowia i dobrego humoru, cieszyły wszędzie lojalną lud
ność i napawały szczerem ukontentowaniem Bielskiego, który, jak 
cała_ armia piemoncka, przepadał za Wiktorem Emanuelem i jego 
żołnierską manierą.

Gościniec główny królewski, przechodzi od Mont-Oenis wzdłuż 
biegu rzeki Izery przez Saint-Jean de Mauvienue, spore miasteczko. 
Tam uderza najbardziej szczególne uwarstwowanie gór Sabaudzkich. 
Są to pokłady łupku szyfrowego, niezmiernej głębokości, rozdarte aż 
do spodu przez wartką rzekę, obok której wije się główna droga. 
Szare lub czarniawe piętra łupku, mają gdzieniegdzie zieleniejące 
tarasy, żywiące kilka drzew orzechowych; zresztą straszliwe piono
we ściany, sięgające ogromnej wysokości, na której widnieją dopie
ro równe i łagodnie falowane obszerne wyżyny, pokryte pastwiskami 
nie tak źyznemi jak Jurajskie, ale mającemi sławę bardzo zdrowych 
i sprzyjających wychowowi bydła. Industria tej prowincyi, polega 
przeto głównie na wychowie młodzieży dwuletniej i sprzedaży do 
Francyi, gdzie na obfitych lucerniskach rozrasta się i okazuje wy
borne własności, wynikające ze zdrowego ustroju i dobrze rozwinię
tych organów oddechowych.

Na wyżynach Sabaudzkich, piętrowo się wznoszących, liczne 
wioski świecą schludnemi kościołkami, obsługiwanemi przez tych 
wzorowych księży, których typ ,,du cure savoyard“  w literaturze się 
ustalił. Z  ich błogosławieństwem wychodzą liczne partye biednych 
dzieciaków, znanych w Paryżu jako kominiarczyki, nigdy złodziej
stwem się nie plamiący, przed którymi najbogatsze rodziny fran- 
cuzkie nie boją się roztaczać swego zbytku i świecących kosztowno
ści, choć sabaudzkie biedactwo kominem włazi, a żyje suchym Chle
bem, potartym o skórkę słoniny. Opowiadano mi rozmowę takich 
dwóch malców: Jedli chleb, ale jeden już miał tylko swój kawałek 
słoniny; drugi mówi mu: pretes-moi un peu (pożycz na chwilę).— Oh 
non, odpowie przezorniejszy, <;ęa s’use“  (nie dam, to się zdziera).

Góry to szyfrowe dziwną swą formacyą wyrabiają w chłopa
kach Sabaudzkich zadziwiającą śmiałość w bieganiu po dachach 
sześciopiętrowych kamienic paryzkich i zapuszczania się w rozgałę
zione lufta kominów, które czyścić należy. Miedziaki, otrzymywane
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za tę niebezpieczną czynność, zbierają, małe sawojardy z nadzwy* 
czajną na swój wiek wytrwałością i odnoszą w góry rokrocznie spo
re sumki, których mnogość stanowi dla ubogich wiosek sabaudzkich 
zasiłek, obliczany na kilkakroć sto tysięcy franków każdej jesieni.

Uprawa pól na wyżynach Sabaudzkich zmniejszyła się znako
micie od czasu przyłączenia tej prowincyi do Francyi, a rozwinął 
się silniej chów młodego bydła. Dopókąd Sabaudya należała do 
W łoch, spotykała na granicy Francyi cła, tamujące wyprowadzanie 
bydła, przeciwko którym rząd piemoncki odwzajemniał się ciężkiem 
ocleniem zboża, mogącego wejść z Francyi, zaczem stosunkowa dro
żyzna zboża w Sabaudyi, skłaniała mieszkańców do wyrabiania na 
pole wszelkich równiejszych przestrzeni, choć oranie ich narażało 
na tworzenie się wyrw, psujących na zawsze małą posiadłość.

Oprócz korzyści z rozwoju wyspecyalizowanej, odpowiedniej 
krajowi chodowli bydła młodo sprzedanego, wejrzenie kraju w części 
najdzikszej Sabaudyi zyskuje teraz stale, gdyż zieleniejąca trwała mu
rawa, zastąpiła wiele szarawych mocno pobruzdowanych od zlewy 
deszczowej pólek. Gaje słodkich kasztanów wybornie w Sabaudyi 
rosnących, zajęły większą też przestrzeń, dając właściwy chleb ta
meczny góralski i ocieniając z lekka pastwiska.

Wioski sabaudzkie, choć ubogie, są schludne i ładniej zabudo
wane od francuzkich. W  każdej chacie dostać można doskonałego 
mleka; powitanie podróżnego jest gościnne, nie frasobliwe, natural
nie grzeczne. Olbrzymie drzewa orzecha włoskiego zdobią zwykle 
wioskę i dają po kilka korcy owocu. Nigdziem nie widział tak 
zdrowych i kształtnie rosnących drzew orzechowych. Ławy, stoły 
i półki pod zastawę kuchenną w chatach sabaudzkich są zwykle 
z drzewa orzechowego, lśniącego od starannego wycierania. Zwykle 
są one tych barw poważnych, z wiekiem nabytych, których żadna po
litura nie zastąpi.

Produktem cennym okolic Saint-Jean de Mauvienne, jest wino 
czerwone, bardzo wzmacniające, w rodzaju doskonałego ciemnego 
burgundu. Jest też w Sabaudyi wino czerwone wyższych jeszcze 
zalet, zwane de Touviere, którego własności odżywcze dla organiz
mów anemicznych są najlepszem dopełnieniem kuracyi, gdyż dają 
wyrostkom źle formującym się i bladawym krew bogatszą, cieplej
szą, zdolną do ożywienia limfatycznego ustroju, pokonywają więc 
zastoje i skłonności do gruźlicy. Na organa trawienia wpływają te 
wina wybornie w przymieszce do wody.

Rzeki Sabaudzkie: Arwa, Drans i Izera, mają wszystkie tenże 
charakter rwących potoków, wzbierających gwałtownie i wypełnia
jących mętnemi wody całą szerokość doliny. Łożyska te, napełnio
ne okrągłemi kamieniami, miały miejscami po parę wiorst szerokości 
ze snującym się w zwykły czas ważkim strumieniem wody, przybie
rającym chwilowo postać wielkiej rzeki, o czarnych falach, niosą
cych miał łupkowy i inne ziemiste części, wydarto w miejscowo-
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ściacli wyżej położonych. Te namuły nie zostawały w dolinach sa
baudzkich, a po upływie gwałtownych powodzi występowały znów na 
szerokim dnie dolin gładkie kamienie i zwir jałowy.

Karol-Feliks, król Piemontu i Sardenii, nie zapominający
0 swej ukochanej Sabaudyi, zapisał tej prowincyi do wyłącznych 
przez siebie wskazanych celów, kapitał piętnastu milonów franków, 
który w niżej opisany sposób zużytkowany został przed rokiem 1850
1 kilkakrotnie napowrót w te same roboty był włożony po wycofaniu 
przez amortyzacyą, tak, że w tym czasie obliczano wartość robót 
ztąd wykonanych na 45 milionów franków.

Po oznaczeniu właściwej szerokości potrzebnej korytu rzeki 
w średnim stanie wód, zbudowano po obu stronach groble z wielkich 
ciosanych kamieni, łączonych żelaznemi 'klamrami, aby wytrzymać 
mogły nacisk wznoszącej się nagle wody. W  pewnych odstępach 
są małe przerwy w tych murach, opatrzone silnemi wrotami i szluzą 
tak stawioną, że je j ujście jest zwrócone nie ze spadem ogólnym do
liny, ale przeciw temu spadowi w górę doliny. Gdy woda podniesie 
się w rzece nad pewną wysokość, wrota szluz bocznych są otwierane 
i puszczana niemi mętna woda na kamieniste odłogi, ciągnące się po 
obu brzegach rzeki, w karby ujętej. Jakkolwiek woda wzbiera 
zwykle gwałtownie w ścieśnionym korycie rzeki i wylewa się grubą 
wai’stwą przez wrota szluz, nie rwie jednak gruntu, bo kierunek 
szluz zwróconych ujściem swern w górę doliny, łamie gwałtowność 
strumienia i ten rozlewa się spokojnie na kamieniste odłogi, gdzie 
osadza obfity namuł. Żeby woda rozlana nie zbiegała zbyt prędko, 
przestrzeń między groblą murowaną i górami, ograniczającemi doli
nę, jest podzielona wałami poprzecznemi, usypanemi dość luźnie ze 
żwiru. W oda, stanąwszy równo, jakby w szeregu stawów, przesiewa się 
wolno przez wały żwirowe, pozostawiwszy wszelki namuł. Osad ten 
jest natury gliniastej, jako pochodzący z rozkładu łupku. Jak tyl
ko jest go tyle, że krzewy mogą się przyjąć, dział taki zasadzony 
jest prętami wierzby wszelakiej, pomiędzy którą osadza się namuł 
coraz prędzej, gdyż można już śmielej napuszczać większą ilość wo
dy na przestrzeń umocnioną przez splecione korzenie wierzby. W ar
stwa spora rodzajna, wytwarza się wprędce i naówczas działek po
zyskany dla kultury, sprzedaje się w drodze licytacyi, a pieniądze 
pozyskane używają się na dalsze prowadzenie robót, wykonywanych 
silnie i fundamentalnie na całym biegu rzek, które przeobraziły 
ogromną przestrzeń kamienistych wybrzeży na zieleniejące bujne łą
ki, zabezpieczając przytem nadbrzeżne grunta od zniszczeń i wyle
wów rwących rzek górskich.

Pundusz darowany Sabaudyi przez Karola-Peliksa na wyż 
opisane roboty melioracyjne, przyniósł ogromne korzyści tej prowin
cyi, dając jednocześnie zajęcie biednej ludności. W idok prac doko
nanych za inicyatywą dobrego króla, jest jednym z powodów niewy
gasłej jeszcze miłości sabaudczyków do starej dynastyi.
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Żywą była bardzo ta miłość w czasie kiedym odwiedzał te kra
iny. Łączyło się z nią upodobanie w niezależności Sabaudyi, którą 
topić w ogromie francuzkim nikt sobie nie życzył. Roku 1848 za
manifestowało się to uczucie wybornie w samem mieście Chambery. 
B ył to czas drugiej republiki francuzkićj, którą rządzili: Ledru Rol- 
lin i Louis Blanc, podczas gdy członek najwyższego tryumwiratu, 
poeta Lamartine, wygłaszał swe mowy i odurzał się własnem uwiel
bieniem. Podstępny Ledru Rollin, urządził wyprawy niby ludowe na 
Belgią i Sabaudyą. Belgijską potłukła tamtejsza żandarmerya pod 
Risquont. "Wyprawa, którą skierował Ledru na Sabaudyą, wkro
czyła bezprzeszkodnie do bezbronnej prowincyi i zajęła Chambery, 
gdy wojska wszystkie piemonckie gramadziły się nad Padem przeciw 
austryakom. Hałastra rewolucyjna niosąca rzekomo wyzwolenie Sa
baudyi, rozgościła się po mieście, zajmując kwatery w bogatszych prze
ważnie domach, gdzie emancypatorzy kazali sobie obficie zastawić na
pój i jadło. Entuzyazm nie pozwolił miarkować libacyi mocnem winem 
krajowem. Zwycięzcy pospali się tak twardo po uczcie i fraterni- 
zacyach, że sabaudczyki powiązali ich jak baranów i do piwnic i do 
komórek pozamykali, broń zabrawszy. Wspomnienie tej bezkrwa
wej operacyi zabawiało jeszcze w kilka lat potem sabaudczyków, 
a było wielkiem creve-coeur, zawodem bardzo śmiesznym, dla są
siedzkich klubistów francuzkich.

Okolica Chambery, leżąca bliżej Rodanu i w sąsiedztwie jezior, 
jest bogatsza od Alpejskiej części Sabaudyi, i przedstawia krainę 
żyzną, pagórkowatą, z pośród której występują miejscami piaskow
cowe skały, mianowicie bliżej strumieni. AVidok w oddali szczytów 
śnieżystych Mont Blanc nadaje tej krainie bardzo romantyczny cha
rakter, podniesiony pięknością jeziora du Bourget, wzdłuż którego 
ciągną się z jednej strony żyzne pagórki, pokryte sadami i winnicami, 
a z drugiej olbrzymie ściany skał sinych i czerwonych, nad które- 
mi dominuje cypel wyniosły, zwany la dent du chat, około którego, 
jak  twierdzą, szła najdawniejsza droga do W łoch, przebywana przez 
Hannibala.

Inny i dzikszy jest krajobraz koło jeziora Anneci, leżącego 
po drugiej stronie Chambery. Jest ono otoczone zewsząd jałowemi 
skałami, prostopadle z wody się wznosząoemi. Okolica Anneci wy
dała największą chwałę Sabaudyi, Ś -go Franciszka Salezego. P o
stać to jakby tegoczesna. W pływ je j trwa ciągle, bo stał się ten 
święty poradnikiem jedynym ludzi w świecie żyjących, a też twórcą 
najlepszego zakonu wychowawczo-żeńskiego. Rady, zawarte w dzie
łach Franciszka Salezego, mają wyjątkowo praktyczną doniosłość 
dla ludzi najwyższej kondecyi i wmięszanych w dzieje świata. Dość 
powiedzieć, że zebrał je  w całość na żądanie -Henryka IV  francuz- 
kiego, tego typu dobrej wiary, uczciwości i dobroci, a razem wale
cznego bohatera i najmędrszego z polityków swego wieku; tego,
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który w dalekiem przewidywaniu pragnąi utworzyć związek euro
pejski aż po W aldaj.

Miłość swej drobnej ojczyzny sabaudzkiej^ dla której zbawię^ 
nia poświęcił św. Franciszek Salezy najwyższe godności świata 
i chwałę rządzenia w Paryżu lub Rzymie, gdzie go kilkakrotnie po
woływano, stawia go na czele prawdziwych patriotów. Mniemam 
więc, że nie wykroczę z porządku opisu Sabaudyi, przywodząc po
krótce życiorys tej pierwszorzędnej tamecznej postaci.

Urodzony r. 1567 w zamku Sales, oddalonym póltory mili o i  
Anneci, przeznaczony był jako syn pierworodny hrabiostwa Sales do 
tytułów i zaszczytów dworskich, oraz do dziedziczenia wielkiego ma
jątku, będącego oddawna w ich rodzinie. Wychowany w kolegium 
paryzkiem, kształcił się następnie wT słynnej akademii padewskiej, 
gdzie otrzymał doktorat z prawnych studyów pod sławnym wówczas 
Pancirolem. Pięknej postaci i dziwnie ujmującego obejścia, miał 
przed sobą największe zaszczyty dworskie i powodzenie światowe, tem- 
bardziej, że Emanuel Filibert i następcajego, W iktor Amedeusz, ksią
żęta Sabaudyi, sprzyjali jego rodzinie, a jeden z nich bardzo jeszcze 
młodemu przysłał nominacyą na senatora. W idok jednak stanu, 
w jakim była Francya, szarpana walką religijną i zuchwalstwo nie
mieckich mistrzów, działających z Bernu i Zurychu zbrójno nawet 
na Sabaudyą, której część bliższą jeziora genewskiego pochwycili 
i zaraz gwałtem religią katolicką z niej usunęli, pokierowały umy
słem Franciszka Salezego w młodziutkich jeszcze latach do stanu du
chownego i do studyów7 teologicznych, które równomiernie w Paryżu 
i Padwie ze studyami prawnemi z własnej chęci wykonał, ucząc się 
nawret dokładnie języka hebrajskiego oprócz greckiego, aby teksta 
pierwotne znać literalnie. Jezuita Possewin, który z powrotem 
z poselstwa do Polski był profesorem uniwersytetu padewskiego, 
poświęcał dwie godzin dziennie młodemu Franciszkowi, wertując 
z nim księgi, gdyż zapał młodego człowieka do nauki wielce ujął 
starego uczonego.

Zyskawszy pozwolenie ojca swego na wejście do stanu ducho
wnego, podjął Franciszek Salezy najtrudniejsze zadanie odzyskania 
dla wiary katolickiej tych ludności okręgów Chablais i Genewskie
go, które przez lat sześćdziesiąt były pod władzą niemiecko-prote- 
stanckiej republiki Berneńskiej, a na których sąsiedztwo wymownej 
kalwińskiej Genewy i jej słynnych z uczoności mistrzów, działało 
bezustannie. Sławny Teodor de Beze, stary, uparty teolog kalwiń
ski, mieszkał stale w Genewie i był zaliczany między najpierwszych 
mędrców ówczesnych.

Cierpliwością, wymową i pociągającym zapałem, pokonał Fran
ciszek Salezy zobojętnienie ludu i postrach, który sąsiedztwo gwał
townych berneńczyków w ogóle sprawiało. Większa i dokładniejsza 
Uczoność młodego misionarza. imponowała mistrzom genewskim i zy



skiwała nawet uznanie Teodora de Beze. Praca bezustanna, obo
jętność na niebezpieczeństwa, na spiski i tumulty, zagrażające życiu 
kapłana, wytrzymałość na niewygody i trudy, okazują w św. Fran
ciszku Salezym najpiękniejszy przykład rycerza Chrystusowego i za
razem jakby szczyt typowy charakteru sabaudzkiego. Postać to tak 
wybitna i żyjąca w pamięci ludzi w około jeziora genewskiego, żo 
protestanci nawet szwajcarscy mówią ze czcią o Franciszku Sale
zym, a wizerunki jego są tam tak popularne, że każdy je  na pierw
szy rzut oka poznaje. Od jednego z protestantów tamtejszych, pana 
Ulisse Sandoz, otrzymałem sztych wedle autentycznego portretu. 
Twarz pociągła, regularna, oczy duże spokojne i łagodne, broda 
długa, lekko falująca i wąsy niepokrywające ust, dopełniają wspa
niale tej postaci mędrca i świętego. W  pracowitości i poświęceniu 
osobistem nikt nie przewyższył Franciszka Salezego, który jako bi
skup zwiedzał wytrwale wszystkie parafie swej dyecezyi, nawet tam, 
gdzie z narażeniem życia, spinając się po skałach i chwytając się rę
kami załomów, można było jedynie dostać się do siedzib ludzkich, 
oddzielonych śniegami i przepaściami od innych. Część dyecezyi 
genewskiej znajdowała się we Francyi. Franciszek Salezy zmuszo
ny więc był kilkakrotnie jeździć do Paryża na posłuchania u Hen
ryka lV -go. Ten go nadzwyczaj polubił i podał mu sam myśl napi
sania kierownika moralnego dla ludzi światowych i dla dworzan. 
K ról mówił, że złe prowadzenie się tych osób wynika albo z mnie
mania, że Pan Bóg sądzi pobłażliwie występki; albo znów z tego, 
że zbyt ostrzy i drobiazgowi księża, zabraniają rozrywek niewin
nych, każą je  uważać za grzechy potworne i odstręczają dworzan 
i światowe osoby od czci bożej. Święty Franciszek napisał ,,L ’intro- 
duction a, la vie devote,“  dzieło które nawet i na protestantów najlep
sze wrażenie zrobiło. Król angielski Jakób I, zelant protestancki, 
otrzymawszy tę książkę od Maryi Medyci, powiedział: że żaden 
z mistrzów luterskich tak pociągająco o Bogu i religii nie mówi 
i książkę tę zawsze miał przy sobie. Dla ludzi świata jest to i dziś 
poradnik najlepszy. Wielka edycya listów, rad i nauk, oraz obszer
nie spisane życie i działania św. Franciszka Salezego, w Paryżu u Pe- 
risee frSres, rue St.-Sulpice, 1855; powtórzona od tego czasu wielo
krotnie, zawiera niezliczoną liczbę przykładów i odpowiedzi, pożytecz
nych równie dziś, jak przed trzystu laty. Zamięszanie pojęć było 
wówczas tak wielkie jak dziś i objawiało się uparciej i gwałtowniej. 
Pretensye pseudo-uczoności były olbrzymie, szczególniej u niemców, 
rej wiodących w ruchu X V I  stulecia. Wznowienie nauk u katoli
ków, powrót do studyów sumy św. Tomasza d’Aquino umocniły i od
żywiły kościół rzymski, który wyszedł też zwycięzko z walki. W y
dawca życia i prac piśmiennych św. Franciszka Salezego, kładzie 
często nacisk na ten powrót do prawdziwej wiedzy i powiada, że 
zaniedbanie nauk w duchowieństwie, ospałość i zło obyczajo jego 
w wieku X V I , dały łatwe zwycięztwo mistrzom protestanckim; gdy
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jednak podniosły się nauki w klerze katolickim i obyczaje ducho
wieństwa uległy gruntownej poprawie, wszędzie protestantyzm ustę
pować zaczął w zetknięciu z kotolicyzmem.

Jak silną przyjaźń pozyskiwał Franciszek Salezy u dobrze go 
znających, świadczy następna, w życiu jego pomieszczona opowieść:

W  otoczeniu 'Henryka IV-go był ulubiony od niego, prostodu
szny szlachcic, Deshaye, który był w przyjaźni z Fran. Salezym i z nim 
korespondował. Często on mówił o biskupie genewskim z admira- 
cyą. Pyta się więc król: „powiedz mi szczerze, Deshaye, kogo ko
chasz więcej: jego czy mnie.“  W ykręcał się jak mógł dworzanin, 
ale wreszcie przyznał, że więcej biskupa. Odrzekł Henryk wesoło 
na to: „Przyjmijcież mnie przynajmniej na trzeciego w waszej przy- 
jaźni.“  Król, wzrosły wśród ubogich gór Nawary, ten, co wywal
czył sobie mozolnie tron Francyi, był zaiste zdolny ocenić biskupa 
misionarza, nie chcącego opuścić swych gór rodzinnych Sabaudzkich, 
nawet dla przewodnictwa w świetnym Paryżu, gdzie najwybrańsze 
towarzystwo tłoczyło się na kazania, jakie tam miał apostoł chło
pów sabaudzkich. Henryk I V  daremnie ofiarował jemu przez kar
dynała de Petz koadiutorię Paryzkiego arcybiskupstwa. Tytu
larnym zwierzchnikiem był tenże kardynał i wielce nalegał, bo mu 
pomoc Franciszka Salezego w olbrzyiniem mieście była bardzo 
upragniona.

Postać S. Fran. Salezego radbym przypomnieć w wyraźnych 
rysach, ponieważ odbija ona w sobie wszystkie zalety ludności Sa
baudzkiej, spotęgowane nadzwyczaj przez silne uczucie miłości Boga 
i bliźniego. Nawrócenia bezkrwawego 60,000 protestantów, sąsiadują
cych z Genewą, tem siedliskiem najuczeńszyclr kalwinów, mogła pozy
skać tylko praca tak wytrwała i pełna poświęcenia. Pamiętać trze
ba, że było to w epoce największych wzajemnych prześladowań i wo
jen religijnych, które niszczyły całą Europę.

Jednem z najtrwalszych dzieł Fran. Salezego, jest reguła 
zakonu wizytek, wychowawczyń wzorowych młodzieży żeńskiej. 
Ten zakon wprowadzony został do Polski wkrótce po swojem zało
żeniu. Warszawa zawdzięcza królowej Maryi Ludwice pobudowa
nie pierwszego klasztoru, gdzie znaczna liczba bogatych, a niezliczona 
liczba ubogich panienek otrzymała to wychowanie, które stało się 
podstawą żvcia, tak ogólnie czczonych dawnych niewiast Polskich i od
bija się jeszcze w moralnym nastroju rodzin naszych. Przypomnieć 
tu warto korespondencye Maryi-Ludwiki z wizytkami, zebrane w A n 
neci i wydane przez Jastrzębskiego, zasłużonego szperacza, którego 
Salvandi, minister oświaty we Francyi, używał chętnie do bibliote
cznych poszukiwań. W pływ wizytek na wychowanie kobiet u nas 
nabrał wielkiego znaczenia przez znaczą liczbę nauczycielek prywa
tnych, które u tych zakonnic się kształciły.
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Uważam za właściwe zalecić naszym podróżnikom w ogóle, 
jeżeli mają zamiar jechać za granicę na dłuższy pobyt kąpielowy, czy 
też klimatyczny, aby starali się tam przybyć w samym początku sezo
nu, tak ze względów oszczędności, jak i dla tego, że zastają naówczas 
miejscowe żywioły jeszcze w ich naturalnem ugrupowaniu, co jest zaj- 
mującem dla obserwatora, a przyczynia się wielce do zabrania znajo
mości pożytecznych. Gdy nawała cudzoziemców staje się wielką, 
cofa się miejscowa przyzwoitsza ludność od stosunku z przybyszami, 
a z tem znika możność poznania istotnego stanu kraju i umysłów.

Jeżeli zaś kto ma zamiar użyć i świetnego europejskiego sezonu, 
który u wód w połowie lata ma miejsce, odbycie się wczesne z kuracyą 
przed tem jest do zalecenia, bo tych dwóch celów jednoczyć w krótkim 
czasie nie można. Należy więc zakreślić sobie czas podwójnie długi, 
co czynią zwykle rodziny francuzkie i włoskie, gdy ułożą sobie po
byt u wód swoich.

Byliśmy z Pawłem Bielskim pierwszymi cudzoziemcami, przy
byłymi do Aix-les-bains dnia 1-go maja 1850. to jest w samą chwilę, 
otwarcia sezonu. Z  dwóch hoteli, które nam z Genui rekomendowa
li oficerowie sabaudzkiej brygady, wybraliśmy mniej okazały Quillard, 
złożony z kilku kamienic, przedzielonych dziedzińcami i ogrodem. 
Stał on wśród miasteczka, stołowały się w nim władze miejscowe, 
z których pozostał mi w pamięci poczciwy sędzia okręgowy, znający 
całą okolicę dokładnie. Rozmowność Bielskiego; jego medal pie- 
moncki za waleczność; znajomości nasze między savoyardami, konsy- 
stującymi w Genui, utorowały drogę do przyjaznej zażyłości w A ix , 
gdzie nas już nie jak obcych, ale jak swoich traktowano. Byliśmy 
więc zaraz na prywatnej inauguracyi nowego kassyna. Zjechała 
się cała szlachta z okolicy, zażyła snać między sobą, bo na propozy- 
cyą hr. Chambost, jednego z protektorów kassyna, nie żenowano się 
uzupełnić tańcy kadrylem, na dawny sposób wykonanym; więc z entre- 
cha ze strony panów, a skromniutkim, misternym ruchem nóżek ta
necznic. Cały liczy dość kadryl ze starszych osób do tego się ufor
mował, a odznaczał się przy tem, jak się można było spodziewać, su
chy, zręczny jeszcze, choć podżyły hr. Chambost i naprzeciw niego 
tańcząca baronowa du Bourget, węgierka rodem, bo z rodziny hr. 
Festetycz, wdowa po którymś księciu wirtembergskim, a zaślubiona 
powtórnie z przystojnym bardzo szlachcicem sabaudzkim, któremu 
zbudowała nad jeziorem du Bourget mały, ale ładny kastel gotycki. 
Starszy brat hr. du Bourget mieszkał nawpół zwalonym starym zam
ku, wśród miasteczka tegoż nazwiska.

Nie krępowana, a przyzwoita wesołość towarzystwa; zachęta da
na przez starsze osoby, świadczyły o swobodnein usposobieniu umy
słów, choć szlachta przybyła na zabawę mieszkała w zamkach tak 
poniszczonych jeszcze przez pierwszą rewolucyą francuzką, że często
kroć jedna pozostała wieża, lub front wielki, masywny, z przylepiony
mi ubogiemi pokoikami, cały apartament stanowiły, a posiadłości były



zredukowane do krzaków i gór mniej żyznych. Huczała, nowa burza 
we Francyi r. 1850; świeży napad hołoty wysłanej z Paryża już był 
niedawno zawładnął miastem Chambery a odparty groził ponowie
niem. Nie frasowano się jednak tem wszystkiem i szlachta grani
cznego Sabaudzkiego okręgu przywykła do stawiania czoła wypadkom, 
okazywała tę pewność siebie i ufność w niepożytość swego kraiku, 
która też i ludność szwajcarską, znamionuje.

Przyjazd spodziewany królewskiej rodziny był głównym tema
tem rozmów i powodem licznych, chętnych przygotowań w okolicy, 
aby zamanifestować tem silniej przywiązanie ludności sabaudzkiej do 
swej dynastyi, im zmienniejsze i k;ipryśniejsze były wybryki sąsiedz
kiej Francyi.

Podróż W iktora Emanuela z żoną i dziećmi do Sabaudyi w r. 
1850 i ułożone tamże przyjęcie księżniczki saskiej, wchodzącej do 
rodziny, jako żona księcia Genui, brata królewskiego, wynikały z ów
czesnego położenia politycznego i usposobień ludności piemonckiej. 
Nie na różach spoczywała monarchia piemoncka. Świeża abdyka- 
cya Karola Alberta po nieszczęsnej wojnie z Austryą, kontrybucya 
sto milionów do wypłacenia spiesznie tejże, zaprowadzenie zmian 
w administracyi kraju, skutkiem nowych ustaw konstytucyjnych; 
obecność w Piemoncie 40,000 eksulów lombardzkich, winiących 
wszystko i wszystkich; rozterki, jakie budziło wspomnienie niepowo
dzeń wojennycti a tem więcej zdradzieckie powstanie w 1849 r. G e
nui republikańskiej na tyłach armii piemonckiej i spisek tejże par- 
tyi z generałem Ramorino na zgubę króla i armii, w czem podejrzy- 
wano też i Lombardów, jątrzyły ogólnie umysły w Piemoncie i czy
niły pobyt tamże młodemu królowi ciężkim i przykrym.

Armią ze stopy wojennej 120,000 ludzi musiano zmniejszyć do 
zwykłej liczby 30,000, przyczem sporo musiało być malkontentów 
oficerów, zredukowanych do pół pensyi. Rozbójnictwo, od dawna 
nie znane w Piemoncie, odżyło do tego stopnia, że młody, 22 letni 
dezerter naczelnik bandy, zatrzymywał na spacerach otaczająch Ni- 
ceę i obierał z pieniędzy cudzoziemców, przybyłych na kuracyą. Ban
dy rozbójnicze staczały bójki z żandarmeryą nawet w pobliżu rezy- 
dencyi królewskiej, Montcalieri. Słysząc taką nocną strzelaninę, 
porywczy W iktor Emanuel zebrał raz służbę pałacową, uzbrojoną 
w broń myśliwską i przeciął odwrót bandytom, którzy po rozpacz
liwej obronie pokonani zostali.

Nowy parlament nie mało też sprawiał młodemu królowi kło
potów, nie chcąc iść za kierunkiem ministra Cavoura, którego wi
dzenie rzeczy król podzielał. Zostawując więc załatwianie spraw 
z parlamentem krewnemu swemu księciu Carignan, w którym uosa
biała się zręczność polityczna rodziny Savoya, żołnierskich usposo
bień W iktor Emanuel, cieszył się jakby rotmistrz zwykły na urlopie, 
z wycieczki do Sabaudyi w pośród swoich lojalnych Sawoyardów, 
którzy, nie dyskutując wierzyli zawsze, że król ma racyą, a choć opła-
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ciii krwią swą najhojniej ostatnie wojny, przedsiębrane dla wyswobo
dzenia W łochów, nie winili porywczości Karola Alberta; ale zdając 
sobie sprawę dobrze z wydarzeń tej wojny, widzieli przyczyny nie
powodzeń w niejedności W łochów  i w braku karności wojskowej.

W  Chambery jest zamek obszerny, dawny książęcy, lecz mocno 
zniszczony. W stęp do niego zdobiły tylko piękne aleje z Pawlonii 
Imperialis, pokryte wielkiemi kiściami białych lub niebieskich kwia
tów. Królestwo przyjęli więc gościnę u mar^rabstwa Costa de Beau- 
regard w ich zamku la Motte, niezbyt oddalonym od Chambery 
i położonym wśród pięknego ogrodu. Tam nastąpiło powitanie mło
dej pary księstwa Genui. W śród oddanej im sercem i duszą rodzi
ny Beauregard, było tak wesołe i swobodne przyjęcie saskiej księ
żniczki, że równo z dziećmi królewskiemi biegano i bawiono się 
w gry, przyczem zręczność i piękna postawa księcia Genui się uwi
doczniały. W iktor Emanuel był więcej masywny—i siłą, jako też 
wytrzymałością na trudy się odznaczał. Myśliwskie jego następne 
zamiłowanie pochodziło z potrzeby zużywania tej zbytecznej siły jak 
i z wstrętu do roju politykusów, którzy się dobijali do władzy i wpły
wów a od których mogły go tylko odgrodzić skały i lesiste ostępy. 
W iktor Emanuel trwał stale w obranym kierunku, ale wolał nie wi
dzieć ludzi politycznych, którzy wypełniali ten program i mizernych 
sztuk, które tam odgrywać trzeba było.

W  roku 1850 przyjmował chętnie festyny, jakie mu szlachta 
sabaudzka i miasto Chambery wyprawiały. Naj pierwsza była wy
cieczka królewskiej rodziny do Aix-les-bains, wchodzących dopiero 
w modę wód mineralnych. Nowe kasyno przepysznie urządzone oka
zywano królestwu. W  czasie przedłużonych mów pożegnalnych, 
królowa z księżną Genui siadły do powozu i sztab cały dość liczny 
wraz z księciem Genui siedział już na koniach, kiedy władze miej
skie A ix  dokończały jeszcze swych komplimentów królowi. Podano 
wreszcie Wiktorowi Emanuelowi konia, osobno trzymanego na prost 
całej grupy dworskiej. K ról dosiadł rzeźko i chcąc sprezentować 
wierzchowca spiął go munsztukiem. Koń jeszcze zbyt młody i mięk* 
ki w pysku, wzniósł się tak na zadnich nogach, że omało nie padł na 
wznak. Miał szczęściem na sobie doskonałego jeźdźca. Ostrogi wbi
te w porę w boki konia sprawiły, że dał szczupaka niezwykłego 
i stanął jak wryty wśród grupy jeźdźców naprzeciw stojących. 
W  tym skoku szalonym, król otarł się nogą o kolano ówczesnego mi
nistra wojny generała Labormida, małego, pękatego. Dotknięcie 
było tak silne, że generał wytrącony z siodła, potrząsał zabawnie 
nożyną w powierzu, szczęściem że się wsparł korpusem na obok sto
jącym jeźdzcu, gdyż byłby wyleciał na piasek jak z procy. K ról 
ani drgnął na siodle a publiczność rozweselona, nagrodziła rzęsistc- 
mi oklaskami siłę i przytomność jeźdźca, jak gdyby to był ktoś pry
watny. Takie wybuchy entuzyazmu zwykle cieszą więcój jak wszel
kie inne oznaki; widać też było na Wiktorzo Emanuelu młodziończo
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prawie zadowolenie, a w pożegnalnych gestach wesołość i serdecz
ność niezwykłą. Popisał się bowiem dobrze w obec dam i ludu.

K ról i wojskowi mu towarzyszący byli w pięknych mundurach 
jazdy piemonckiej, uwydatniających postać i szykowność jeźdźców.

Szlachta sabaudzka miała jeszcze w r. 1850 jakieś odrębne to
warzystwo strzeleckie, z mundurami czerwonemi o czarnych aksami
tnych wyłogach, jakby kawalerów maltańskich. Kierującym w tym 
kole był hr. Chambost, wysoki, niemłody, zawiędły, ale muskularny 
i zręczny jeszcze, tak, że w kasynowym, na starą modę odtańczonym 
kadrylu entrecha, wycinał wybornie. B ył entuzyastą w monarchi- 
czności i wszystkiego, co dawną przypominało rycerskość. Urządził 
więc dla królestwa strzeleckie popisy z balem, następnie wiejskim 
champetre pod wyniosłymi kasztanami, które otaczają ogromnem kil- 
korzędowem półkolem odległą promenadę miasteczka A ix. Plac ten 
jest właściwie jakby na jarmarki przeznaczony, ale dziwnie piękny 
i charakterystyczny na tak małą mieścinę.

Zbudowano dla balu estradę znacznie podniesioną, długą na 
osiemdziesiąt łokci, której przykrycie stanowiły1 tylko liściaste kona
ry olbrzymich drzew. Ta improwizowana sala zapełniła się wybo
rem towarzystwa prowincyonalnego. W śród strzeleckich mundurów 
i roju pięknych, o ile można było zebrać, Sabaudek, odtańczyła wraz 
z całem towarzystwem para Królewska i księstwo Genui le quadril- 
le d ’honneur, jak zwą kontredans, zaszczycony udziałem monarchi- 
cznej pary. Damy dworskie były w ładnych spacerowych toaletach.

Na tryumf puścił jeszcze hr. Chambost balon oświetlony i zdo
bny mnóstwem wstęg i insygniów, aby przez góry zaniósł zrewoltowa
nej Francyi lub twardej republice szwajcarskiej manifestacyą m o- 
narchicznego socyalizmu sabaudzkich strzelców.

P o skończonej fecie zdarzyło się, że tejże nocy zgorzała szopa 
niewielka, gdzieś niedaleko A ix . Dokuczano Chambostowi, mówiąc 
mu, że to jego balon spadający zapalił.. Monarchista odpowiadał 
z gniewem: „c i niegodziwi „ces sacres demagogues,“  podpalili sami szo
pę, żeby zohydzić moję osobę i zasady1'.

Bal, dany przez miasto Chambery dla królewskiej pary i księ
stwa Genui, odbył się w ogromnej sali, urządzonej, o ile sobie przypo
minam, w teatrze. B ył liczny, ale nie tłumny, tak, że można było do
brze widzieć „la  quadriglia d ’onore“ . Królowa pięknego wzrostu i ła
dnej twarzy figurowała dobrze, a kolia z wielkich brylantów i kwa
dratowych dużych szmaragdów odpowiednią zupełnie była postawie 
i ruchom nieco sztywno monarchicznym. Książę Aosta, były król 
hiszpański, wielce matkę rysami i postawą teraz przypomina.

W iktor Emanuel nie tańczył na balu miejskim w Chambery. 
Ubrany w mundur wojskowy, sparty na szabli, gładził dość często 
ogromne wąsy. a wysunięty znacznie przed swój orszak, toczył spo- 
kojnem spojrzeniem po obecnych osobach i zdawał się używać z przy
jemnością przyjęcia, przez loyalne swoje miasto urządzonego. Nie



uważałem, żeby z kim rozmawiał i pamiętam, że we W łoszech najczę
ściej takie jest zachowanie się osób dostojnych w towarzystwie licz- 
nem. Jest w tem może większa taktowność i lepsze obliczenie, ani
żeli w dopuszczeniu w ten czas do siebie osób niby faworyzowanych, 
na nic nieznaczące rozmowy.

Bielski napawrał się radością i dumą, patrząc na dzielną postać 
króla, a z uwag korzystnych jakie czynił, domniemuję uczuć armii 
piemonckiej złączonej od wieków z rycerskim rodem Casa Savoya, 
gdy obcej krwi oficer, od kilku lat w tej armii służący, mógł się tak 
przejąć serdeczną życzliwością, mimo świerzych niepowodzeń odby
tej wojny. Myślał już jak prawdziwy Piemontczyk. Daleki od kry
tyk, jakie dosięgały naszych nieszczęśliwych królów, a gubią zaraz 
francuzkich, Piemontczyk kładzie rozsądnie na karb dubii eventus 
wojny— niepowodzenia zdarzone; poprawia swą organizacyą wojskową 
i tak, jak dawny Senat Rzymski dziękował Terencyuszowi W arrono- 
wi, że po straszliwej klęsce pod Kannami nie zwątpił o sile przezna
czeń wiecznego miasta; tak Piemontczyk przyjmował zawsze z posza
nowaniem swych monarchów mimo krwawych niepowodzeń wojennych, 
bo ufał, że rany się zagoją, nowe ofiary dobrze użyte wzmocnią armią; 
ta rozwinie znów sztandar Savoya i powetuje chwilowe klęski.

W  dni kilka po przyjęciu przez miasto Chambery, wiadomo by
ło w A ix, że rodzina królewska odwiedzi groby książąt Sabaudyi 
w opactwie Haute combe, po drugiej stronie jeziora du Bourget. 
Nieliczni jeszcze goście kąpielowi z A ix  ułożyli zatem wycieczkę 
czółnami do tegoż opactwa, aby widzieć jednocześnie tę miejscowość.

Klasztor z wysoką wieżą, raczej zamkową niż kościelną, jest 
wzniesiony na obszernym tarasie mającym 600 stóp wysokości a wy- 
stępującym w piękne jezioro. Z a  tarasem, pionowe prawie, olbrzy
mie krawędzie gór oddzielają to ustronie od lądu. Wystające, ja ło
we złomy skał barwy czerwonej łub niebieskawej, sterczą piętrami 
z tej nieprzebytej krawrędzi górskiej, cechującej krajobraz iście sa
baudzkiej pustelni. Piękne gaje drzew olbrzymich, orzecha włoskie
go, rozciągają się u stóp i w równi z opactwem, tworząc wśród odła
mów kamiennych i rzadkich trawników, cieniste grupy zmniejszające 
znużenie mozolnego wstępu na taras, gdzie przedstawiają się wspa
niałe gmachy opactwa Haute combe. Przy kościele jest krużganek, 
na kształt krakowskich, mieszczący pod ścianą wewnętrzną, wielką 
liczbę pomników marmurowych, poświęconych pamięci dawnych ksią
żąt Sabaudzkich. Piękne arkady rzucają dobre światło na rzeźbę 
i napisy. W arto, żeby wrócono do budowy takich krużganków przy 
kościołach, zamiast natłaczać ich wnętrze wizerunkami osób świec
kich i rozłożystemi pomnikami, przy których maleją ołtarze czci B o 
żej przeznaczone. Campo santa włoskie tak ciche i piękno powin
no być w tej mierze przykładem.

Pomnik w krużganku, nie przygnieciony wspaniałością koście]-
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nych sklepień i nie przygniatający na odwrót światową pychą sąsia
dujących z nim ołtarzyków i konfesyonałów, lepsze czyni wrażenie ani
żeli marmury tłoczące się po ciemnych kościołach, bez ładu i względu 
również na proporcye swe, jak i na wartość osobistości przez nie sła
wionych.

Królestwo ze swym orszakiem, przybyli na dwóch wielkich ma
sztowych łodziach i po krótkiej chwili, spędzonej w kościele, przeszli 
do krużganków, gdzie nasze towarzystwo już się poprzednio ustawiło. 
Opat postępował obok królowej i księstwa Genui, którym wymieniał 
głośno imiona i zasługi książąt w miarę jak oglądano ich pomniki. 
Wsłuchiwano się poważnie w te opowieści. Inny starszy ksiądz to
warzyszył królowi, który powolnym idąc krokiem przyzostał znacznie.

Gdy się zbliżał do nas, piękna, wysoka pani Bruins, holenderka, 
godna pędzla Rubensa, świeżą swą cerą i blond włosami, podniosła 
lornetkę do oczu, żeby się lepiej królowi przypatrzyć. Uśmiechnął 
się król końcem ust, przechodząc z głową podniesioną i pociągnął 
z brzękiem szablą po posadzce przed piękną kobietą— tak coś, jak ko
gut kiedy skrzydłem po ziemi przed kokoszą pociąga. Miał minę 
„ d ’un mangeur de coeur dótermine“  — co nas potem mocno bawiło 
a na panią Bruins ładne rumieńce wywoływało, gdy je j przypominał 
Bielski to żołnierskie znalezienie się W iktora Emanuela. Można so
bie wyobrazić zadziwienie księdza rektora na niespodziany brzęk sza
bli i minę króla, „dont la pensee n’etait pas avec leś morts ses an- 
cetres“ . (C. d. n.).

WŁOCHY TEGOCZESNE. 3 7 3

Tora II. Czerwiec 1888.



IGNACY DOMEYKO.
Z A R Y S  B I O G R A F I C Z N  O - N  A  U K O W  Y.  *)

SK REŚLIŁ

S T L a - M j c m  S ) i w i  n c Ł

S a n t j a g o  I8 4 6 — 1884 .
Osiadłszy w stolicy rzeczpospolitej chilijskiej, ją ł się Domeyko 

zaraz nowej pracy. Przedewszystkiem zabrał się do rozbioru wód 
studziennych miasta i okolicy. Ukończywszy tę pracę, przekonał się, 
iż woda, używana przez mieszkańców, jest zdrowiu szkodliwą. AVyka- 
zując przeto potrzebę zdrowej wody do picia, jednego z głównych ży
cia warunków, wypracował Domeyko projekt wodociągu, któryby 
sprowadzał ze źródeł o trzy mile odległych, wodę kryniczną do mia
sta. Projekt ten, dla braku funduszów, dopiero w ośm lat później 
wszędł w życie.

Chwalony ciągle przez gazetę stanu, zaszczycany przyjaźnią 
ministrów i dostojników kraju i zagranicy, nie mógł Domeyko pozo
stać długo na swojem mniej wybitnem stanowisku. Dekretem z 2G-go 
kwietnia 1847 r., został też Domeyko mianowany członkiem Rady 
uniwersyteckiej, a gdy Leon Crasnier wkrótce ustąpił z zajmowanej 
katedry chemii, mianowano 31-go maja profesorem chemii i minera
logii w Instytucie narodowym— naszego ziomka.

Rozpoczął więc Domeyko nową swojego życia epokę. Mimo ko
rzystnych propozycyi górników i przedsiębiorców, chcących Domoy- 
kę posiąść dla przemysłu górniczego, mimo otwierających się mu tym

*) D ok oń czon io , patrz zeszyt za m . innj r. b.
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sposobem źródeł wzbogacenia się, nie porzuca Domeyko swej nauko
wej pracy, lecz przyjmuje z całą. ochotą nowy swój obowiązek, a poj
muj ą.c go sumiennie i należycie, rozpoczął nową. epokę swojego 
zawodu wykładami o znaczeniu nauk przyrodniczych w ogóle, 
a przedewszystkiem o ważności dla wszelkiego przemysłu i życia — 
nauki fizyki. Równie ów „W stęp do nauk przyrodniczych,” jak 
i „Fizykę doświadczalną” ogłosił Domeyko drukiem, wzbogacając 
zasób podręczników naukowych Chili.

Z  pierwszej, powyżej wymienionej pracy, przytaczamy następu
jący  charakterystyczny ustęp:

„Duch, który ożywia badaczy umiejętności, tkwi w postępie nau
ki samej; uczeni pełni poczucia wielkiego znaczenia swej pracy, pracu
ją  i zadawalają się pracą ( t r a b a j a  i se c o n t e n t a  e o n  t r a b a -  
j  a r), i idą w ślady wielkich umysłów, które im jakby z przeznacze
nia drogę przygotowały, przyspieszają, rozwijają i kończą rozpoczęte 
dzieła aż w najpóźniejsze lata wieku swojego, lub torują nowe drogi 
dla potomnych pracowników. Jednym pobudką sława, drugim bo
gactwo, trzecim —  zazwyczaj biednym, czysta miłość nauki, ale— 
wszystkim jest wspólną m iłość—prawdy umiejętnej...”

Jakie wrażenie czyniły wykłady Domeyki na ludności stolicy 
chilijskiej, niechaj posłuży to, co pisze redaktor Juan Nepomuceno 
Espejo w swym dzienniku „E l Progreso“ w r. 1847:

„Zachwyca nas ta potęga, ta czystość i żywość obrazowania, ta 
wymowa czarująca, ten wykład prosty, świeży, a jednocześnie ener 
giczny, którym (profesor) jak prawdziwy mędrzec zdobywa umysły 
i serca czytelników."

Tegoż samego roku ogłosił Domeyko w czasopiśmie „Arauca- 
no“ artykuł w którym przemawia za zaprowadzeniem dziesięt
nego systemu miar, wag i monety. Na podstawie podanego projektu, 
stał się też system metryczny obowiązującym w Chili d. 10 czerwca 
1847 r., t. j .  na wiele lat wpierw, zanim niektóre z państw europej
skich zaprowadziły go u siebie.

Lecz na tem nie koniec prac niestrudzonego badacza. Szersza 
umiejętność zyskała w tym czasie od niego dwie bardzo ważne prace2), 
w których Domeyko na podstawie badań pokładów geologicznych for- 
macyi trzeciorzędnej w Chili, stwierdził rzecz bardzo ważną dla nauki: 
wykazał bowiem, iż ląd chilijski podnosił się w epoce trzeciorzędnej 
z morza zupełnie tak samo, jak w obecnych czasach wyłania się z morza 
zachodnie wybrzeże półwyspu skandynawskiego. Tropiąc ślady da
wnych poziomów oceanowych na wybrzeżu chilijskiem, wykazał da
lej, iż wznoszenie się to było nieregularne, a nawet, na podstawie 
znikających i zatapiających się w morzu śladów, wywnioskował, iż

' )  Z ob . B ibliografią Nr. 31. 
Tam ie, Nr. 2 5, 38.



w jakiejś epoce późniejszej niektóre wzniesione części lądu pogłębiły 
się napowrót w morze.

Oprócz tego stwierdzi! Domeyko rzecz inną, niezmiernie ważną 
dla geologii. Udało mu się bowiem po dłuższych poszukiwaniach udo
wodnić wbrew twierdzeniom geologów, którzy przed nim pisali o Chili, 
jak Degenhardt, Pentland, Darwin, Boussingault, Humboldt, Lequil- 
lon i t. d., iż twierdzenie ich: jakoby ustrój Kordylierów pozbawionym 
był pokładów formacyi jurasowój—jest błędne, i że przeciwnie, po
kłady tej formacyi są w Kordylierach dość częste i zawierają ska
mieliny, dowodzące niezbicie jurasowego charakteru tych pokładów.

Praca ta, omawiana na posiedzeniu Towarzystwa geologiczne
go w Paryżu, zjednała mu uznanie całego uczonego świata, a sławny 
palaeontolog francuzki, Dufresnoy, w mowie pochwalnej na Domey- 
kę orzekł wyraźnie, iż wykazanie ważnego faktu istnienia pokładów 
Jura w ustroju Kordylierów, jest „wyłączną zasługą uczonego pola
ka." Przesłane do Paryża przez Domeykę okazy skamielin tej forma
cyi, opisali palaeontolodzy Bayle i Coquand („Memoires de la socie
te Geologique de France"), a wykazawszy wrażność odkrycia Domey
ki, uświęcili je  nazwaniem jednego z nowo przezeń odkrytych olbrzy
mich Ammonitów— mianem „Ammonites Domeykanus.“

W  roku następnym wypracował Domeyko, z polecenia mini
sterstwa skarbu, projekt reformy mennicy, który, jak wszystkie pro
jekty Domeyki, został przyjętym i wprowadzonym niebawem w życie. 
Czegokolwiek bowiem się ją ł Domeyko, przeprowadzał sumiennie 
i rozważnie i ztąd ta ucieczka do niego we wszystkich sprawach, na
wet w zakres jego zawodu wcale nie wchodzących. Przy tej różno
rodnej pracy, nie zapominał jednak Domeyko nigdy o ulubionych 
swych pracach zawodowych, a mianowicie o swojem laboratoryum.

W idzimy więc wkrótce, prócz kilku pomniejszych dzieł nowych, 
ważną geologiczną rozprawę, jako owoc wycieczki feryjnej w naj
burzliwszą część Kordylierów, pod tytułem: „Descriptión du volcan 
d’Antuco.“

Wyprawa ta, wspominana często przez Humboldta w czwartym 
tomie jego „Kosmosu,“ była przedsięwzięciem bardzo niebezpiecz- 
nem. Bez śladu jakiejkolwiek drogi lub.ścieżki, po zastygłych zało
mach lawy, wśród dzikiej, bezludnej pustyni, wdzierać się ku wybu
chającemu kraterowi ognia, dymu, popiołu i lawy, mógł tylko czło
wiek, kochający wiedzę nad wszystko inne. To też, jakby chcąc udo
wodnić, iż nie zrażają go żadne przeciwności w pracy dla nauki, wy
prawił się Domeyko tych samych feryi w Kordyliery okręgu Talca 
i Chi lian, których zbadanie połączonóm było także z niczwyczajnemi 
niebezpieczeństwy. Z  wyprawy tej zdawał Domeyko sprawę na po
siedzeniach wydziału medycznego i matematyczno-przyrodniczego, 
które to posiedzenia, na sposób posiedzeń ongi wileńskiego uniwer
sytetu, zaprowadził. Wyprawa ta przyniosła wiedzy pierwszo cio- 
kawe daty o solfatarach Kordyliery Talca, z których największe na
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Cerro Azur i Cerro del Azufre udało się Domeyce zbadać szczegóło
wo, jak również i w związku geologicznym z solfatarami stojące, źró
dła wód siarczanyck.

Wyziewy i smród obrzydliwy, zdradzają te solfatary już w od
ległości dwóch mil. Wybuchające pary kwasu siarkowego, wydają 
głos podobny do haku lokomotywy, a od czasu do czasu powtarzają
ce się wybuchy gazów palnych, wstrząsają powietrzem jak grzmoty. 
Pierś ściska się, w płucach duszno, gorąco parzy całą powierzchnię 
ciała, nieba nie dojrzy okiem zbolałem wskutek brudnej mgły, wyzie
wów i dymów; żadna roślina nie ożywia tych miejsc zielenią barw 
swoich, zwierzę omija zualeka i ptaszę okala lękliwie to istne piekło 
na ziemi! Tylko żądny wiedzy, nigdy nienasycony człowiek, wkracza 
zuchwale w to ognisko straszliwych sił przyrody na to, by módz po
wiedzieć ze skruchą:

„J e  ne suis rien (słowa Domeyki na wstępie do powyższego 
sprawozdania) je  ne suis qu’uu simple solitaire; j 'ai souvent entendu 
les savants disputer sur le premier Etre, et je  ne les ai point com- 
pris; mais j ’ai toujours remarque que c’est a la vue des grandes see- 
nes de la nature, que cet Etre inconnu se manifeste au coeur de 
rhomme..."

Poświęciwszy zaledwie kilka miesięcy wytchnieniu nie całko
witemu, gdyż takiego nie znał nigdy Domeyko,—  odbył nową podróż 
naukową, której owocem jest dzieło '), obejmujące dokładną mono
grafią najbardziej na południe wysuniętych wygasłych wulkanów an
dyjskich Osorno, Calbuco i Llanquihue, leżącego nad wspaniałem je 
ziorem tego samego nazwiska.

Zaledwie jednak dokończył tej pracy, doszła Domeykę wieść, 
iż na północy, w Kordylierach Tres Puntas, Cabeza de Yaca i Cha- 
narcillo, wykryto świeże żyły rudy srebrnej.

Część ta Kordylierów, leżąca u granic pustyni Stacama, jest 
jeszcze do dzisiaj najbogatszą kopalnią rud srebrnych. Na szczegól
ną zaś uwagę zasługuje jedna góra Chanarcillo, leżąca o 33 mil od 
miasta Copiapo. Historyą odkrycia ukrytego w niej bogactwa, jest 
dość ciekawą.

Niedługo przed przybyciem Domeyki do Chili, biedny gór
nik nazwiskiem Godoy, polując na guanaki, zapędził się aż w ową 
wówczas bezludną okolicę, a podpatrując po skałach i węsząc wro
dzonym sobie zmysłem za układem warstw, dostrzegł w jednem 
miejscu ogromnej warstwy wykwitu metalicznego o barwie srebra. 
Badając go w swój sposób za pomocą noża, zdziwiony został miękko
ścią minerału, a nie znując wcale tej rudy, przyniósł kawał je j do 
Copiapo, prosząc o orzeczenie jej wartości. Tu poznano w niej rogo
wo srebro,,,piata plomo,“ jednęznajbogatszych rud srebra na świecie. 
Nie zdradzając miejsca odkrycia, wyszukał sobie Godoy wspólnika

*) Z o l .  Bibliografię Nr .  4 7.
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w bogatym przedsiębiorcy Miguel Galio, który dostarczył mu kapi
tału, potrzebnego do eksploatacyi. Dotarto też wkrótce do najbogat
szych złóż i zbierano olbrzymie zyski. A le Godoy, jak wszyscy ci, co 
kiedykolwiek odkryli jakieś pokłady kruszcowe, nie miał cierpliwości 
do powolnego wyzyskiwania kopalni, dał się unieść gorączce szybkie
go wzbogacenia się i sprzedał połowę swego prawa własności kopal
ni za 14000 piastrów dwom braciom, z zawodu karczmarzom Peralta 
Bolados, a sam w parę lat roztrwonił grosz i umarł biednym. A le 
i nowi nabywcy nie mieli cierpliwości. Otrzymawszy w dwóch la 
tach zysku 700000 piastrów, ulegli szałowi niespodziewanego bogac
twa, poczęli grać i trwonić pieniądze, tak, iż w kilku miesiącach prze
grali całą tę sumę do ostatniego szeląga i prawo własności kopalni 
i umarli w nędzy.

Góra Chanarcillo leży na linii zetknięcia się Andów z K ordy
lierą nadmorską i składa się cała z warstw wapienno-iłowych foriua- 
cyi jurasowej, przerżniętych w rozmaitych kierunkach żyłami meta- 
liczneini. Bogactwem treści odznaczają się przedewszystkiem głów 
ne żyły: „la Colorada i la Descubridora.” Każda z nich ma prze
szło dwa kilometry długości i składa się prawie z czystego embolitu 
rozmaitej barwy (chlorki i bromki srebra), podzierganego z rzadka 
grudkami czystego rodzimego srebra, kryształami rosikleru, adamitu 
i t. p. W  rok po pobycie Domeyki w tych kopalniach, odkryto ma
sę rodzimego srebra o wadze 50,000 funtów tak zbitą, iż musiano ją  
na miejscu dłutami przełamywać. Jakie zasoby tego kruszcu kry
je  jeszcze w sobie Chanarcillo, trudno orzec, roczna praca daje dzi
siaj jeszcze 4 milionów kilogramów rudy.

Na południe od Chanarcillo leżą kopalnie Agua Amarga, 
w których najobfitsze żyły miedzi: Camarones — należały na począt
ku tego wieku do gdańszczanina Boskowskiego, oficera artyleryi 
hiszpańskiej, który w nagrodę od króla dostał pozwolenie osiąść 
w Chili, zostawił rodzinę i dotąd wspominany jest przez krajowców 
z wielkim szacunkiem.

Załatwiwszy się z wymierzeniem kopalń, do których został we
zwany, powrócił Domeyko do Santjago, a zamierzając poświęcić się 
głębszej naukowej pracy zdała od wielkomiejskiego ruchu, zakupił 
dom w okolicy miasta i usunął się od życia na szerszym świecie. 
K rok ten staje się niedługo przyczyną ważnego zwrotu w życiu D o
meyki. Posłuchajmy, co nam sam Domeyko o tem mówi w liście do 
Adama Mickiewicza:

„Nasuwające się lata skłoniły mnie do szukania ustroni, i zna
lazłszy miejsce, co mi się spodobało, umyśliłem żyć na osobności, ci
cho, daleko od ludzi. Urządziłem był dla siebio domek jakoby kla
sztor jaki, przez cały dzień zamknięty, że ani sąsiedzi wiedzieli, co 
się w nim dzieje. Sprowadziłem do niego całą kolekcyą pisarzy as
cetycznych, zawartą w Demonstracyach Fray Luis do Grenada, 
i zdawało mi się, żem silniejszy i pewniejszy siebio niż kiedykolwiek.



Ale jakże Polakowi osiąść, żyć na wsi i nieodwiedzić sąsiedztwa, nie- 
zaprosić gości; jakże to zamknąć się na długo i pożegnać się na dłu
go z ludźmi, zwłaszcza z dobrymi, uprzejmymi ludźmi?

„Owóż opodal od mego domku był dom duży z ogrodem, liczna 
familia, mnóstwo dzieci swawolnych od rana do wieczora między po- 
marańczowemi i brzoskwiniowemi drzewami. Najstarsze dziecko, 
piętnastolenia dziewczyna, miała już wychodzić za mąż za bogatego 
sąsiada, bo tu kobiety prędzej rosną niż u nas i nie mnie wdać się 
w opisy, co to jest owa siła i namiętność w dziecinnem oku i dziecinnej 
twarzy— tego rodzaju piękności nie obaczysz może, chyba pod nie
bem, co prawie zawsze pogodne, zimową tylko porą zachmurzy się 
niekiedy. Dosyć— że mi się podobała, a możę i więcej niż podobała. 
Domek mój i szpalery prędko straciły swoję surowość, co dzień sta
wały się weselsze i ludniejsze — drzwi moje nie zamykały się tak 
wcześnie jak pierwej.— Nie wiem dobrze, jak potem było, muszę 
ukrócić historyą, aby nie kaleczyć języka i myśli— dosyć, że kiedy 
przyszła godzina, jak to mówią, opamiętania się, Enriquetta z domu 
Sotomayor a z matki Guzman została moją narzeczoną. Owóż po
czątek i koniec pięciomiesięcznej historyi—za dwa tygodnie będzie 
ślub i wesele.------- ”

Córka zacnego domu, pełna wdzięków serca i umysłu, wchodzi 
Enriquetta Sotomayor w dom Domeyki w dniu 12-go lipca 1850 r., 
a ziszczając nadzieje w niej przez małżonka pokładane, wnosi szczę
ście domowe, przysparza znaczenia w kraju swemi związki rodzinny
mi, uświęca obywatelstwo męża i staje się wkrótce duszą rodziny.

Przy boku ukochanej istoty rozpoczyna Domeyko żywot nowy, 
żywot męża, ojca i rzeczywistego obywatela kraju. Nie zapomina 
jednak o drugiej kochance— nauce, i nie dawszy sobie zwyczajnego 
w takich epokach życia wytchnienia na łonie rodziny, ima się nowej 
wielce żywotnej kwestyi dla kraju, która go stawia wkrótce na sta
nowisku wpływowego męża stanu.

Kwestyą ta tyczyła się zaludnienia kraju, którego wiele uro
dzajnych obszarów stało wówczas jeszcze odłogiem, a który osiedla
ny napływowymi pierwiastkami z pod panowania wszystkich panów 
świata, nie cieszył się tym porządkiem i unormowaniem stosunków 
społecznych i prawnych, jakich dla spokoju i dobrobytu rzeczypo- 
spolitej było potrzeba. Przekonawszy się w licznych swych podró
żach po wszystkich częściach kraju o niedostatkach i wadliwościach 
stosunków kolonizacyjnych, zestawił Domeyko wszystko w memorya- 
le, ogłoszonym pod tytułem: „ S o b r e  l a  c o l o n i z a c i o n  en C h i -  
1 e»—  j podał rządowi sposób, w jaki te stosunki uregulować i napra
wić należy. Przedewszystkiem zwrócił uwagę na to, iż dobrze poję
ta kolonizacya nie powinna zasadzać się na pozyskiwaniu jak naj
większej ilości osiedleńców, lecz na doborze tych osiedleńców ze 
względu na rękojmią ich uczciwości, zamiłowania do pracy, zmysłu 
ekonomicznego i uszanowania właściwości stosunków chilijskich.
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Obszary ziemi przeznaczone na osiedlanie polecił dokładnie zmierzyć 
i poparcelować, wydać ustawy, ograniczające wycinanie lasów, okre
ślić jasno i wszechstronnie prawa i obowiązki osiedleńców, a najgo
ręcej polecił rządowi staranie się o to, by nowi koloniści byli tego 
samego wyznania co ludność krajowa t. j. katolickiego, wykazując 
dobitnie, jak zgubne z pomieszania ludzi rozmaitych wyznań mogą 
wyniknąć skutki.

Wszystkie te uwagi i projekta zostały akceptowane przez mi
nisterstwo spraw wewnętrznych.

Z  prac Domeyki w laboratorium, których nigdy nie zaniedby
wał, zyskała nauka w owym czasie także wiele cennych nabytków. 
Rozebrał wody mineralne źródeł, położonych na południu kraju, 
zbadał dokładnie węgle kopalni Magallanes, rozebrał rudy żelazne 
i srebrne z części Kordyliery Tres Puntas, pomiędzy niemi nowy 
minerał: p i a t a  a g r i a  h o j o s a ,  zanalizował lawy wulkanów chilij
skich i zebrał w systematyczną całość rozbiór minerałów, znacho- 
dzących się w północnych okręgach kraju. Wszystkie te prace ogło
sił Domeyko w „Rocznikach uniwersytetu.”

A le na tem nie koniec ówczesnej pracy.
Pojmując wielką ważność spostrzeżeń meteorologicznych, któ

re pierwszy w tym kraju czynił systematycznie od chwili przybycia 
swego do Sereny, wprowadza Domeyko tę umiejętność do Chili, za
kłada obserwatoryum astronomiczne w uniwersytecie, poucza o waż
ności tej nauki, o sposobie odbywania spostrzeżeń, daje wzór w swem 
dziele „ T e m p e r a m e n t o  de S a n t j a g o , ” ogłasza dokładną in- 
strukcyą popularną *), oraz bada i rozbiera meteoryty, które w wiel
kiej ilości znachodziły się na pustyni Atacama.

Mimo tej niezmordowanej czynności na polu kilku gałęzi nauk 
przyrodzonych, nie ogranicza się Domeyko tylko na samych nich. 
Wszedł-szy w skład „ S o c i e d a d  de  A g r i c u l t u r a ” podnosi to 
towarzystwo do niezwykłego rozrostu i rolnictwo krajowe na nowe 
zwraca tory. Jako członek Towarzystwa dobroczynności radą i czy
nem jest nieustannie pomocnym, dba o podniesienie zasobów towa
rzystwa, celem niesienia ulgi biednym i zapomnianym.

Rzecz też naturalna, iż przy tak wielostronnem poświęceniu 
swych sił na rzecz dobra powszechnego, zbierał Domeyko ciągle hoj
ne owoce uznania. Rząd mianował go w r. 1852 szefem sekcyi wyż
szej uniwersytetu, ludność i górnicy, możni i biedni wyścigali się 
w dowodach podzięki i uznania, a ciała naukowe podnosiły ciągle wagę 
prac jego. Byt materyalny Domeyki wzrastał również. Sprawowanie 
urzędu rozjemcy górniczego przynosiło mu ciągle dochód obfity, a ja 
kiej niezwykłej w tym względzie zażywał powagi, dowodem, iż spór, 
trwający przeszło 150 lat pomiędzy dwoma właścicielami kopalń, za
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łatwił dopiero Domeyko ku zadowoleniu obudwu stron spornych. 
Wskazywanie lavaderom t. j. płókaczom złota, pokładów w pył złoty 
obfitujących, przynosiło mu także dochód niemały a uczciwy.

Żona idzie z nim we wszystkiem ręka w rękę, uczy się z miłości 
dla męża polskiego języka i tym językiem przemawia do dziecięcia, 
co im Opatrzność zesłała na pociechę. A  jednak, mimo to wszystko— 
Domeyko tęskni za ojczyzną swoją i ciągle ku niej zwraca swoje 
myśli...

„Choć jestem tu—pisze do Mickiewicza —  od lat niemało oby
watelem, właścicielem, mężem i ojcem, przekonałem się, że wszystko 
to nie jest w stanie zetrzeć imienia „cudzoziemiec," które od wyjścia 
z ziemi ojca swego przymuszony jest człowiek nosić. Trudno przypu
ścić, żeby komu za krajem mogło się lepiej powodzić, jako mnie tu
taj, bo wyjąwszy bogactwa, do którego nigdy nie dążyłem, a nim się
0 nie ubiegał, na niczem mi nie brakuje: dobry byt, wziętość i sza
cunek u mieszkańców, piękna natura, zdrowie, piękna i kochająca 
żona i dziecko jak anioł. Ż  tem wszystkiem nie masz spokojności du
szy i lada wieść od wschodu, to nie masz ani snu ani swobodnej 
myśli...”

Był to zdaje się list ostatni do Adama Mickiewicza, ostatnie; 
zwierzenie się z tego wszystkiego, co na sercu ciężyło, ostatnia spo
wiedź przed druhem młodości i przyjacielem, co sercem patrzał 
w serce człowieka. Adam zamknął w tym roku w Stambule oczy 
swoje na wieki. Drużyna innych przyjaciół była rozproszona po 
świecie. Po cóż więc miał Domeyko wracać do Europy? Po co 
walkę z losem rozpoczynać na nowo, nie mając pewności, iż będzie 
można pracować dla ojczyzny swojej?... Kraina chilijska dała mu 
wszystko, co wygnańcowi życie osłodzić jest wstanie, własna praca 
dala mu zadowolenie, a rodzina dała mu to szczęście domowe, co sa
mo przez się każe często zapominać o wszystkich troskach i żądzach 
rozleglejszego życia. Pozostał więc Domeyko w gościnnej obczyźnie. 
Nadal poświęcił się pracy i w niej zatopił wszystkie swe bóle i tęskno
ty swoje. I  znowu poczęły się mnożyć publikacye, opisy badań, podró
ży, rozbiorów bez końca. To po hiszpańsku, to po francuzku ogła
sza znowu Domeyko swoje zdobycze na polu wiedzy różnostronnej
1 znowu zdobywa wawrzyny, jako mąż rozległej i głębokiej nauki.

I  tak. Nieustając pracować nad meteorologią kraju, zestawia 
Domeyko cały szereg swych spostrzeżeń, prowadzonych od r. 1838 na 
całem terytoryum od Atacamy do Magallanes. W  pracy tej po
mieszcza pomiędzy innemi ważnemi kwestyaini meteorologicznemi 
ciekawy opis zbadanych przez siebie po raz pierwszy wiatrów, wieją
cych w krainie chilijskiej.

AViatry te zmieniają się tak regularnie w przeciągu każdej do
by, iż zmianę tę można nazwać rzeczywiście prawidłową grą prądów 
powietrznych. I  tak, dominuje w dzień, ale tylko w dzień, wiatr 
z zachodu lub południowego zachodu. W ieje do godziny 6— 7 wie-
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czorem, ustaje i wywołuje ciszę, która trwa do brzasku dziennego 
przez noc całą. O brzasku zjawia się wiatr wschodni, bardzo suchy 
i zimny. Jest to wiatr aspiracyjny. W ieje do 6— 7 godziny rano 
i sprowadza około 8-ej rano zupełną ciszę. Ta cisza ranna ożywia 
atmosferę dolin, spieczonych skwarem dziennym—zimnym prądem 
powietrza zstępującego z śnieżnych regionów Andów. O godzinie 
10-tej rano zjawia się znowu wiatr zachodni, który ciągle wzrasta 
w swej mocy, osiąga o 2-ej godzinie z południa maksimum siły pędu, 
poczem znowu ucicha, Rzadko zdarzające się wiatry północne lub 
północno zachodnie przerywają tę piękną grę prądów powietrznych, 
przynosząc ze sobą śnieg.

Jednostajność tej gry wiatrów wykazuje nam jasno, iż wśród 
sprzyjających warunków odbywają się zjawiska meteorologiczne z za
chowaniem całej prawidłowości zwykłych zjawisk fizykalnych, i że 
ów nierozdzierzgniony tak często zamęt krzyżujących się sił, co u tak 
wielu wywołuje wyobrażenie płonności badań meteorologicznych, jest 
dla nas dotąd zamętem nierozdzierzgnionym tylko dla tego, iż zama- 
ło  wiemy o warunkach zjawisk, a nasze badania nie uwzględniają 
wszystkiego, co chociaż drobne, a jednak w przebiegu zjawisk me
teorologicznych ważną odgrywa rolę.

Obok powryższej pracy przygotował Domeyko w tym czasie no
we wydanie „Traktatu probierczego i Podręcznika mineralogicznego,“ 
których pierwszy nakład wyczerpał się w kilku latach. Drugie to 
wydanie „Traktatu probierczego” jest ważnem zę względu na podane 
w nim pierwsze dokładne analizy guana, które tak ważną rolę ode
grało w ekonomii rolniczej.

Rząd chilijski, uczuwając potrzebę własnego organu nauko
wego, założył kwartalnik pod tytułem: „ l l e v i s t a  de c i e n c i a s  
e t  l e t r a s ” i wezwał Domeykę do grona redaktorów. Tu dostarczał 
Domeyko prawie do każdego zeszytu sprawozdań z prac zagranicz
nych uczonych, a szczególniej z tych prac, które się odnosiły w ja 
kimkolwiek względzie do znajomości krainy chilijskiej.

Jako owoc wycieczki naukowej z owego czasu mamy dzieło '), 
będące uzupełnieniem badań nad południowemi częściami Kordylie
rów i właściwemi im zjawiskami wulkanizmu — i krom tego kilka od
rębnych prac, umieszczonych w „ C o m p t e s  r e n d u s , ” których 
sprawozdawcy, członkowie Akademii, Elie de Beaumont i Charles 
Saint Clair Deville, wyrażają się w ten sposób o Domeyce:

„ L e s  m e m o i r e s  de  D o m e y k o  lui  f o n t  le p l u s  g r a n d  
h o n n e u r  c o m m e  g e o l o g u e ,  c o m m e  m i n e r a l o g i s t e  e t  
c o m m e  c h i m i s t e .  1 1 s t e m o i g n e n t  c h e z  l u i  d ’ un  z ć l o  
a r d e n t ,  q u e  n’o n t  p u  r e f r o i d i r  t r e n t o  a n n ó e s  p a s s ó e s  
s ur  u n e  t e r r e  e t r a n g ć r e  e t  l o i n  des  c e n t r e s  s c i e n t i l i -

')  Zob. Bibliogr. Nr. 84.
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q u e s  e u r o p e e n s .  L e s  O o m i s s a i r e s  c h a r g e s  p a r  l ’A c a -  
d e m i e  d ’a p p r e c i e r  ce  n o u v e a u  t r a v a i l  l u i  p r o p o s e n t  
d ’en e x p r i m e r  i ci  s a  h a u t e  s a t i s f a c t i o n  et  d ’a d r e s s e r  
a 1’a u t e u r  s ę s  r e m e r c i m e n t s . ” (Pag. 8, d. c. ouvr.).

W krótce potem przesłał Domeyko Akademii paryzkiej dwie 
nowe prace, z których jedna z nich ') zawiera monografią odkrytego 
przez Domeykę minerału, złożonego z dwujodku srebra i dwujodku 
rtęci, który Domeyko na cześć ówczesnego rektora uniwersytetu 
w Santjago Don Manuela Antonia Tocornal nazwał t o c o r n a l i t e m .

Przesyłając te prace Akademii paryzkiej, dołączył Domeyko 
w darze dla „ J a r d i n  de  P l a n t e s ” zbiór minerałów, wykrytych 
i zbadanych przez siebie a charakterystycznych dla petrografii 
Chili. Zbiór ten daje wyobrażenie o ogromie pracy, jaką Domeyko 
poświęcił analizie i zbadaniu mineralnego świata Andów i Kordylie- 
rów i o ważności zasług jego dla geologii powszechnej. Wymienia
my tutaj te najważniejsze minerały, które Domeyko albo odkrył, 
albo po raz pierwszy zbadał dokładnie.

D o pierwszych należą:
M inerał o  sk ładzie ch em iczn ym  2 Pb (CI2 J )  3 P b O , występujący w  p o w ło 

k ach  na galenie; l )  T ocorn a lit ; 2 ) B ism utan srebra o  sk ładzie A g 6  B i; 3 )  R o - 
d z im y rtgcian srebra o form ule A g 5  H g 3 ; 4 )  K od zim y rtęcian  srebra o  form ule A g o  
H g ; 5 ) O dm iana Brochantitu o  form ule 4 C uO  SO 3 ■+■ 4 H 2 0 ;  6 )  A rsen ian  m iedzi 
(D om eyk it) o form ule Cti6  A s; 7 )  i m inerał o sk ła d z ie : A g  S + C u 2 S .

D o drugich zaś należą najważniejsze:
1 ) Cuproslieelit; 2 ) A m io lit; 3 )  Eukarit; 4 )  B rom k i i jo d k i  srebra; 5 )  P o - 

libasit, 6 )  A rsen ian  kobaltu i n iklu, 7 )  V an adan  o łow iu , 8 )  Dw uvanadan ołow iu
i m ied zi, 9 )  G uyacam it, 1 0 )  A lg o d o n it , 1 1 )  l i ta n it  V a ld ir ijsk i, 1 2 ) M eteoryty 
z  Im ilae , M ejillones, Sierra de C h a co  i t. d ., 1 3 )  C oqu im bit, 1 4 )  C opiapit, 
1 5 )P a r t z i t ,  1 6 ) E nargit, 1 7 )A m m io l i t ,  1 8 ) C hilcit, 1 9 )  H uascolit, 2 0 )  M ar- 
m asit, 2 1 )  D aubreit, 2 2 )  T azu it, 2 3 )  P roustit, 2 4 )  C acheutit, 2 5 )  K erargyrit, 
2 6 )  J od grit , 2 7 )  M irabilit (zbada ł pola w ykw itow e T a ra p a ca ), 2 8 )  U lexit, 
2 9 )  M alinow skit ( 1 2 ° / 0  srebra i 1 3 ° /o  o ło w iu ), 3 0 )  H uantajaita , 3 l )  T a g ilit , 
3 2 )  P silom elan , 3 3 )  Som ervilla , 3 4 )  C alait, 3 5 )  D anait, 3 6 )  N antoquit, 
3 7 )  A x o to m , 3 8 )  Cuprotunstat, 3 9 )  M a sico l, 4 0 )  B osivit, 4 1 )  A d am in a , 4 2 )  P i-  

rostilpuit, 4 3 )  Glauberit (zbada ł wykwity pustyni A tacam a) i wielo wiele innych .

Musimy przytem zaznaczyć rzecz bardzo ważną. Domeyko 
nietylko zbadał prawie wszystkie minerały chilijskie i pozostawił 
nam ich analizy, ale stwierdził po raz pierwszy, iż do tych badań 
nie wystarczy goniometer, mikroskop i polaryzator, czyli instrumenty, 
oznaczające na podstawie charakterów krystalograficznych— istotę 
badanego minerału, a to dla tego, iż świat mineralny Chili, Pęru, 
Boliwii i Argentyny nie posiada prawie żadnych minerałów o krysta-

>) Zob.  Bibl iogr.  Nr.  9 6 i 9 9.
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licznym ustroju. Nawet takie minerały, które gdzieindziej są, 
zawsze krystaliczne, jak blenda, galena, tlenki i siarczki miedzi, 
mangan żelaza i t. d., lub takie jak orthoklas, albit, pyroxen, ainfi- 
bol i t. d. pokładów granitowych i porfirowych, nie znachodzą się 
w stanie krystalicznym. Całe królestwo mineralne tych krain —  
z bardzo małemi wyjątkami —  jest—jak to Domeyko ku podziwieniu 
naukowych sfer Europy wykazał —  amorficznem. Ztąd też krysta
lografia i optyka mineralogiczna nie odgrywają przy badaniu mine
rałów tamtejszych tak ważnej roli jak w Europie, ztąd oznaczanie 
istoty minerału musi się opierać prawie wyłącznie na analizie che
micznej. Chcąc więc ocenić rozległość prac Domeyki na polu che
mii mineralnej, trzeba zajrzeć do wydanych przezeń podręczników 
mineralogicznych i dodatków, które co parę lat wydawane, urosły 
w tom olbrzymi. Mając zaś na oku przedewszystkiem główne bogac
two kraju, spoczywające w rozmaitych kruszcach, badał Domeyko 
przeważnie rudy, a zasługi, które właśnie na polu chemii górniczej 
i metalurgicznej położył, tudno ocenić na tem miejscu. Domeyko 
stał się prawdziwym ojcem górnictwa chilijskiego. To też rząd, oce
niając jego niezmierne zasługi, polecił mu w dowód wysokiego zaufania 
w r. 1864 rewizyą Kodeksu górniczego, w r. 1866 mianował go sze
fem oddziału chilijskiego na powszechnej wystawie w Paryżu, gdzie 
dzięki jego staraniu dział okazów przyrodniczych chiliskich zwracał 
powszechną uwagę i obudził zajęcie się szerokich kół krajem, o któ
rym niewiele wiedziano.

Tak różnorodnej pracy poświęcając się, znalazł Domeyko czas 
na prace około podniesienia Akademii sztuk pięknych, na założenie 
Biblioteki uniwersyteckiej, i —  na pracę literacką. Ogłosił bowiem 
w tym czasie świetnie napisaną rzecz o wzajemnym stosunku nauk, 
literatury i sztuk pięknych, która to rozprawa przyniosła mu miauo 
literata, a raczej, jak mówi Amunategni, sławę takiego „ q u i  re-  
n i a  l as  s o l i d a s  c u a l i d a d e s  d e l  s a b i o  e o n  l as  b r i l l a n -  
tes  d e l  l i t e r a t o . ”

29 września 1867 r. ciało uniwersyteckie wybrało Domeykę 
na godność rektorską, którą też prezydent rzeczypospolitćj chlubnie 
zatwierdził. W  odpowiedź na to, donosi czcigodny profesor mini
sterstwu, iż mając dość na płacy rektorskiej, zrzeka się płacy członka 
uniwersyteckiej na rzecz ponownego wysłania dwu słuchaczy uniwer
sytetu do Europy. Rząd —  znając nieugiętą wolę Domeyki w spra
wach tego rodzaju, przyjął tę ofiarę i użył je j po myśli szlachetnego 
ofiarodawcy.

Mimo jednak dostojnego stanowiska, jakie Domeyko zajął 
z woli narodu, a które dawało mu wiele do czynienia, nio porzucił 
piastowanej dotąd posady sekretarza fakultetu fizyczno-matema- 
tycznego, lecz spełniał dalej obowiązki tego stanowiska z obowiąz
kami rektora — i godził je  z nieustanną czynnością na polu szerszej 
nauki. W idzimy więc znowu praco w V i r  c h o w a  a r c h i  wie,



w ,,Memoires de la Societe geologique de France'1 w annałach uni
wersytetu Santjago, w „Annales des mines" i w osobnych wydaniach.

Wreszcie w r. 1871, w którym Domeykę dotyka bolesny cios 
straty ukochanej małżonki, widzimy pierwszą naukową pracę napi
saną przez naszego uczonego po polsku. Jest nią artykuł w ,,Wę- 
drowcu'1 pod napisem „Chili.“  Odtąd też zaczynają się pojawiać 
coraz częściej artykuły polskie pióra Domeyki po czasopismach pol
skich, omawiające jużto naukowe zagadnienia, jużto swobodne a peł
ne głębokich myśli pogadanki z ostatnim jeszcze podówczas, (prócz 
Domeyki), żyjącym filomatą, A . E. Odyńcem. Stanowią one praw
dziwą ozdobę roczników „K roniki Rodzinnej."

Obok tych publikacyi więcej litereckiego pokroju, wydaje D o 
meyko dalej swe naukowo dzieła. Przedewszystwiem ogłosił nowe 
wydanie „Traktatu probierczego," które wnet stało się tak poszuki- 
wanem, iż rządy hiszpański i meksykański, udały się do Domeyki 
z prośbą o prawo dosłownego przedruku. Idąc dalej za przykładem 
uczonego w urzędzie roktorskim poprzednika swego, Bella, zestawił 
Domeyko wszystkie owoce prac uniwersytetu od roku 1855 do r. 1872, 
w osobnem dziele; z okazyi zaś międzynarodowej wystawy w Santjago 
w roku 1875, wypracował obraz kopalnego bogactwa chiliskiej rze- 
czypospolitej. _

W  nagrodę swych prac naukowych, po rozmaitych innych za
szczytach udzielanych mu hojnie przez towarzystwa uczonych całego 
świata, doznaje wreszcie Domeyko zaszczytu od najpoważniejsze
go ciała naukowego swego narodu, to jest od Akademii umiejętności 
w Krakowie, która na posiedzeniu w dniu 7 lipca 1873 r. wybiera 
go swym członkiem. W  podziękowaniu za to, przesłał Domeyko 
Akademii krakowskiej cały zbiór najrzadszych minerałów chilij
skich i pracę, którą Akademia ogłosiła w swoich „Rozprawach" pod 
napisem: „Rzut oka na Kordyliery chilijskie."

Wkrótce potem ukończył Domeyko opracowanie trzeciego wy
dania swej „M ineralogjii", która bogactwem swej treści, ustanowio
nej według isometrycznego systemu D  a n a (A  sistem of Mineralogy 
New-Jork 1869) i gruntownością opracowania równa się najlepszym 
podręcznikom mineralogiczym europejskim, dla prac zaś o geologii 
zachodu południowej Ameryki jest jedyną podstawą.

Poświęciwszy w ten sposób 44 lat życia pracy dla kraju, który 
wygnańcowi gościnnie otworzył podwoje, postanawia wreszcie Domej- 
wobec przyjaźniej szych w jego ojczyźnie warunków, usunąć się od 
zajmowanych w Chili urzędów i godności i ziścić myśl, która ciągle 
skrycie tliła w jego duszy — myśl powrotu do ziemi ojczystej.

Zamiar ten oświadcza Domeyko gronu dostojnych przyjaciół 
swoich w sierpniu r. 1882. Początkowo nie wierzono mu, bo nie 
chciano wierzyć. Szczególniej stronnictwo zachowawcze uniwersy
tetu, nie chcąc o tem słyszeć, postawiło jego kandydaturę rektorską 
na nowo. Wprawdzie postawiono dla uzupełnienia prawnej listy
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prócz Domeyki jeszcze dwóch innych kandydatów: prezesa senatu, 
Yaras, popieranego przez rząd, i jednego z profesorów, popieranego 
przez radykalistów,— atoli członków z 114 uprawnionych do głosowa
nia na rektora, otrzymał przeważną większość głosów Domeyko. Rząd 
miał ten wybór zatwierdzić, ale skoro Domeyko oświadczył i po wybo
rze, iż urzędu rektorskiego nie przyjmie, skłaniał się rząd do zatwier
dzenia drugiego kandydata. Ten zrzekł się jednak wyboru i rząd wi
dział się zniewolonym do zatwierdzenia — radykalisty. Skutkiem 
tego powstało zaniepokojenie we wszystkich kołach dobrze myślą
cych. Stronnictwo zachowawcze opierało się nominacyi radykalisty 
najwięcej, a rząd, bojąc się narazić temuż stronnictwu, napierał cią
gle na Domeykę, ażeby cofnął swoję rezygnacyą. Rzecz się przecią
gała, Ibezrektorze (!) trwało ciągle, tak że Domeyko widział się zmuszo
nym ratować sprawę i oszczędzić dalszego kłopotu rządowi. Przyjął 
więc godność rektora, ale tylko na rok jeden, po którego upływie na 
usilne prośby Domeyki, został przez rząd w kwietniu r. 1883 z urzę
du rektora stanowczo zwolniony z pensyą emerytalną rocznie 3000 
piastrów.

A le naród chilijski nie poprzestał na tem. Chcąc okazać, iż 
umie ocenić ofiarę, jaką Domeyko przez tak długie lata składał na 
ołtarzu dobra Rzeczypospolitej, postarano się, iż najwyższa Rada wy
chowania publicznego wniosła przez p. Amunategui, byłego mini
stra oświaty i p. Hunceus, prezesa Izby, do reprezentacyi narodowej, 
projekt wyznaczenia Domeyce dożywotniej renty rocznej 6000 pia
strów —  co też przez aklamacyą uchwalono.

Domeyko pozostał profesorem jeszcze do końca Stycznia r. 
1883, poczem usunął się z wszelkich zajmowanych przez siebie sta
nowisk. Dziennik oficyalny „Ferrocaril“  pisał z okazyi tego ustąpienia 
w numerze z 5 czerwca 1883 r.: „Projekt pp. Amunategui i Hunceus, 
przedstawiony izbie deputowanych, podyktowany był uczuciem wyso
kiej sprawiedliwości. P. Domeyko w chwili usunięcia się od zawodu, 
który tu tak szlachetnie wypełniał,— zawodu tak bogato wpływające
go na postęp kultury naszej, pozostawia nas dłużnikami względem 
siebie, obowiązanymi wyrazić Mu naszę wdzięczność przez narodową 
manifestacyą.

„Niewiele przykładów możnaby przytoczyć życia tak pracowi
tego, pełnego zaparcia się, tak całkiem poświęconego wykształceniu 
młodzieży i postępowi nauki.

„Chociaż p. Domeyko nie był jedyną osobą, która się poświę
ciła w Chili studyom i wykładom nauk jjrzyrodniczych, to jednak 
nikt inny nie wpłynął tak dalece jak on na ich rozwój i postęp. Pan 
Domeyko nie ograniczał się na nauczaniu młodzieży, ale był bodź
cem a zarazem towarzyszem dla tych, którzy po skończeniu nauk 
w uniwersytecie, poświęcali się zawodowi naukowemu. Pan Domey- 
ko był więcej niż profesorem: on był apostołem nauki w Chili.
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„W yliczanie zasług p. Domeyki nie naszem jest zadaniem. 
Wspominamy tylko o głównej, to jest o górnictwie naszem. Jeżeli 
ten przemysł znajduje się u nas na stopniu rozwoju prawie niedości
gnionym, jeżeli nasi górnicy kierują górnictwem obcych krajów, to 
winniśmy to p. Domeyce. Bezinteresowność, zaparcie się i zasługi 
p. Domeyki zobowiązały nie dającą się określić wdzięcznością chilij
skiego narodu.“

W  słowach tych nie ma najmniejszej przesady. To, co Domey
ko zdziałał dla narodu chilijskiego, nie da się zmierzyć żadną miarą, 
nie da się ująć w jakiś wyraźnie skreślony sumaryusz pracy. On 
poświęcił mu cały swój żywot. W agę tego poświęcenia oceni dopie
ro ten, co będzie kiedyś pisał historyą rozwoju cywilizacyi w chilij
skim narodzie, co będzie badał za przyczynami, które dla tej cywi
lizacyi w środkowej epoce dzisiejszego wieku były najpotężniejszym 
bodźcem. W  ówczas, w wybranem gronie tych, którym się pier
wsze karty owej historyi należeć będą, znajdzie potomność wyryte 
napisem pomnikowym nazwisko polskie— Ignacego Domeyki.

*  *
*

Kończąc ten opis pracowitego a uczciwego żywota człowieka, 
co narodowi polskiemu zdobyrł  chwałę na drugiej półkuli świata, 
chcemy jeszcze powiedzieć słów kilka o jego naukowych zasługach 
i o tych rysach osobistych, które go charakteryzują jako profesora, 
jako pisarza i jako człowieka.

Co do czynności Domeyki na polu wszechnauk przyrodniczych, 
nasuwa nam się tylko jedno porównanie: z podziwianą czynnością słyn
nego badacza przyrody Horacego de Seaussure, stawianego zawsze 
jako wzór niezmordowanej pracy. Wszelkie gałęzie tej dziedziny 
wiedzy zapisały w rocznikach historyi swojej obydwa te imiona. 
Czego się ci badacze jęli, a imali się obadwaj prac najróżnorodniej
szych, przeprowadzali i doprowadzali do kresu. Życie obudwu, to 
jakby jeden nieprzerwany szereg badań, podróży i prac nigdy nie zam
kniętych, nigdy niewyczerpanych co do głębi i co do rozległości.

Tak jak Horacy de Seaussure macierzyste góry swoje, A lpy 
zachodnie, przedewszystkiem umiłował i badał bez przerwy z miło
ścią prawdziwego badacza, ukochał Domeyko Andy i Kordyliery,
i w ich łonie dociekał zagadek wielkiej księgi przyrody. Od krań
ca do krańca, od szczytów Andów do morskich archipelagów połu
dnia, od pustyni Atacama aż do dziewiczych araukańskich kniei, 
przebiegał Domeyko kraj cały, śledząc wszędzie bacznem okiem za 
tem, co wiedzy człowieka jakąkolwiek korzyść przynieść może, zapisu
ją c wszystko ze skrzętnością iście archeologiczną. Sześć razy prze
szedł Andy (Come Caballo— Cordillera dn la Laguna, Cordillera de 
la Cumbre, Cordillera las Damas, Cordalera la Puerta del Yeso, 
Cordillera de Pichachen); stwierdził linią wiecznego śniegu w A n
dach zachodnich, zbadał wulkany (Antuco, Osorno, Calbuco i t. d.), 
olfatary (Cerro Azul, Cerro Nevado, Cerro del Azufre i t. p.), fuma-
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role, termy, źródła i wody mineralne (Vilicura, Trapatrapa, Chillan, 
Manie, Tinguiririca, Panimavida, Apoquiudo, Moudaca, Inca, Toro, 
Catillo, Cauquenes, Colina, Jahuel, Petrohue, Llanhuique, Sotomi, 
Catapilco, Sotaqui etc.); stwierdził istnienie i rozmiary pokładów 
formacyi jurajskiej w Chili, stwierdził wznoszenie się zachodniego 
wybrzeża w epoce trzeciorzędnej, założył muzeum mineralogiczne, 
petrograficzne i paleontologiczne; gabinet fizykalny, laboratorya 
chemiczne i górnicze, biblioteki, zbiór meteorologiczny, prowadził 
nieustannie przez 46 lat obserwacye meteoryczne, zbadał ustrój i et
nologią dzikich szczepów, wykrył mnóstwo nowych minerałów, roślin, 
skamielin i meteorytów, rozebrał z pomiędzy nich tysiące, wcale co 
do składu swego nieznanych, stwierdził amorficzny charakter świata 
mineralnego zachodniej części południowej Ameryki, stwierdził roz
miary łożysk kruszcowych i ław namułowycli złota, i napisał przeszło 
100 tomów dzieł naukowych!...

W  obec takiego ogromu czynności naukowej, uchylić nam trze
ba kornie czoło i przyznać, iż samą ilością pracy przewyższa Domey
ko Horacego de Seassure. A  trzeba dodać, iż wszystkie praco D o
meyki są nawskroś oryginalne, własnym trudem i znojem okupione
1 zdobyte.

Zapisał więc Domeyko imię swoje nietylko w historyi chilij
skiego narodu; ale i w historyi umiejętności powszechnej. Najwię
ksi mocarze nauki przyznali mu tę godność zapisania się poważne,- 
go na karcie dziejów rozwoju wiedzy. Profesorowie, u których czer
pał podstaw nauki, zdumiewali się nad uczniem swoim. To też mó
wi Amunategui: „nikt dziś nie napisze wielkiej rozprawy mineralogi
cznej lub geologicznej, bez wspomnienia o Domeyce— nie raz, lecz 
wielokrotnie.”

James D. Dana: „A  sistem o f mineralogy,” Humboldt: „K os
mos,“  t. 4, Gay: ,,Botanika,“  Simonin: „L a  vie Śouterraine,“  Burat: 
„Geologie applique,“  Wohler: „M ineralogie'1 i wiele, wiele innych 
dzieł są tego twierdzenia wybitnym dowodem.

W ażność i obfitość prac Domeyki stała się już sama przedmio
tem prac wielu uczonych. Alfred Moury uczynił to ze względu na 
geografią („Bulletin de la Societe de geographie" 4 ser., vol X V I I ) ; 
E lie de Beaumont, Henri Coquand, A . Bayle, opisali jego zasługi 
na polu paleontologii, („Bulletin de la Societe geologique de Fran- 
ce,“  2 ser., vol IV , „Memoires de la Societe geologique do France,"
2 ser., vol. IV , part. V); Claudio Gay w dziedzinie botaniki (Acad. 
d. sc. de Paris, s. d. 30 janvier 1865) a jedna z pierwszych powag 
w dziedzinie górnictwa, redaktor „Annales des Mines," Dufresnoy, 
opisał zasługi Domeyki w dziedzinie mineralogii.

Imię Domeyki zapanowało w Królestwie umiejętności i w inny 
sposób. Alcides d ‘Orbigny, słynny paleontolog francuski nazwał jeduę 
ze skamielin małżów: Nautilus Domeykus, wspomniany Dufresnoy dał 
jednemu z olbrzymich ammonitów jurnsowćj epoki chilijskiej nazwę: 
Ammonites Domeykanus. Claudyo Gay nazwał pewien rodzaj wy
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krytego przez Domeykę fiołka: Yiola Domeykoana, a znany geolog 
wiedeński Haidinger nazwał odkryty przez Domeykę arsenian mie
dzi mianem: D o m e y k i t.

Mamy przeto w umiejętności: D o m e y k i t  Haid; N a u t i l u s  
D o m e y k u s  d'Orb.; A m m o n i t e s  D o m e y k a n u s  Dufr.; V i o l a  
D o m e y k o a n a  Gay.

Wiadomość bibliograficzna o drukowanycJi pra
cach Ignacego Domeyki.

Ignacy Domeyko zbogacił piśmiennictwo nauk przyrodzonych 
nader pokaźnym szeregiem prac poważnych, które spisane w porząd
ku chronologicznym, pozostaną wymownem świadectwem jego zasług 
na polu Dauki! W  tym celu podajemy je  tutaj dla użytku spe- 
cyalistów.

1. De femigration des allemands en Kussie par J. D. refugiś polonais 
Paris 1832.

2. Memoire sur les minerais oxysulfures, w „Annales des Mines“  3-me Se
rie, V ol. XVIII, Paris 184 0.

3 Memoire sur les mines d’amalgame natif d’argent d’Arqueros. w „Anna
les des mines“  V ol. X X  pag. 2 5 5, Paris 1841.

4. Notice sur les mines d’argent du Chili,— w ,,Annales des Mines,“  Y ol. 
X X ,  pag. 4 9 9, Paris 1841.

5. Notice sur quelques mineraux du Chili, — w „Annales des Mines,11 
V ol. IV , Paris 1841.

6. Memoire sur les mines d’amalgame natif d’argent d’Arqueros, w „C om - 
ptes rendus,“  Paris 1841.

7. Medytacye św. Teresy nad „O jcze nasz,“  przekład z hiszpańskiego—  
nieogloszone drukiem.

8. Memoria sobre el modo mas conveniente de reformar la instruccion pu- 
plica en Chile, —  w „Semanario de Santiago11 z 29 grudnia 1842 i 5 stycznia 
1843 r.

9. Memoire sur les mines d’amalgame natif d’argent d’Arqueros,— w „E rd- 
mann’ s Journal fur praktische Chemie'* Bd. X X V I, pag. 3 60 , 1842.

10. Memoryał o zaprowadzoniu akademii górnictwa i t. p. w „Gaceta de 
de les Tribunalos i de la Instruccion publica“  n-ra 145, 146 z r. 1843.

11. Description et analyso des quelquos especes minerales trouvees au Chi
li,— w „Annales des Mines,“  Vol. I II , pag. 3, Paris 1843.

13, Notice sur quelqes mineraux du Chili,— w „Annales des Mines“  V ol. 
V I, pag. 15 3, Paris 184 3.

13. Escursion a las cordilleras do Copiapo eon una breve esposicion de los 
principios fundamentales do la jeolojia de Chilo, —  w ,,Araucano“  nr. 6 7 2, 6 73 
z 7 -g o  i 14 -go  lipca 184 3.

1 4 . Escursion a las cordilleras do Copiapo,— Santjago 1 8 4 3 .

Tom I I .  Czerwiec 1888. 26
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15. Tratado de onsayes tanto por la via soca como por Ia via humeda, 
I  Ed. Serena 1844.

16. Clase dc quimica, fisiea i mineralogia unidas Cn el colejio do Coquim- 
bo,— w ,,Araucano,“  n-ra 5 59 , 560 , 561 z maja 1844.

17. Arancania y sus habitantes, I-ra Ed. Santiago 184 5.
18. Araucania y sus habitantes, II-a ; Ed. Santiago 1845.
19. Memoire sur les amalgamcs natifs du Chili, w ,,Annales des Mines,“  

3-me Ser., Vol. X X  pag. 2 5 5, Paris 184 5.
2 0. Notiee sur un terrain stratifie dans les Cordilleres et sur les filons me- 

taliferes qui l’accompagnent,— w „Annalea des Mines,“  Vol. X Y III , Paris 18 45.
21 . Sobre la introduceion del carbon de Ingleterra a Chile, —  Sobro el 

establecimiento de hornos de fundicion en las provincias de Concepcion y Valdivia,—  
Sobre los derechos que se pagan en la esportacion de los metales, — w ,,Araucano“  
z lipca 18 4 5.

22. Araucania y sus habitantes,— w ,,Araucano“  n-ra 8 01 , 8 02 , 8 03 , 
8 0 4  z r. 1846.

2 3. Araucania y sus habitantes, w „Biblioteca del Comercio del Plata,“  
Vol. III, Monte Video, 1846.

24 . Recherches sur la geologie du Chili,— w ,,Annalos des Mines“  4-m e 
Ser. Vol. IX , pag. 3, Paris, 184 6.

2 5. Memoire sur la constitucion geologique du Chili, —  w ,,Annales des 
Mines‘ ‘ 4-m e Ser. Vol. IX , pag. 3 6 5 , Paris, 1846.

2 6. Sobre las ciencias naturales,—  w ,,Araucano“  nr. 851 z grudnia 
1846 r.

2 7. Sobre las aguas minerales de Doóa Ana, —  w „A nn . d. 1. Univers.“  
Santjago, 184 6.

2 8. Introduceion al estudio do las ciencias naturales,— Santjago 184 7.
2 9. Memoria sobro las aguas do Santjago y do sus immediaciones,— San

tjago 184 7.
3 0, Sobre las filtraciones sobrevenidas on les terrenos de ostc,— w Agri

cultor11 z lutego 1847.
3 1. Uniformidad do medidas i pesos,—  Basa dcl sistema metrico, —  w 

,,Araucano“  nr. 879 z czerwca 1847.
32 . Geologische Untersuchuugen in Chili, —  w „L(lddo’s Zoitsehritf fur 

Erdkunde" Bd. V II , pag. 96, 184 7.
3 3. Geologischcr Bau von Chlii, — w „Froriop’s Notizen“  Bd. V , pag. 

3 0 5 , 1848 .
3 4. Goologischer Bau von Chili, — w „LQddo’s Zeitschritf filr Erdkundo, 

Bd. VII, pag. 123, 1848.
3 5. Elomentos do joolojia, —  niowydano.
3 6. Jeometria subterranea,— niowydano.
3 7 Elcmentos do fisica osperimontal y do motoorolojia, Vol. 2, Santja

go 184 8. '
3 8. Mcmoiro sur lo torrain tortiairo et los lignos d ’ancion nivoaux d Ocean 

du Sud aux onvirons do Coquimbo,— w „Annales dos Mines”  4-mo Sor. Vol. X III, 
pag. 153 , Paris 1848.
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3 9 . Sobre las aguas minerales de Colina,— w „A n n . d. l\ Univ. 1848.
4 0. Memoire sur la composition geologique du Chili w „Annales des Mi

n o s ,V o l .  X IV , pag. 163 , Paris 1848.
41 . Metalurjia de la amalgamacion americana,— Santjago 1849.
42 . Description du volcan d’Antuco,— w „Ann. d. Min.”  Vol. X IV , pag. 

16 9, Paris 1 849.
4S. Notice sur le plomb vanadate et le vanadate double de plomb et de 

cuivre du Chile,— w ,,Ann. d. Min,“  Vol. X IV , pag. 14 5, Paris 1848.
4 4. Sobre las aguas minerales de Mondaca i de Chillan, — w „A nn . d. 1. 

Univ.11 1849.
45 . Memoire sobre la colonizacion en Chile,— Santjago 18 50.
46 . Viaje a las cordilleras de Talca i de Chillan,— w ,,Ann. d. 1. Univ. 

d. Ch.“  1850.
4 7. Esploracion de las lagunas de Llanquihue y de Pichilaguna, —  V olca- 

nes do Osorno y de la Calbuco,— w ,,Ann. d. 1. Univ. d. Ch.“  1 8 50.
4 8 . Cordillera de Nahuelhuapi,— w ,,Ann. d. 1. Univ. d. Ch.“  1850.
4 9 . Analisis de las aguas minerales del Sur de Chile, —  w ,,Ann. d. I. 

Univ.“  18 50.
5 0. Nuevo examen y analisis del carbon fosil del estreeho de Magalanes, 

v i „A nn . d. 1. Univ.{‘ 18 50.
51 . Geologischer Bau von Chili,— w „Leonhard und Bronn’ s, Neues J ah r-‘ 

buch fur Mineralogie,“  pag. 804 , 1850.
5 2. Descripcion y analisis de una nueve especie minerał encontrada en 

Tros Puntas,— w „A nn, d. 1. Univ.‘ ‘ 1851 .
53. Temperamento de Santjago,— w „A nn. d. 1. Univ.11 185 1.
54. Uber die Solfatara, welche im Jahre 1 84 7 am Cerro Azul in der 

Cordillera von Talca entstanden ist, —  w „Leonhard uud Bronn’s, Neues Jahrbuch 
fiir Mineralogie1 1 pag. 6 6 2, 185 2.

5 5. De un hidroborato de sosa, cal y magnesia,— w „Ann. d. 1. Univ.“
1853.

56. De cobre gris platoso,— w „Ann. d. I. Univ.1* 1853.
5 7. Felspato de las lavas de los volcanes de Chile,— w „Ann. d. 1. Univ.“

1853.
58. Apuntes mincralojicos sacados del viaje practicado al Norte dc Chile 

•— w „A n . d. 1. Univ,“  18 54.
59. Mineralojia,— I-era Ed. Serena 1854,
60 . Meteorites do la Sierra do Chaco,— w „A n  d. Mines11 Vol. V , pag. 

136 , Paris 1854.
61. Analisis de las sales de Atacama,— w „A nn. d. I. Univ.“  1854.
6 2. Sobre la situacion eriadero y minerales de las minas de piata de Tres 

Puntas,— w „A n . d. 1. Univ.“  1 855 .
63. Notice sur quelqucs mincraux du Chili,— w „A nn. d. Mines11 V ol.

V I , pag. 153 , Paris 185 5.
64. Sobro los trabajos cicntificos del antiguo profesor del Instituto N acio- 

nal don Loon Crosnier,— w „Ann. d. 1. Univ.”  1856.
6 5. Sobro las aguas puras de las immcdiacioncs de Santjago, —  w ,,Ann. 

d . 1. Univ.“  1857.
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66. Descripcion de varias especies minerales,— w „A nn. d. 1. Univ.*4 1 857 .
6 7. Sobre ol solevantamiento de la costa do Chile,— w „Revista do ciencias 

y letras,’1 Santjago 1857.
6 8. Publicaciones de algun interes hochas in Alomania sobro la jeografia, 

historia natural e indnstria minera de Chile,— w ,,Rev. do cienc. i letr. 1 857 .
6 9. Noticia do las publicaciones hechas en Francia sobro la joografia, hi

storia natural e jeolojia de America,— w „Ilev. d. c. y letras“  1 8 57 .
7 0. Podróż z Paryża do Chili, — w dodatku miesięcznym do „Czasu“  

Tom V  i V I , Kraków 1857.
71. Tratado de ensayes etc., Il-da Ed. Santjago 1858.
7 2: Sobre las aguas minerales do Trapatrapa, w An. d. I. Univ., 18 58 
73. Sobre un rodado de amalgama nativa,— w „A nn . d. 1. Univ.*1 1859. 
7 4. Descripcion de una Aerolita caida en Costa R ica ,—  w „A nn . d. 1. 

Univ.“  1859.
7 5. Analisis de las agnas minerales de Chile, —  w „A nn . d. 1. Univ.“  

1859  r.
7 6. Primer apcndice a la mineralojia, Santjago 1860.
7 7. Araukania i jej mieszkańcy,— przekład Jana Zamostowskiego, w „B i

bliotece podróży'* wydawanej przez Ad. Zawadzkiego, Wilno, 1860.
78 . Mineralojia— Il-d a  Ed. Santjago 1860.
7 9. La escursion jeolojica a las cordilleras de San Fernando, —  w ,,Ann. 

d. 1. Univ.“  1861.
8 0. Resumen de las observaciones meteorolojicas hechas en diversos luga- 

res del pais desde Atacama hasta el cstrecho de Magallanes;— w ,,Ann. d. 1. Univ.“
1861 r.

8 1. Nuevas investigaciones acerca de las gradas en quo esta cortado cl ter
reno terciario de la costa de Chilo,— w „A nn . d. 1. Univ.‘ ‘ 1861.

82 . Sobre una nueve especie minerał de plomo jodurado,— w „A nn . d. 1. 
Univ.“  1861.

83. Sobre las aguas minerales do Tinguirica, —  w „A nn . d. 1. Uniw.“
1862 r.

84 . Escursion jeolojica a las Cordilleras do San Fernando,— Santjago 186 2.
85 . Notice sur le tremblement de torro du 20 Mars 186 1 an Chili et d. 

l’autre cOte des Andes,— w „Comptes rondus,“  Vol. L II, pag. 1 148 , Paris 1861.
8 6. Notes sur les amalgames natifs trouves au Chili,— w „Ann. d. Minos“  

V ol. II  pag. 123 , 1862.
8 7. Sobre las aguas del Nubie,— w „A n . d. 1. Univ.”  1863.
88. Ensayo comparativo do dos muestras do guano do Mojilloncs y do una 

do Chincha,— w „A n . d. 1. Univ,“  1863.
8 9. Mćmoiro a des grandes masses d’Aerolithos trouvóos dans lo dósort 

d’Atacama prbs do Taltal, w „Comptes rendus4Ł Vol. L V III pag. 551 , 1864.
90. Toż samo w „A nn. d. Mines14 Vol. V , pag. 4 3 1 , 1864.
D l. Mcmoiro h plusieurs ospłccs minerales nouvello? du Chili, w „C om 

ptos rendus1* Vol. L V III 18 64.
92. Otra nuevo ospecio do amalgama,— w „A n . d. 1. Univ., 1864
9 3. Sobre las grandes masas do aorolitas do Chaco,— w „A n . d. 1, Univ.,11

1864
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94. Recherches sur la nature de la substance rouge qui accompagne les mi- 
nerais de mercure au Chili,— w „A n . d. Mines14 Vol. V , pag. 4 61, 1864.

95. Las aguas minerales de Apoquindo,— Santjago 1866.
9 6. Notices sur les selćniures provenant des mines de Cacheuta,— w „C om - 

tes rendus,“  V ol. L X III , pag. 1064, 1866.
9 7. Ciencias, literatura y bellas artes, Relacion que entre ellas existe,—  

Santjago 186 7.
98. Secundo apendice a la mineralojia.— Santjago 186 7.
99. Description du Tocornalit,— w „Comptes rendus”  Paris, 1 867.
100. Instruccion para las observaciones meteorolojicas en la Republica,—  

Santjago 1868.
101 . Memoire sur les fossiles secondaires recueillis dans le Chili,— w „M e* 

moire de la socićte gcologique de France,11 V ol. IV , 1-ere Part, Paris, 1868.
10 2. Dates recojidos sobre el terremoto y las ajitaciones del mar del 13 

<lel agosto 1868 , — St. Jago 1868.
103 . Notes sur quelques mineraux du Chili— Tungstate de cuivre,—  

w „A nn. d. Mines11 171 . X V I  pag. 5 3 7, 1869.
104 . Quelques mots sur les sables titaniferes des plages du Chili,— w „A n . 

<1. Mines11 Vol X V I , 186 9.
105 . Analyse des Wassers von Cauquenes,— w „Virchow’s Archiv”  Bd. 

X L V I I I ,  pag. 5 14, 1 869.
10 6. Tercer apendice a la mineralojia,— Santjago 1871.
107 . Quarto apendice a la mineralojia,— Santjago 1871.
10 8. Chili,— w „W ędrowcu11 Rocznik 1871. Warszawa.
109 . Resena de los trabajos de la Universidad desde 1855 hasta 1872, 

— Santjago 187 2.
110 . O młodości Mickiewicza,— list do Bohdana Zaleskiego,— w ^Prze

glądzie lwowskim,“  zeszyt 1 3, 1 8 72, LwtSw.
111. Filareci i Filomaci,— w , ,Roczniku Towarzystwa historyczno-literac

kiego w Paryiu11 za 187 0— 7 2, Poznań, 1 8 7 2 .
1 12 . Tratado de ensayes tanto por la via seca como por la via humeda,—  

III  -re Ed. Santjago 18 73.
113 . Tratado de ensayes etc,'— lV-re Ed. Paris 18 73.
114. Estudio del relievo o configuracion esterior del territorio chileno eon 

relazion a la naturaleza jeolojica de los terrenos que entran en su composicion,—  
wypracowane z okazyi wystawy w Santjago 1875, dotąd nie drukowane.

115 . Ensayo sobre los depositos metaliferos de C hile,— Santjago 187 5.
116 . Quinto apendice a la mineralojia,— Santjago 1875.
117 . Memoire sur les solfatares latćrales des volcans dans la chaine meri- 

dionalo des Andos du Chili,— w „An. d. Mines“  Vol. IX , 2-de Livr. Paris, 187 6.
118 . Odput w Andacollo w Kordylierach— w , ,Kronice rodzinnćj“  

Warszawa 1876.
I 19. Sexto apendice a la mineralogjia,— Santjago 1887.
12 0. Rzut oka na Kordyliery chilijskie,— w ,,Rozprawach Akademii umie

jętności w Krakowio,“  Kraków 1879.
121 . Minoralogjia, 111-ra Ed. Santjago 18 79.
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122 . Wołania duszy do Boga, przekład z Św. Teresy, przesłany w r. 
188 0 Ant. Edw. Odyńcowi, niedrukowany.

123. Nuevas inyestigacioneś en el reino minerał do Chile y de las republi- 
cas vecinas,—  w „A nn . d. 1. Univ.“ — Santjago 1881.

124 . Chili,— w „Kronice rodzinnej a Warszawa 1882.
125. Secundo apendice a la mincralojia,—  Santjago 1883.
12 6. Z życia  wiejskiego w Ameryce, —  w „Kronice rodzinnćj* Warszawa

1883.
12 7. List do prezesa Akademii umiejętności w Krakowio,—  w „Rozpraw, 

i sprawozd. Wydz. mat. przyr.“ Vol. X I , 1884 (treści mineralogicznej).
12 8. Tercer apendice a la mineralojia,—  Santjago 18 84.
12 9. Urywki z podróży do kraju Araukano'w,—  w „Kronice rodzinnej11 

Warszawa 1884.
130 . O początku świata,—  w „Kronice rodzinn<?j“ Warszawa 1885.
Zestawiwszy olbrzymią tę ilość publikaeyi według właściwych dziodzin, 

otrzymamy:
l )  Z mineralogii... 37 publikaeyi, 2) Z geologii i palaeontologii 30 publik., 

3 ) z fizyki 1 publikacya, 4) z meteorologii 11 publikac., 5 ) z chemii 15 publik., 
6)  z metalurgii 6 publik., 7) z pedagogiki 6 publik., 8) różnych 2 4 publik., czyli 
razem 130 publikaeyi!

Jako profesor był Domeyko prawdziwym ojcem dla uczniów 
swoich. Nietylko wykładami i bogactwem myśli wplatanych w nau
czanie właściwych przedmiotów garnął Domeyko słuchaczy do sie
bie, ale pieczę swoję nauczycielską rozciągał i poza salę wykładu, 
idąc wszędzie i zawsze z wskazówką, radą, pomocą. Przedewszyst- 
kiem baczył na to, by w przekonania młodzieży nie wkradało się owo 
fałszywe pojmowanie nauki jako środka do zdobycia powszedniego 
chleba, co dzisiaj tak powszechnie opanowuje młodzież, tłumi praw
dziwą miłość prawdy a wyjaławia szlachetne serca popędy. Ucząc 
umiejętności tak ścisłych, jak fizyka, chemia, mineralogia i geolo
gia, umiejętności, których przedmiotem jest martwa bezduszna ma- 
terya, przestrzegał z całą energią, jakiej mu udzielały potęga wiary 
i moc przekonań, by tego dla młodych umysłów tak śliskiego i ła
twego do zboczeń gruntu nie zachwaścił żaden cień pseudo pozyty
wizmu dzisiejszej epoki, a ucząc patrzeć na przyrodę i je j zjawiska 
bystro i z uwagą, baczył, by widnokrąg myśli młodych ludzi nio 
grzązł u granic wykreślonych formą, masą i siłą brył, lecz rozsnu
wał się dalej, niezamroczony tem, co tylko zmysły uchwycić zdoła
ją,—  by obejmował i dążył do ujęcia owych głębi zjawisk, co swą 
istotą sięgają w nieskończoną mądrość podstaw wszechbytu ‘). Ba

*) Dowody tego pojmowania złożył Domeyko w licznych ustępach pism 
swoich. Najcharaktorystyczniojszym z nich jest list Domoyki do Ant. Edw. Odyńca 
z 1-go marca 1 882 („Kronika rodzinna" 1 882 , str. 3 3 3 — 336 ), do którego czy
telnika odsyłamy.
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dał więc pilnie strawę duchową, jaką podawał uczniom swoim i nie 
dał się przytem nigdy unieść chwilowym popędom nowatorstwa, któ
rym tak łacno ulegają niektórzy uczeni pod wpływem nowych teoryi 
i nowych kierunków nauki. Ucząc dopatrywać w zjawiskach naj
prostszych, myśli, ożywiał Domeyko jałowiznę formuły i systemu nau
kowego, krzepił posuchę pracy, wskazywał istotną drogę ku poznaniu, 
ku mądrości. A  czynił tak, bo miłością ojca dla uczniów swoich pała
jąc, chciał im ukrócić tej drogi ku poznaniu, która dla niego samego 
wypadła tak bolesną ze zrządzenia losu. Bo „czegom się nauczył—pi
sze Domeyko w swym dzienniku podróży —■ „o czem się przekona
łem, co widzę jak na dłoni, to jedno, że człowiek mało co z siebie 
dobrego wymyśli, jeżeli się nie umocni w wierze i nie oprze na sło
wie Bożem— zasługa polega na onej nieustannej walce, jaką musi 
prowadzić z sobą, ze skłonnościami ku złemu; a srogiż to nieprzyja
ciel, co krok w krok idzie za człowiekiem, nie spuszcza go z oka, po
chlebia mu i grozi." Prawdziwa mądrość nie jest z tego świata. 
Dziecko, pieszczota matki, widzisz, jak wyciąga rączki do nieba: 
mędrsze jest od wielu astronomów, naturalistów, filozofów, có w ca
łej przyrodzie widzą tylko ruch i materyą; od tych fachowych mędr
ców, co dają naukę na lichy dla ciała posiłek, a Boga nie znają. 
Doświadczenie, znajomość ludzi i dalekich krajów o tyle tylko przy
dadzą się, o ile zdolne są przeświadczyć, że właśnie człowiekowi, co 
ma siebie za najdoświadczeńszego z ludzi, z największą należy ostroż
nością chodzić. Dla tego wszystkiemi siłami starać się powinniśmy
0 ustalenie wiary; prosić o jej pomnożenie u Boga, w prostocie ser
ca, jak dzieci proszą chleba u ojca; nie marnować rozumu na próż
nych wnioskach i wymysłach, od których schnie i kamienieje dusza. 
Najpewniejszym środkiem do umocnienia wiary jest pokora i miłość 
bliźniego. Ta miłość bezwątpienia jest fundamentem cnót, znamie
niem do najzaciętszego boju przeciw złemu, przeciw własnej dumie, 
głównej sprawczyni naszych nieszczęść— ale jak trudno znaleźć ziar
no rodzimego złota bez aliażu podlejszych metali, tak nie łatwo 
spotkać w ludziach prawdziwą miłość bliźniego bez jakiej mieszani
ny miłości własnej. Napotykałem ja  na świecie rządnych gospoda
rzy, którym brakło miłości bliźniego, dobrych synów, dobrych braci, 
nawet hojnych w dawaniu jałmużny panów, którzy je j nie mieli, ba
1 niejednego patryotę, co tylko siebie kochał w ulubionej ojczyznie...“

K to tak pojmował życie i wiedzę, ten też jako nauczyciel mu
siał być ojcem dla uczniów swoich. To też Amunategui powiada: 
„ C o n s i d e r a d a  l a  c i e n c i a  c o m o  D o m e y k o  l a  c o n s i d e r a -  
ba ,  e l  p r o f e s o r a d o  es  u n a  e s p e c i e  d e  s a c e r d o c i o . ” —  
Z a  takiego też uważali go uczniowie jego, czcił go naród i uczeni. 
Nie wyrażano się o nim nigdy inaczej, jak o prawdziwym ojcu nauki, 
mędrcu (e l e m i n e n t e  p r o f e s o r ,  el  h o m b r e  s a b i o ,  e l  ho m-  
b r e  v i r t u o s o .  el  v e r d a d e r o  s a b i o  i t. p.).

Domeyko był bowiem „e l v e r d a d e r o  s a b i o . ”
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W śród uznania, hołdów i zaszczytów, jakimi go darzono ze 
wszech stron, zachowywał Domeyko zawsze tę dziwną skromność, 
prostotę i naiwność, co prawdziwego mędrca są rzeczywistem zna
mieniem. Ta wygórowana skromność ( e s t r e m a d a  m o d e s t i a )  
nie opuszczała go nigdy,— ona wybitnem piętnem zdobi jego prace 
a pisma jego stroi w szatę prawdy i mądrości. A le też tej prawdzie 
właśnie poświęcił Domeyko żywot swój cały. Prócz niej niczego 
w życiu nie łaknął. Żądza bogactw była mu zawsze wstrętną i cho
ciaż najuczciwszym sposobem mógł się stać panem ogromnej fortuny, 
pozostał w swej prostocie zawsze jednym i tym samym. Gardząc 
wygódkami życia, stronił od szerokich kół świata,—  i tylko radą, 
nauką i miłosierdziem szafował bez oglądania się. Ż y ł i działał we
dług myśli, co w gronie wileńskich filomatów zeszły jutrzenką bra
terstwa i miłości ludzi.

O rodzinie, przyjaciołach, druchach po duchu nie zapomniał 
nigdy. Domeyko był i pozostał polakiem. Miłość dla ojczyzny 
więził nieustannie w głębi duszy a ona rwała się i targała sercem 
i zaprawiała smutkiem chwile żywota. W ówczas—wiarą, wiarą po
tężną koił Domeyko boleści ducha i znosił to, co mu ze zrządzenia losu 
przypadło w udziale, z rezygnacyą męża. Ile to razy wśród pracy 
naukowej lub wśród podróży wyrwała się niestrzeżona myśl wspo
mnieniem minionych czasów i ludzi ku dalekiej macierzy na wscho
dzie?... Mówi też: „Oh, gdyby myśl i uczucie były pod jakimbądź 
względem płodami materyalnych sił i czynników, któżby szukał i po- 
cóżby miał szukać tego, co ubiegło i coby bez wątpienia już prze- 
marło, przegniło, przerzuciło się w proch i nicość?!... Tymczasem, 
to co było porywa nas i unosi wyżej i silniej niż to, co jest i w tem 
co było, żyjemy ciągłą miłością i t. d .” W  pismach swoich zwie się 
zawsze „un  h i j o  de  l a  r i b e r a  d e l  N i e m e n ” (syn Niemna), 
w podróżach swoich unosi się zawsze duchem ku ojczystym Tatrom 
i wdzięczen jest Andom „iż one mu te Tatry z utworu przypomina
ją .” „W ieczorami, gdy dom i ogród mój pełen jest woni róż, białej 
datury i pomarańczowego kwiatu, a nikt mnie nie słyszy, (pisze do 
Odyńca) siadam do fortepianu i gram tych 20 piosnek, których się 
nauczyłem 60 lat temu w Wilnie, a które są zawsze nowe dla mnie 
jak np. „Te brzóz kilka,” „N e chody Hryciu,” „Siwy konik siwy“—  
nie Chopinowska to muzyka, ale jakto mówią: nieszpetna.” „Pan 
Tadeusz” i „Kochanowski” to niewyczerpany zdrój pokrzepienia 
w chwilach wytchnienia i w podróży, a każdy kościołek wiejski, każ
dy łan zboża i strzecha każda spotkana po drodze, przypominają mu 
zawsze ukochane litewskie niwy i sioła i rwą myśl ku podniosłym 
chwilom towarzyskich zebrań i wspólnych wycieczek wileńskich. 
Przyjaźń, co połączyła serca filomatów wspólnością celów życia, tę
żała mimo przedziału oceanów, stała się skarbnicą najwznioślejszych 
popędów, wykreślała i torowała drogę życia światłem wyższych po
lotów ducha. A  cóż dopiero mówić o owem braterstwie sorc, co wy-
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kwitło z dłuższej wspólności losów Domeyki z losami nieśmiertelnego 
Mickiewicza! Komu ten duchowy przewodnik młodzieży litewskiej 
rozpalił w piersi ogień miłości ideałów, komu on wlał w serce potęgę 
godności i moc zapału do pracy dla tych ideałów, a uświęcił je  taką 
wyjątkową przyjaźnią, jak ta co naszemu Zegocie dostała się w u- 
dziele,—  ten musiał na każdym kroku ziszczać dążenia, ku jakim pod 
sztandarem błękitnej chorągwi tętniały serca młodzieży wileńskiej. 
Począwszy więc od czasów wileńskich, od pobytu w Dreźnie, w Pary
żu, gdzie nasz uczony przepisywał druchowi swemu rękopis „Pana 
Tadeusza” do druku, a przechodząc do korespondencyi, którą Mi
ckiewicz z Zegotą utrzymywali nieprzerwanie aż do śmierci wie
szcza w Stambule, wszędzie widzimy tę zgodność myśli, uczuć i prze
konań, co ich zbliżyła do siebie ściślej, aniżeli innych druchów i na 
tok życia obudwu wywierała wzajemny wpływ niemały. Ta przyjaźń 
Adama z Zegotą stała się i za oceanem przedmiotem podziwu i czci 
niekłamanej u obcych. Hiszpański biograf Domeyki pisze o tem: 
„ D o m e y k o  t u v o  p o r  c o m p a n e r o  ( en l as  c a r c e l e s  de  
Y i l n a )  a un  p o e t a  f a m o s o  e n  e l  m u n d o  A d .  M i c k i e 
w i c z , e o n  q u i e n  c o n t r a j a s  u n a  e s t r e c h i s s i m a  a m i s t a d ,  
q u e j a m a s  d e b i l i t a r o u  n i  e l  c u r s o  d e  l o s  a n n o s , n i  l a  
i n t e r p o s i c i o n  d e l  o c e a n o . ” Pod skrzydłami tej przyjaźni 
największego wieszcza naszego, pod skrzydłem uczuć poczętych w fi- 
lomackiej dobie, pod skrzydłem cnót staropolskich, wyniesionych 
z pod rodzinnej strzechy, zrodziła się w duszy Domeyki ta potężna 
miłość ojczyzny, co sprawiła, iż Domeyko nie uległ wpływom, wyna
radawiającym każdego innego wśród pomyślnych kolei życia, lecz 
pozostał do dzisiaj wiernym synem swej matki Polski. Czuł i my
ślał zawsze po polsku —  a pisał zawsze krystalicznym, iście polskim 
Skargi i Śniadeckich językiem.

Tę głęboką miłość ziemi ojczystej skojarzył Domeyko z potężną 
wiarą. Pomyślność losu i nauka nie oddalały go od Boga, „im 
głębiej wnikał w tajniki wiedzy, tem wyżej wznosił się ponad błęki
ty,” jak każdy prawdziwie uczony. Ta wiara silna przebija się 
z wszystkich prac Domeyki i nadaje im ów charakter szczerości 
i prawdy, co tak ujmuje serca i pociąga ku sobie urokiem swoim. 
Przejeżdżając przez sferę równika na Atlantyku, pisze w swym pa
miętniku:

„Tego więc dnia o pół do dwunastej Pan Bóg dozwolił mi 
szczęśliwie przejść przez równik ziemny. Nie śniło się rodzicom 
moim, że ja  najspokojniejszy z rodzeństwa, lubiący wieś i cichość, za- 
biegę tak daleko,” ... a gdy za przybyciem do Rio di Janeiro w świę
to Niedzieli palmowej, wszedł do tamtejszej katedry, i ujrzał mo
dlących się murzynów, mówi dalej: „Te afrykańskie głowy, które 
erudycyą szkolną nawykłem był do małpich czaszek porównywać, 
wydały mi się uszlachetnione, a gdy im kapłan palmę święconą po
dawał, tryskało z nich coś głębszego i szlachetniejszego od całej fi



lozofii dzisiejszego wieku” ... Wspominając w innem miejscu o zwy- 
cięztwie Chilijczyków nad Peruańczykami, pisze: „W ielkie uroczy
stości i tryumfalne pochody mieliśmy tu w przeszłym tygodniu z oka- 
zyi powrotu części wojska z wyprawy do Peruwii. Ja tylko byłem 
niewesoły, modląc się do Pana Boga za to, żeby te wielkie tryumfy 
i zwycięztwa nie zawróciły głowy Chilijczykoin i nie podniosły ich 
w pychę przeciw Kościołowi, jakto się na nieszczęście przydarzyło 
sąsiadom naszym, Prusakom...“

W racając po 46 latach życia na obczyźnie w ukochane swoje 
strony rodzinne, obudzony wschodem słońca towarzysz jego podróży 
A . E. Odyniec, widzi, jak Domeyko modli się klęcząco w wagonie. 
Powiedział mi potem, pisze Odyniec (do A d . P ł u g a  “Kłosy" 1884), 
że od pacierza każdy dzień zaczyna, a cóż dopiero dzień taki powro
tu do domu jakby z tamtego świata. Przybywszy do Zyburtowsz- 
czyzny, pojechał Domeyko najprzód do kościoła, gdzie z uniesieniem 
i płaczem śpiewał na cały głos wraz z ludem Suplikacye.

Tylko tak głęboka i rzewna wiara mogła dać Domeyce tę po
tęgę ducha i tę energią pracy, która cały jego żywot czyni jednym 
ciągłym wieńcem zasług. Ona była dlań zdrojem, z którego czerpał 
wszelki zapał i wszelką otuchę w zamiarach swoich i ona tylko darzy 
go ową czerstwością i świeżością niepokalaną umysłu i serca, świeżo
ścią, która zdobi sędziwe jego skronie wawrzynem wiecznie żywotnej 
siły duchowej. W  sercu jego te same uczucia, które wyniósł z mło
dości na burze życia, tak samo silne i żywe jak ongi — bo tak samo 
młode, wyniesione nietylko w czystości nieskażonej z zamętów losu, 
ale spotęgowane wiarą, owiane natchnieniem, ożywione żarem poezyi. 
Szron skroni i sędziwość wieku, co obdzierają zazwyczaj człowieka 
z przyrodzonych wdzięków osobistych, obdarzyły Domeykę pełnią 
wdzięków innych, których tylko szczególna łaska Boża udzielić jest 
w stanie, wdzięków, wyższych ponad wszelkie wdzięki młodości —  bo 
pracą i cnotą życia zasłużonych — wdzięków starości pogodnej, spo
kojnej i pięknej pięknością i pogodą duszy zadowolonej. Ta piękna 
sędziwość Domeyki natchnęła też drucha jego po myśli Aut. Edw. 
Odyńca do stworzenia ody na cześć Starości ‘ ), która Cycerynowską 
jędrnością treści i potęgą ducha niepożytą, godna stanąć obok Mi
ckiewicza Ody do młodości. Jeżeli jedna hejnałem uczuć fila- 
reckiej doby —  to druga jej hymnem odpowiednim.

398 IGNACY DOMEYKO.

*) Drukowana również w „Kronice rodzinnoj" z r. 1881, ze»z, 2 -g i.
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Przyjaźń.— Przyjaciele obojętni.— Przyjaciele troskliwi o siebie.— Poczem poznać 
prawdziwych? Niebezpieczeństwa stosunku między ubogimi a bogatymi.— Ubogi 
kamyczek.— Ostrożność w mówieniu prawdy panom.— Pochlebstwo.—  Zausznicy, 
wznoszący się podłością.— Przestroga dla panów.— Baczność na pozory. —  Pozory

często łudzą.

W  bajce „Zając i wielu przyjaciół” (naśl. bez daty) '), którą ma
my także z ręki drugiego naszego sławnego bajkopisarza, uczy Niem- 
czewicz, że mieć wielu przyjaciół, znaczy to samo, co nie mieć żadne
go. Zając ścigany przez myśliwych, żebrze ratunku u konia, bucha- 
ja, kozła, barana, cielęcia, słowem u wszystkich tych zwierząt, z któ
rymi żył dotąd w najserdeczniejszej zgodzie, nawzajem od nich ko
chany. A le wszyscy ci przyjaciele, widząc go teraz w potrzebie, wy
mówili się gładko i rozeszli się, każdy w swoję stronę, a tymczasem 
przypadły psy i rozszarpały biedaka. Autor kończy rzecz takim 
zdaniem: Kto wszystkich kocha, kto zawisł od wiela,

Rzadko w potrzebia znajdzie przyjaciela.
Prawdziwy zaiste, ale jeszcze nie zupełny obraz stosunku, któ

ry pospolicie przyjaźnią zowiemy. Widzimy bowiem w praktyce ży
cia, że tacy przyjaciele nie tylko porzucają współtowarzysza w nie
szczęściu, ale umieją jeszcze odnieść korzyść z jego zguby. Często 
długo wprzódy czychają na jego spuściznę. W idział to zapewne 
Niemcewicz na własne oczy, może nawet sam na sobie doświadczył, 
skoro tak dobitnie przedstawił nam owych samolubnych przyjaciół 
w bajce „Dzieci na lodzie11 2)

*) Ciąg dalszy— patrz zeszyt za mies. marzec r. b. 
' )  T. II. 4 1 . 2)  T. II. 155.
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Gdy wód kryształy mróz już ujął ściśle,
Chłopcy na łyżwach biegali po Wiśle.
Jeden z nich, koszyk niosąc z kasztanami,
Leciał najpierwszy... alić pod nogami 
Lód pęka... biedny chłopiec w dziurę wpada.
Lecz koszyk został; natychmiast gromada,
Niemyśląca o obronie 
Tego, co w nurtach już tonie,
Wraz się rzuca na kasztany.
Cały koszyk rozerwany,
Mówię cały, do jednego—
To obraz życia naszego!

Poczem poznać, czy kto ma prawdziwych przyjaciół? Odpo
wiedział na to pytanie Niemcewicz prawdą nie nową, ale tem cen
niejszą, że ją  wielu doświadczeniem własnein stwierdziło i dotąd 
stwierdza. Odpowiedź ta zawiera się w bajce „Kom inek" (oryg. 
w Puławach 1 maja 1810) '). Opisuje w niej poeta smutne losy ko
minka, który, gdy w nim na wiosnę palić przestano, poznał, że ci, 
którzy się przez całą zimę skupiali około niego, nie jemu składali 
hołdy, lecz ogniowi, lada blaskowi sztucznemu. Tak każdy, wtedy 
dopiero pozna czy ma przyjaciół, gdy straci dary fortuny.

Bajka „M ałpa i lampart14 (z francuzkiego) 2) zawiera przestro
gę, abyśmy się porywczo nie wdawali z panami. Małpy w lesie ba
wiły się wesoło w ślepą babkę. "W tem przychodzi lampart i prosi, 
aby go przyjęły do swego towarzystwa. Zmieszane, zawstydzone wi
dokiem książęcia, ledwie dały się nakłonić. Zaczęto na nowo zaba
wę, lecz gdy jedna małpa, jak gra wymaga, położyła rękę na grzbie
cie, lampart złośliwy tak silnie ją  uderzył, że aż krew trysnęła. 
Przerażone uciekły wszystkie mrucząc:

Nie wdawajmy się z wielkimi panami,
Każdy z nich, choćby najlepszej natury,
Ma zawsze ostre pazury.

O posuwaniu się ludzi bogatych aż do gwałtów i samowoli 
względem ubogich, mówi nasz autor w bajce „Dwa konie1* (oryg. bez 
daty) 3). K oń rycerski i koń juczny spotykają się na wązkiej dro
dze i jeden nie chce drugiemu ustąpić, bo każdy rości sobie prawo 
do przodkowania. Pierwszy dla tego, że służył rycerzowi na wojnie, 
drugi dla tego, że uprawiał rolę. Gdy się kłócą, koń rycerski uderza 
obces na jucznego, spycha go w rów, a sam po zbożu sunie wspania
le, nieczuły na płacz biedaka.

Stosunkowi ubogich krewnych do bogatych, poświęcił Niemce
wicz bajkę „Krokodyl i zielona jaszczurka” (naśl. z Aurela Bertola,
30 listopada 1813) *). Jaszczurka podobna z powierzchowności do

‘ )  T .  I ,  1 0 8 .  2)  T .  I I ,  1 5 6 .  3)  T .  I ,  1 6 4 .  4)  T .  I ,  7 3 .



krokodyla, spotkawszy przypadkiem tego potwora, usiłuje dowieść 
mu, że jest jego krewną i wywodzi obszernie swoję genealogią, nie 
zważając, że krokodyl znużony, zasnął. Gdy była najpewniejsza, że 
go przekonała o blizkiej paranteli, zbudził się i jak gdyby nic jeszcze 
nie słyszał, zapytał szorstko: K tóż więc jesteś? Zaczyna tedy bie
daczka na nowo przypominać dawne związki, a krokodyl znowu za
snął w najlepsze.

W  innej bajce „Lew i piesek” (oryg. 7 maja 1808) '), prze
strzega Niemcewicz, abyśmy obcując z wielkimi panami, nie zapomi
nali o przedziale, odgraniczającym maluczkich od możnych i abyśmy 
strzegli się mówienia im gorzkiej prawdy, chociażby do tego ośmielali
i zachęcali. Lew, upodobawszy sobie małego pieska, bierze go za po
wiernika i przyjaciela i obsypawszy go łaskami i godnościami, jakie 
tylko dać mogło jego królestwo, wymaga koniecznie, aby mu powie
dział, co o nim gada ród zwierzęcy. Zaiste mało jest królów, któ- 
rymby myśl taka przyszła do głowy, ale wielcy panowie nie znają 
czasem miary w kaprysach. Nierozważny piesek usłuchał zbyt po
chopnie rozkazu i acz z wielką nieśmiałością, z kilkakrotnem zaklę
ciem się, że to czyni tylko z rozkazu, dalejże rozpowiadać:

Powiada lud twój płochy, gadatliwy,
Że wasza Królewska Mość, pan mój miłościwy,
Czyli doprawdy, czyli też żartem,
(Kazałeś być mi otwartym)
Przez swe względy dobroczynne,
Zwierzęta winne albo niewinne,
Baczysz łaskawie rozdzierać,
A  nawet nieraz pasterza pożerać.
Świeży przypadek niejeden wymienia,
Że u pewnego strumienia 
Pożarłeś jagnię niewinne i młodo 
Z przyczyny, że dziad jego mącił wodę.

Tu lew spojrzał na niego iskrzącym wzrokiem i ryknął straszli
wym głosem: A  wieszże? wieszże dla czego tak mówią? Oto dlatego, 
że głupi mops wierzy wszystkiemu. Poczem, porwawszy w paszczę 
pana ministra, połknął smaczny kąsek.

Lisom się taki przypadek nie zdarzy, kończy poeta. Komu 
więc obce lisie drogi, kto prawdę ukochał nad wszystko, niechaj uni
ka stosunku, który na każdym kroku narazi go na srogie niebezpie
czeństwa.

Jak kara za mówienie prawdy, tak nagroda czeka tych, którzy 
umieją pochlebiać. W  bajce „K loc i pszczoła” (z angielsk. 19 paź
dziernika 1808) 2), pszczoła, ukąsiwszy piękną panią w usta, już mia
ła życiem przypłacić tę zbrodnię, lecz uratowała się powiedzeniem
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komplementu, że usta pani zdały się jej różą. Usłyszawszy tak mi
łe pochlebstwo, zapomniała ukłuta o bólu i przebaczyła winowajczy
ni. Czegóż się nie przebaczy dla trochy kadzidła! kończy Niemce
wicz. Czegóż, dodajemy, nie możnaby zyskać pochlebstwem?

Zaiste, mało jest ludzi, którzy nie daliby schwytać się na tę 
wędkę. Osobną bajkę pod tytułem „R yba“ (oryg. 5 lipca 1811) '), 
poświęcił nasz poeta tej myśli. Człowiek, złapawszy wędką pstrąga, 
ją ł natrząsać się z niego, że przez chciwość, przez łakomstwo, dał się 
schwytać. Rybka odpowiedziała na to, że nie przez łakomstwo, lecz 
z głodu skosztowała mięsa na haczyku i tak dalej mówiła:

Ale ty, człowieku dumny,
Tak przezorny i rozumny,
Co mnie o łakomstwo pytasz,
I nieostrożność mą prędką;
Czemuż pochlebstwa wędką 
Sto razy na dzień się chwytasz?

By chwycić haczyk, mnie głód ciężki budzi,
A  ciebie tylko sama próżność ludzi.

Jeżeli trudno o prawdziwych przyjaciół, jeżeli mało spotykamy 
ludzi, którzyby nietylko przez samą próżność świadczyli dobrze dru
gim, to znów nie trudno o niewdzięczników, nie trudno o samolubów, 
wyzyskujących dla własnej korzyści łatwowierność i dobroć bliźnie
go. Strzeżmy się ich, bo wynosić niewdzięczników, jestto gubić sie
bie, jak tego liczne w życiu znajdujemy przykłady. Tę naukę daje 
Niemcewicz w bajce „Słońce i mgła" (z Popa, 1 listopada 1811) 2). 
Słońce, przechodząc po nad kałużą, ulitowało się nad jej nikczemnym 
stanem i zamieniło ją  w mgłę. Lecz mgła, wzniósłszy się wysoko, 
zamiast odwdzięczyć się dobroczyńcy, postanowiła go zaćmić i już 
szła ku słońcu w postaci chmury, dla spełnienia swego zamiaru, gdy 
słońce zgadłszy jej zamiar—

Nie pomnisz, rzecze, o podłe stworzenie,
Komuś twój winna początek, wzniesienie!

i uniesione gniewem, roztacza światło, przedziera chmury.
......................już nie widać cieni

Natychmiast mgła się w nawałnicę mieni 
I tam zkąd przyszła, wraca do kałuży.

W  bajce „Dąb i bluszcz" (oryg. 3 Maja 1806 w Eliz Town) *) 
dotyka czcigodny poeta tego samego przedmiotu. W śród ciemnego 
lasu, pisze Niemcewicz, stał dąb rozłożysty, a pod jego cieniem rósł 
skromny fiołek, który nie zakładał szczęścia na łasce króla drzew, 
kwitł i opadał nieznany. Tuż obok niego zielenił się bluszcz, który 
czołgał się nizko, lecz wysoko godził. Oddawna zastawiał on sieci 
na wspaniałomyślność dębu.
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W tej myśli pewną drogą postępował 
To jest pochlebstwem i sztucznym układem.
Czołgał się zwolna, niskim zbliżał śladem 
I  nóżki pańskie całował.

Dąb, ulitowawszy się nad nikczemnem stworzeniem, pozwolił 
mu, aby się go chwycił rączkami,

Bo jestto wielkich rozkoszą,
Gdy mali przez nich się wznoszą.

Tego tylko bluszcz pragnął. Wznosi się więc skromnie, obwi- 
ja  się w koło, pnie coraz wyżej a wyżej,

i panu szepce do ucha:
Dziwi się puszcza głucha,
Jak nędznik, dębu karmiący się soki,
Tuczy się i już cały tłusty i wysoki.
Bluszcz jednak baczny, by nie wyszła zdrada,
Przed całym światem powiada:
Że za pański interes i jawnie i skrycie 
Gotów poświęcić krew swoję i życie.
Lecz kiedy temi pochlebstwy urąga,
Obfite soki i żywne wilgocie,
Przez które okazały dąb przeżył lat krocie,
Ssie bez litości i do siebie wciąga.
Tak dalece, że kiedy krzewina wprzód licha,
Silnie się wzmaga i wzrasta zamożnie,
Dąb, co mu w wszystkiem ufał nieostrożnie,
Tucząc pijawkę, sam biedny usycha.

Jakże piękny, jak charakterystyczny obraz zausznika, wzmagającego 
się pochlebstwem i uniżonością.

Jeszcze raz powrócił Niemcewicz do tego przedmiotu w bajce 
„Papuga” (oryg. Ul sierpnia 1811 w Wilanowie) ‘ ). Dumna papuga 
cieszyła się, że małe ptaszki wciskały się do je j klatki i wyjadały po
żywienie; cieszyła się, bo schlebiało to jej miłości własnej. Lecz 
wkrótce sama doznała głodu. Sprawdziło się więc na niej, że

Chociaż wielcy małych uciskają,
Czasem mali możniejszych zjadają.

Kończy tę wiązankę bajka „Pierścień” (oryg. 13 stycznia 1808)2), 
zawierająca przestrogę dla bogatych i możnych, aby mieli baczność 
na swoje otoczenie, bo jeśli otoczenie będzie nikczemne, i oni sami 
stracą na wartości, jak drogi kamień w pierścieniu, gdy go prostemi 
otoczymy szkiełkami.

Bywa na odwrót, że człowiek lichej wartości wciska się pomię
dzy dusze zacne i wielkie, a wtedy blask ich zalet miesza się pozor
nie z jego brzydotą, on zaś mówi sobie, że tyle wart, co jego clocze-

' )  T . I. 65. 2) T .  I. 49.
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nie, albo i więcej jeszcze. Bywa i tak, że samą zewngtrznością, sa
mą odzieżą usiłuje pokryć swoję nicość, trzymając się praktycznej, 
a tak niestety prawdziwej zasady, że jak cię widzą, tak cię piszą. 
Mówi o tem Niemcewicz w bajce „Obraz“  (oryg. 15 paźdz. 1808) '). 
Obraz brzydki w pysznych ramach, odpowiada zdziwionemu tą nie
właściwością człowiekowi, aby się nie gorszył, bo przecież zdarza się 
często, że suknia lepsza niż człowiek, a to jeszcze gorzej.

Tu należy bajka „Bekieszka“  2). Za nadejściem zimy, miesz
kańcy północnej krainy powydobywali kożuchy i futra wszelkiego 
rodzaju, dla zabezpieczenia się od zimna. Była tam i bekieszka so
bolowa, która pyszniła się niezmiernie swoją okazałością i z wielką 
pogardą poglądała na inne futra. Czuła na swe poniżenie kierejka 
niedźwiedziowa, zbliżyła się do bekieszki i z nienacka odkryła jej
poły. C o za fa łszyw ość n iecnoty

Z  w ierzchu sobole, a pod  spodem  koty!
N iebaczn i ludzie!— w oła  poeta;

w y sam i nie w iecie 
J a k  wiele takich bekieszek na świecie 
N ie je d e n ,  gd y  się zasłony odw iną ,
K atonem  w  słow ach , w  sercu K atyliną.

IV-

O św iata .— Skutki gruntow ania w ładzy  na ciem nocie  ludu.— Oświata uszczęśliw ia n a 
ród  i zarazem  zw iększa potęgę  m on a rch ów .— N ienaw iść d o  św iatła. — Oświata w a ż 
niejsza od  siły  zbro jn e j. —  R ozu m  upośledzony. —  D ow cip  i rozsądek. —  Geniusz 
i rozsądek .— P ycha  i m ierność.— P ow ażna  roz la z łość .— P o zo rn o  b lask i.— W s te cz -  
n ictw o .— P oezya  i p o e c i .— Potrzeba krytyki literack ie j.— N a ga n a  m ąd rych  lepsza 
od  p och w a ły  g łu p có w .— W a d y  krytyki: ranienia śm iertelne; wyszukiw anio s łabych  
stron; wpadanie w te sam o b łęd y , któro się krytykuje. —  J ak  się zach ow a ć w ob ec  

niesprawiedliw ćj krytyki?

Od pierwszego wystąpienia swego w publiczności, przez całe 
życie, we wszystkich czynach i we wszystkich pismach swoich, okazy
wał się Niemcewicz stronnikiem postępu. Sam uczony, przyjaciel 
nauk, był wrogiem obskurantyzmu; gdzie tedy mógł, ile razy mógł, 
przemawiał za rozkrzewianiem oświaty w narodzie i uderzał na rząd, 
gdy widział, że dla osiodłania ludu, dla lepszego ugruntowania wła
dzy swojej nad nim, rozmyślnie podtrzymywał zastarzałe przesądy, 
utrudniał nabycie nauk i postęp ich przytłumiał.

W  bajce „K ozioł i orzeł“  (oryg. 27 grudnia 1807 w W arsza
wie) 3) opowiada o orle, który chcąc pokonać dzikiego kozła, wydarł

' )  T . I .  64. 2)  T .  I I .  15. !)  T . I .  43.
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mu najprzód oczy. Lecz kozioł pozbawiony wzroku, spadając w prze
paść, pociągnął orła za sobą i obaj zginęli pospołu.

Praw da w idoczna  i szczera,
T e n  orzeł kozJa ch cą c  p ok on a ć snadnie,
K ied y  m u oczy  w ydziera,
T y ch  przypom ina , co  w  dum nej pow adze 
N a  głupstw ie ludu gruntują swą w ładzę.
P ie lęgn ow ać uprzedzenia ,
B ro n ić  nauk ośw iecenia ,
Odehrać św iatło: sposób niewątpliwy 
L ud  os iod ła ć nieszczęśliw y.
L ecz  co'ż się m ożna  po ciem nym  narodzie 
S podziew ać w  ciężkiej przygodzie?
N ierozeznany, ślepy w  każdym  czynie 
Ł atw o z swym  w odzem  zag in ie .

Opowiada tę bajkę Niemcewicz jakoby zdarzenie prawdziwe, 
które widział na własne oczy uczony, gdy zwiedzał góry Karpackie. 
Oczywiście jest tu mowa o Staszicu. Być może, iż Staszic, przema
wiając przy jakiejś sposobności za krzewieniem oświaty, użył podo
bnego porównania. A  może odnosi się to do stosunków galicyjskich, 
którym Staszic w podróży do Karpat mógł się przypatrzeć.

Temu samemu przedmiotowi poświęcona jest bajka „D ąb i ma
łe krzewy11 (oryg. 1 lipca 1815 w Skokach) '). Jesion zarzuca dębo
wi, że niezmiernym ogromem konarów pognębia drobne krzewy. 
Dąb przekonywa go jednak, że był w błędzie, jakoż ani jeden listek 
dębu nie dotykał krzewin poziomych i najmniejszej nie czynił im 
szkody. Lecz, dodał dąb, chociaż ich nie dotykam, mam na nie spo
sób mniej dotkliwy, a jednak skuteczny:

O to m e w yn iosłe  cz o ło ,
N ad krzew y tem i szerząc się w  o k o ło j 
J asność im  tylko odbiera s łon eczną .
R osn ąc bez św iatła , zostaną karłam i,
A  dęby zaw sze będą o lbrzym am i.

Z  bajki tej wynika więc taka sama prawda, jak z poprzedniej: nie
dopuszczanie światła do warstw niższych, służy do ugruntowania 
władzy nad niemi.

Tu należy jeszcze bajka „Światło i ciemność" (oryg. 30 maja 
1815) 2), dotykająca także znaczenia oświaty narodowej. Ma ona na 
celu okazanie, że oświata nietylko naród uszczęśliwia i siły jego po
mnaża, lecz i potęgę monarchów zwiększa, podczas gdy ciemnota lu
du przyćmiewa wielkość monarchy, a więc i jemu szkodzi. Sułtan 
afrykański, pogubiwszy klejnoty, rozkazał ludowi swemu, aby ich szu
kał. Przy pomocy pochodni poznajdywano wkrótce nietylko te klej-

*) T. I. 214. 2) T. I. 117.
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noty, które sułtan był pogubił, lecz i wiele innych. Rozumny po 
afrykańsku i po afrykańsku sprawiedliwy monarcha, wziął jedne
i drugie klejnoty, ale poznawszy moc światła, a bojąc się, aby naród 
nie użył kiedyś tego żywiołu na jego szkodę, jak teraz na jego ko
rzyść, rozkazał pogasić wszystkie światła w całym kraju i zabronił 
ich zapalać. L e cz  có ż  sig stało? gd y  panują  cionio

Z g a s ły  i sam ćj koron y  prom ienie.
Lecz często daje się także postrzegać wstręt do światła, nie 

mający innej przyczyny, prócz tej jednej, że światło jest światłem, 
prócz prostej nienawiści do niego. Tak r o p u c h a  w bajce tegoż 
tytułu (oryg. 16 lipca 1819) '), gdy ją robaczek świętojański zapy
tał, dla czego z taką złością pryska nań swe jady: „dość już“  odpo
wiedziała, „że światło rozszerzasz.1* Niemcewicz tak cenił nauki, że 
nawet szabli, na której za jego czasów tak wiele zależało, która czy
nami swemi świat cały w zdumienie wprawiła, nie przyznawał przed 
niemi pierwszeństwa.

Dowcipnie a z humorem wypowiedział to w bajce „P ióro i sza- 
bla“  2). "Wyliczywszy rozliczne swoje dzieła wojenne, tak zakończy
ła szabla swoje przechwałki:

W  p ok o ju  naw et, g d y  szczękam  po bruku,
N a  hałas m ego  i stuku i puku,
S ędziw y m ędrzec c h o ć  byw ał w o ja k iem ,
U ciek a , ja k b y  przed straszydłom  ja k ie m .

Pióro przeciwnie dowodziło, że gdyby nie ono, szabla byłaby 
już dawno cały świat przewróciła do góry nogami i mówiło:

Szabla  cza sem  obron i, lecz  częście j d ok u czy ,
P ió r o  ch o ć  czasem  zb łąd zi, zaw sze je d n a k  uczy .
L e cz  szabla rozdąsana j e g o  argum entam i,
Strasznem  się gn iow em  zajęła  
I  p iórow i nos ucięła .
L e cz  có ż  się stało? N a  innym  stoliku,
M n óstw o lepszych p iór bez liku 
P isa ć  zaczę ło ; d łu go  w alka trwała 
N areszcie  szabla poznała ,
Z e  la tw ićj twierdzę proch am i w ysadzić,
N iż wszystkie pióra  w y g ła d zić .

W  bajce „D w óch ogrodników'1 (naśl. z Floriana, 20 sierpnia 
1808) 3) daje Niemcewicz podobieństwo mędrca i człowieka pospo
litego, z których pierwszy, zakopany w książkach, zastanawia się 
nad zjawiskami‘przyrody. Drugi zaś pracuje, nie wysilając głowy 
na rozmyślanie. Po niejakim czasie, pierwszemu poschło wszystko 
w ogrodzie i biedak, nie mając co wynosić na targ, popadł w nędzę. 
Drugi zaś pożywał wesoło owoce pracy swojej. Biedny mędrzec

') X. II. 154 . *) T . II. 167 . 3)  T . I, 53.
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zapytał więc szczęśliwszego brata o przyczynę tego obrotu rzeczy. 
Brat na to:

. . .c h o ć  m ię nauką przeważasz,
P rzecież  ci ca ły  sekret m ój odkryw am :
J a  pracu ję , ty rozw ażasz,
P ośród  książek tw oich  tłum u.
T y  się m ęczysz, j a  używ am ;
K tóż z nas w ięcej m a rozum u?

Bajka ta nie jest bynajmniej w sprzeczności z zasadami wypo- 
wiedzianemi w poprzedzających. Dwaj ludzie, o których tu jest mo
wa, byli ogrodnikami z rzemiosła i autorowi chodziło o pokazanie na 
ich przykładzie, złych skutków zatapiania się w naukach w czasie 
niewłaściwym, ze szkodą dla celów praktycznych i w ogóle złych 
skutków zajmowania się pracami ubocznemi.

Bezwzględną głupotę wyszydził poeta w bajce „G ęś i osioł“  
(oryg. 21 sierpnia 1809 w Wilanowie) '). Gęś rozgniewana, ż e je j 
osioł podjada trawę, ję ła  szczypać go w wargę. On zaś nie miał 
tyle rozumu, aby pojąć, że trzeba bronić się jeżeli nie zębami, 
to przynajmniej przedniemi nogami i wierzgał ciągle tylnemi, w stro
nę, gdzie go nikt nie tykał. Gęś oczywiście zwyciężyła.

C hoćbyś m ia ł siłę  rów ną lwu sam em u,
L u b  najw iększem u z n iedźw iedzi,
G dy na rozum ie B ó g  cię upośledzi,
U legniesz nawet słabszem u.

W  bajce „W ytrysk i strumień11 (oryg. 1 czerwca 1810 w W i
lanowie) 2), przyrównywa Niemcewicz dowcip do fontanny, bawiącej
i zadziwiającej widza, której strumień jaśnieje w blasku słonecznym 
wszystkiemi barwami tęczy, a która jednak żadnego nie przynosi 
pożytku; rozsądek zaś do cichego strumienia, nie słynącego ni szu
mem ni rzadkością, który za to jednak skrapia obficie pola, łąki
i krzaki.

Dla porównania „Geniuszu z Rozsądkiem,“  napisał bajkę pod 
tym tytułem (oryg. 1 grudnia 1813) 3). Przedmiotem jej są wyścigi 
tych dwóch potęg ducha ludzkiego, mające okazać:

K tóra  w  zam ierzonym  kresie 
W ie n ie c  n agrod y  odniesie 
I  pierwsza stanie u m ety.

Geniusz z rozwiniętemi skrzydłami wzniósł się pod obłoki, 
śmiejąc się z przeciwnika, który zwolna, ale pewnym postępowa- 
krokiem. W tem, gdy geniusz buja po napowietrznych szlakach, zrył 
wa się burza, łamie skrzydła śmiałego latawca i strąca go na ziemię. 

A  kiedy geniusz na żyw io ły  ła je ,

' )  T .  I ,  6 7.  ł )  T .  1 , 1 1 9 .  T .  I ,  1 2 9 .
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Srogiem i grozi odw ety,
K ozsąd ek  stanął u m ety.

Pychę i nadętą mierność, towarzyszącą zwykle próżności, wy
szydził w wielu bajkach. Pierwsza z nich „Dwa kłosy,“  (naślado
wana z Kautnera) ■), jest obrazem próżności i skromności. K łos  
pełny i przeto nachylony ku ziemi, odpowiada szydzącemu z niego 
kłosowi pustemu, który z powodu swej lekkości dumnie wznosi głowę 
do góry, że gdyby jego głowa była równie próżna, nie byłby tak 
skromny i pokorny. Poeta dodaje:

P yszni się cy m b a ł w  urzędy nbrany.
Ż y je  L ieidas ca łk iem  zapom niany.

Podobnież w bajce „G ęś“  (naśl. z franc. 5 lipca 1815) 2), żar
tuje z nadętej a chciwej pochwał mierności. Gęś przechwala się 
przed kurą, że umie i latać i pływać, i chodzić po trawie— słowem 
wszystko. Wszystko, odrzecze kura, ale wszystko źle.

Są gęsi m iędzy ludźm i, c o  każdćj nauki,
N ie  jed n e j nawet w yzw olonej sztuki 
L iznąw szy troch ę, sądzą się m ądrym i 
A  przecież ledw ie, ledw ie są m iernym i.

W  bajce „Ż ó łw  i dwa pawie,“  3), wyśmiewa poważną rozla
złość. Bajka ta jest nieza wodnie oryginalną, gdyż to, co w niej opi
sane, stać się miało na dziedzińcu puławskim. Żółw  po dwuletnim 
namyśle postanawia wyleźć z sadzawki. Wystawia najprzód łebek, 
potćm, po dłuższych przerwach po jednej łapce i rusza w drogę.^ Pa
wie, idące za nim, podziwiają jego roztropność, rozmysł, uwagę i do
myślają się, że idzie dokonać czegoś wielkiego; ale omyliły się, bo:

Z  ca łym  m ozo łem ,
Z  ca łą  tą flegm ą i spoconem  czo łem ;
Z  ca łą  nakoniec w ahania się cnotą ,
G dzież  żó łw  nasz zalazł? o to  zalazł w  b ło to .

R o z la z ło ś ć , ch o ć  się rozum em  nazyw a,
Ź le  zaprow adzi i w stydem  okryw a.

Bajka „Robaczek świecący i podróżny" (oryg. 1 sierpnia 1815) 
4), ma za przedmiot rozczarowanie człowieka, który ujrzawszy coś 
świecącego między krzakami, mniemał, że to gwiazda z nieba, że to 
ogień boży, nakształt owego, który Mojżesz był ujrzał. Tymczasem 
był to tylko robaczek świętojański. Poeta woła:

Ileż  to gw iazd  p od obnych  w id zim y na św iocie!
C ic h o .. .  ju ż  w idzę; skdra świerzbi ci na grzb iocio .

Czem bywa zwyczajnie wielkość mniemana, komu to nieraz 
opinia publiczna bije pokłony, przedstawił poeta nasz w bajco „M ał

0  T .  1 , 1 2 4 .  2)  T .  1 , 1 4 3 .  3)  T .  I I ,  4 9 .  4) T .  1 , 1 1 6 .
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pa na reducie," (bez daty) '). Pewien naturalista przyprowadził na 
redutę orangutanga, przybranego we wspaniałe domino. Małpa zwró
ciła na siebie powszechną uwagę. Jej milczenie i powaga obudziły 
domysł, że jest panującym księciem a przynajmniej ambasadorem 
lub feldmarszałkiem. Wszyscy więc biją pokłony orangutangowi, 
ubiegają się o jego spojrzenie— na mędrca zaś nikt ani spojrzał. Na> 
koniec zerwał on małpie maskę i rzekł do publiczności: patrzaj, ko
mu bijesz czołem! rozum i nauka nic u ciebie nie znaczą; wyżej ce
nisz zwierzę, dlatego tylko, że stąpa dumnie i głupstwo swoje mil
czeniem pokrywa.

W  bajce „Zrzęda*1 (oryg. 9 marca 1817) 2) starzec jakiś, który 
nie myśli o tem, że z laty nie ludzie, nie czasy, lecz on się zmienił; 
że przeszłość dlatego tylko w jasnych przedstawia się mu barwach, 
ponieważ wówczas, gdy na nią patrzył, młody był i pełen życia, tak 
sobie wychwala dawne czasy:

Z a  m oich  czasów  ja k ie  to obrady!
Jak ie  na dw orach  parady;
Jak ie  w m łod zieży  postacie układne,
A ch ! co  za kob iety ładne!

W  dzisiejszych , ch ociaż  w ykw intnie ozdobn ych ,
N ie zobaczym y podobnych ;
N a jp ięk n ie jsza  dziś hrabina,
N ie  będzie taka ja k  pani krajczyna.

N igd y z n ich  żadna łez  m ych  nie utuli 
P o  L u b om irsk ić j, K ossakow skiej i Ju li,
C o  to za bale! ach! ja k ie  red u ty ...

Gdzież dziś zobaczysz te z ło te  kajuty,
O  pierwszą parę dow cipne przycink i,
A  po n ich  lube, śliczne pojedynki?

N ie znano za m nie c o  whiste i bostony,
L ecz  zato pełne złota  faraony,

I  w  ucztach  gościn n ości p o ło żo n o  tam ę,
N ie zobaczysz k ie lichów , naparsteczki sam e.
Pójdz 'm yż na teatr: czym że  ta Barbara,
L u d gard a , C inna, H oracych  ofiara,
I  ci tam  w  ch órach  butni w ojow nicy
P rzy  „K a fo w y ch  trzew iczk ach1* i „ Ż ó ł t e j  szla fm ycy?1*
C zyż  O w sińskich, Św ieżaw skich , tylu innych  zliczę?
C zem  przy n ich  Szym anow scy, Ż o łk ow scy , K udlicze?
L educhow ska , D m uszew ska czem  w  sw oje j p iękności 
P rzy  pannie T ecn erów n ie  lub innej je jm o śc i?

C óż  nam  za dziw y indyczem i pióry 
B azgrzą  dzisiejsze autory!

> ) T .  I I ,  1 6 4 .  2)  T .  1, 2 2 3 .
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K rasick ich  i T rem b eck ich  gd y  w spom nę zalety,
B udzą politow anie ży jące  poety.

I  szczerze w yznać m uszę, w olę B ielaw skiego,
N iźli wszystkich pisarzy grona  u czon eg o .
S łow em , w ierzyć m ożecie , jestem  tego  św iadek,
W szęd y  w idzę zepsucie i wszędy upadek.
N aw et w  sam ych  żyw iołach  nio w iem  co  się dz ieje ,
N ieraz latem  śnieg pada, w zim ie deszcz się le je .
Jeśli tak d łużej potrwa, pewnie B ó g  odw ioczny 

Sąd nam  ześle ostateczny.

Przypisać to należy zapewne skromności Niemcewicza, że nie 
cenił przesadnie znaczenia poetów. W  bajce „W ó ł i skowronek/1 
(oryg. 20 maja 1810) '), na pytanie kto potrzebniejszy: poeta czy rol
nik? odpowiada, że rolnik. Skowronek złapany przez ptasznika, do
myślając się, że będzie zjedzony, radzi mu, aby zamiast niego upiekł 
raczej wołu pasącego się opodal. Lecz człowiek nie usłuchał tej 
rady, uznał bowiem, że potrzebniejszym jest ten, co orze, aniżeli ten, 
co śpiewa. Tym skowronkiem, kończy autor, jest każdy bazgracz 
ckliwych wierszy i do rzędu tych bazgraczy także siebie żartem 
zalicza.

Gorzej jeszcze mówi o poetach w bajce „D w ór Ulissesa prze
mieniony w zwierzęta1' (bez daty) 2). Cyrce, czyniąc mocą czarów tę 
przemianę, dała nadwornemu poecie króla— postać gęsi. On jednak
i w tej postaci nie stracił nałogu wierszowania i stanąwszy przed 
boginią, dalejże popisywać się z talentem...

W  innych bajkach poświęconych poetom, przedstawia wiesz
czów narodowych z najszlachetniejszej strony. Tak w bajce „F o r
tuna i poeta11 3) (tłómaczona z Bertola; 8 listopada 1811) Fortuna, 
prowadząc za sobą Dostojność, "Wielkość, Bogactwo, Chwałę i t. d., 
staje przed drzwiami poety i prosi, aby ją — albo przynajmniej które 
z je j rodzeństwa przyjął na nocleg. A le daremnie. Poeta odmawia, 
już bowiem mieszka z nim ubóstwo a więcej miejsea nie ma. Fortu
na wybiera się więc do jego sąsiada. Szczęśliwej podróży! zawołał 
poeta; niech mój sąsiad cieszy się czczym dymem, ja  wolę moję spo- 
kojność.

„U bogi wieszczek" (z ang. bez daty) 4) daje wzór poety, który 
niczem skusić się nie da do splamienia lutni swojej podłością. W padł 
on w ręce zbójców a ci, zaciągnąwszy go do jaskini, gdy sobie pod- 
ochocili, kazali mu śpiewać. Musiał być posłusznym, lecz nie miał 
szczęścia podobania się im. He razy otworzył usta, krzyczeli, źe 
tyka osobistości, że im przymawia. Najniewinniej, bez myśli wymó
wione słowa: ludzkość, sprawiedliwość i t. p. ściągało mu kułaki. 
Herszt rozkazał mu nareszcie, aby śpiewał jego pochwałę. Bard nie

' )  T .  1 , 1 4 1 .  2) T .  1 , 1 0 7 .  3)  T .  1 , 7 1 .  4)  T .  1 1 , 1 7 0 .
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usłuchał rozkazu i pomimo ponawianych gróźb, milczał. Natenczas 
herszt, uniesiony gniewem, wyrwał mu lutnią i strzaskał. Wieszcz 
rzekł Spokojnie: Bogu memu dzięki!

Wolę że jesteś stłuczona,
Niż gdybyś była podłością splamiona.

Ażeby zrozumieć znaczenie tej bajki, trzeba unieść się myślą w owe 
czasy, w których żył Niemcewicz.

Bajka „Jabłoń i poeta“  (oryg. 15 czerwca 1816 w Skokach) 4) 
jest raczej elegią. Poeta opisuje tu wrażenie, jakie doznał, gdy po 
ciężkich troskach i długiej tułaczce odwiedzał miejsce rodzinne i u j
rzał tu jabłoń, którą był przed półwiekiem w dzieciństwie zaszcze
pił. Drzewo napozór rosłe, ogromne, ale gałęzie jego już suche, 
z rzadkim nawet liściem. Na widok tego drzewa westchnął:

I  tyśto szczep  ów , tak bu jny , tak g ła d k i 
C om  z tylu czu łych  starań w yhodow ał?
Jakież cię straszne zmieniły przypadki?

Te, co i ciebie, drzewo odpowiada;
Jedna dola nami włada.
Obadwa czasu przygnieceni dłonią.
Tyś był młodzieńcem, ja  hożą jabłonią.

Tobie włos czarny krył kształt czoła wązki,
L iść  gęsty m o je  okryw ał g a łą zk i.
Ty hożą piękność nuciłeś rymami,
Ja świeżych kwiatów zionęłam woniami.

Krótka ta pora luba i miłosna,
Krótka nasza była wiosna.

Nadeszły burze i srogie przygody...
Tobą miotały rozhukane wody,
Zbielał włos rzadki, zapadły źrenice 
I  rylcem smutku naznaczone lice.
I  we mnie ciosy swoje wiek jednoczy,
Więdnieją liście, owoc robak toczy,
Szalony wicher czoło na dół zgina,
A  czas obojgu zachód przypomina.

l ’ o burzach życia, gdy nastąpi cisza,
Miło młodości znaleźć towarzysza.
I  na tej ziemi, pod przyjaznym cieniem,
Weselić starość przeszłości wspomnieniem.
Tyś szczep mój krzewił, użyczał mu wody.
Ja ci użyczę schronienia, ochłody.

W  n ieg ład k ich  rym ach  próżno m yśl s ię  w ię z i...
Zawieś twą lutnią na uschłćj gałęzi,

' )  T .  I ,  2 3 2 .
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Znikomych rozkosz niech się żal ukoi;
Tobie już w cieniu spoczywać przystoi,
Aż póki życie, co zmącił los sprzoczny,

Zamknie sen wieczny,
O smutnej doli starców, żyjących w zapomnieniami, mówi Niem

cewicz w bajce „Hortensya“  (oryg. 21 czerwca 1814) *)• Treścią 
jej są żale kwiatu, który w mieszkaniu biednego krawca żali się, że 
gdy przyjechał z cudzych krajów, był w modzie, był ubóstwiany, 
a teraz żyje w zapomnieniu, wynędzniały. Co z kwiatami to i z ludźmi, 
dodaje poeta od siebie:

Dawnej zasługi pamięć się utraca 
A  nowość tylko popłaca.

Ze Niemcewicz uznawał potrzebę krytyki, dowodzi bajka 
„O sioł i fłet“  (naśl. z hiszpańsk. poety Don Tomasza de Iriaste) 2). 
Osioł znalazłszy flet, którego przeznaczenia nie pojmował, póty go 
wąchał, oglądał i dmuchał w niego, aż przypadkiem głos z niego 
wydobył. Ho! ho! zawoła radosny,

N iechże w  surowej krytyce,
Człowiek, co tak jest zazdrosny,
Przygania osłów muzyce.
Ten głos, to granie równe,
Co nos mój wydał tak czysto,
Przekona wszystkich zapewne,
Żem pierwszym w świecie artystą.

Otóż do tego osła przyrównywa nasz autor młodzików.
Którym, gdy kilka wierszyków 
Przypadkiem złożyć się uda,
Już sądzą, że piszą cuda.

Nie wiedzą o tem, że ten, co rym przypadkiem sklei dlatego nie jest 
jeszcze poetą.

Jak Niemcewicz pojmował znaczenie krytyki literackiej, uczy 
nas bajka „Niedźwiedź i małpa1* (z hiszp. poety Don Tom. de Iria
ste) 3). Wychowaniec akademii smorgońskiej pyta małpy, czy dobrze 
tańcuje. Małpa, znająca się na tem rzemiośle, zganiła go i wyśmia
ła. Słysząc ją  tak mówiącą, zaczął w pierwszej chwili wątpić o swo
im talencie. A le wtem Świnia daje mu poklask. Świnia nie ma o tań
cu najmniejszego pojęcia, zdanie jej w tym względzie nie mogło mieć 
znaczenia, przecież je j poklask całkiem pocieszył i uspokoił niedź
wiedzia. Poeta dodaje:

O wy pisarze wybrani!
Złe już gdy styl wasz, wyrazy,
Ważąc na rozsądku szali,
Uczony człowiek nagani —

' )  T .  1 , 1 8 9 .  * ) T .  I ,  8 1 .  3) T .  I ,  8 3 .
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Ale gorzej tysiąc razy,
Kiedy je  głupi pochwali.

Toż samo wypowiada w bajce „Lew i młody lewek" (naślad. 
z Gay‘a) '), poczynającej się od słów: Im mniej talentów tem więcej 
próżności... Lewek głupi a próżny stronił od rozumnych lwów i prze
stawał z osłami, bo mu łatwo było grać tu rolę mędrca, przewodzić 
i zyskiwać oklaski. Upojony pochlebstwami, chciał się raz popisać 
przed ojcem i zaryczał z całego gardła. „P o  głosie poznaję z kim 
przestajesz,“  powiedział tenże. Uraziło się lwiątko a ojciec na to: 
milcz, głupcze, i wiedz, że kogo osły chwalą, tym lwy pogardzają.

Bajka „Jeż i róża“  (bez daty) 2) przypomina krytykom, że nie 
powinni wysilać się na dowcip palący: można zadrasnąć, lecz ranić 
nie wolno. Jeż ujrzawszy różę, chełpił się, że jest do niej podobny, 
bo ma kolce jak ona. Bóża jednak wytłómaczyła mu, że zachodzi 
między niemi różnica. Kolemy wprawdzie oboje, lecz ja  małą ranę 
słodzę zaraz wonią a ty bodziesz do żywego.

Trafny obraz krytyki, mającej na celu jedynie wykrywanie sła
bych stron i wad krytykowanego dzieła, mamy skreślony w bajce 
„Słoń, turkawka i sroka“  (z franc. bez daty) 3). Złośliwa sroka, u j
rzawszy pod drzewem potężnego słonia, wyśmiewa jego niezgrabność 
a osobliwie potężny jego nos, obok maleńkich oczek. Rozsądniejsza 
od niej turkawka stanęła w obronie słonia, przypominając rozliczne 
jego dobre przymioty, ale to nie skutkowało.

Wielu ichmościom możnaby przytoczyć 
Co szczebiocą jak ta sroka...
Dobrych przymiotów nie umieją zoczyć,
Lecz żadna wada nie ujdzie ich oka.
Boleć należy nad ludzkością biedną:
Ileż srok liczym na turkawko jedną!

Bajka „Kom ar i mucha“  (naśl. z Gellerta) 5), ostrzega kryty
kujących, aby nie wpadali w te same błędy, które wytykają u in
nych. Komar, widząc, że mucha utopiła się w szklance z winem, 
rozprawia szeroko o zgubnych skutkach pijaństwa i dziwi się, jak 
można szukać rozkoszy w szklance. To mówiąc, leci do świecy, co
raz bliżej, coraz bliżej, aż się osmalił i zginął. Tak i my, nagania
my drugich za to, że się dali uwieść ułudzie, dziwimy się, jak można 
było zrobić coś takiego, a jednocześnie czynimy to samo i tak samo
giniemy. _ .

Jak się zachowywać w obec takiej krytyki? W  tej mierze wy
borną daje radę Niemcewicz w bajce „Stary kundel1* (oryg. 16 sty
cznia" 1817) 5). Starego kundla opadły szczeniaki, szczekały na nie
go i skakały mu do oczów. On zaś stał spokojny, a gdy żona nama
wiała go, aby ich skarcił, odpowiedział poważnie:

' )  T .  I ,  2 0 1 .  2)  T .  I I ,  3 9 .  3)  T .  I ,  1 2 5 .  4)  T .  I ,  1 7 7 .  5)  T .  I ,  2 2 1 .
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Cóż mi przyjdzie z tego?
Może z tych szczeniąt, co wyją tak głośnie,
Dobry jaki pies wyrośnie.
Głupi nio możo urazić;
Gdybym którego chciał śmiałość ukrócić,
Nazawsze mógłby się zrazić,
Nie miałby serca na wilka się rzucić.

Tak się pisarzom zachować należy 
Względem bezumnej młodzieży,
W  trafnej krytyce, w rozsądnej przestrodze,
Wielki użytek znachodzą.

Nie będzie bez nich doskonałą sztuka.
Lecz gdy fircyk, którego cała jest nauka 
Znać się na ponczu albo na pasztecie,
Nibyto mądrze gada a nio wie co plecie,
Bez sensu, czucia i duszy —
Wtenczas trzeba zamknąć uszy.

Toż samo zaleca w bajce „Pszczoły, konik polny i mucha“ 
(z włoskiego, 13 lutego 1814) '). Konik polny i mucha krytykują, 
pracę pszczoły i udzielają je j przeróżnych rad, co ma czynić, aby jej 
miód był wonniejszy a wosk użyteczniejszy. Pszczoła jednak robiła 
ciągle swoje, jakby nie słyszała o czem mówią.

(dok. nast.)

' )  T .  I ,  9 5 .



ZA PANOWANIA ZYGMUNTA lll-go,

o d  r o k u  16  2 1 - g o  d o  1 6 2 9 - g o  *).

przez

Konstantego Górskiego.

Sejm z roku 1629-go, zebrawszy się 9 stycznia, uchwalił dal
szą wojnę ze S zw edam i, stanowiąc na pokrycie jej wydatków nowe 
potiymne, od 3 do 10-ciu groszy z dymu, stosownie do zamożności 
każdego. Wojsku pruskiemu obiecano wypłacić żołd należny i  wy
znaczono w tym celu komisarzy, do których obowiązków przydano 
równocześnie zaopatrywanie w żywność żołnierzy. Zezwolono prócz 
tego przyjąć na żołd Bzpltej 10,000 cesarskiego wojska, z warun
kiem, że ono ani w miastach, ani po wsiach kwater zajmować nie bę
dzie, obowiązane stać zawsze i nocować w odkrytem polu, podlegając 
rozkazom króla i królewicza. Hetman Koniecpolski uczestniczył 
w tym sejmie '). Pod niebytność hetmana w polu, uknuli szwedzi 
napad na zimowe leże polaków 2). Kanclerz Oksenstierna, otrzy
mawszy wiadomość, że Brodnica ściśniona przez wojsko polskie 
w ostateczności lada dzień poddać się może, rozkazał feldmarszałko
wi Wranglowi, aby zebrawszy wojsko z kwater, pośpieszył z odsieczą 
temu zamkowi, aby go zaopatrzył we wszystkie potrzeby, a jeśliby 
s ię  udało, to miał zdobyć którykolwiek z sąsiednich zamków, lub też 
pokusić się o jakieś inne korzystne przedsięwzięcie, w celu ściśnienia

* )  Dokończenie, zol), zeszyt za ra. Maj r. b.
' j  Lengnich 2 3 2. 2) Cały ten ustęp o zimowej wyprawie Wrangla z bra

ku z'rddeł ojczystych oparty jedynie na: Journal des opcrations des Svedois, depuis 
do 2 5 Janvicr (4 Fevrier) jusqu’au 8 Fevrier ( l 8  Fevrier) 16 29 Lettres et M c- 
moires od 8 5 — 123 stronicy.



zarazem kwater wojsk polskich, rabując równocześnie i niszcząc po
żogą kraj okoliczny. Feldmarszałek, może dla zmylenia polaków, 
kazał Streifowi i Janowi Wranglowi (imię feldmarszałka: Herman) 
napaść na trzy chorągwie kozaków, stojące w Prabutach (Reisenbur- 
gu), poczem wszystkie oddziały wojska, przeznaczone na tę ekspedy- 
cyą, na dzień 27-my stycznia 1629 r. miały się zebrać wLibenmilu. 
Tymczasem zamierzony napad na kozaków, nie udał się szwedom. 
Streif, który przybył pierwszy, uderzył na wysuniętą na pół mili 
straż, która ostrzegła swoich i nastręczyła im możność ujścia w czas 
przed grożącem niebezpieczeństwem; Wrangel zaś przybył za późno. 
Wieczorem 27-go stycznia dowiedział się feldmarszałek, że nieprzy
jaciel zbiera się w Nowem Mieście (Neumark); postanowił więc spie
szyć, ażeby uprzedzić skupienie sił jego. I  skoro tylko wojsko się ze
brało, puścił się 7-go lutego w pochód do Ostiody. Tu się zatrzy
mano dla wypoczynku ludzi i koni dzień jeden, naradzając się co do 
szyku wojska na przypadek bitwy i co do kierunku dalszej drogi. 
Zadecydowano, że w potrzebie wojsko ma się szykować we cztery li
nie, z których, w pierwszej działa, w drugiej piechota, a w trzeciej 
i czwartej jazda. W  szyku tym nie spotykamy nic podobnego do 
znanej później brygady szwedzkiej. Chorągwie (kwadrony) ze czte
rech kompanii, po 100 ludzi każda, działają samodzielnie. Jazda nie 
staje na skrzydłach piechoty, jak to się działo podczas wojny trzy
dziestoletniej. Co zaś do %vyboru drogi, to najbliższą była na Nowe 
Miasto, większa atoli łatwość żywności i furażu, zniewoliła do 
marszu drogą na Lóbau i Lautenburg. 9-go lutego oddziały wojska 
z Libenmilu, idące zachodnią stroną Drwęckiego jeziora, połączyły 
się z feldmarszałkiem, który wyruszył z Ostródy. W  f>ół mili od mia
sta napotkano 20— 30 kozaków, którzy śledzili za ruchami szwedów, 
trzymając się od nich w pewnej odległości. Plessen, dowodzący 
przednią strażą, posunął się ze swym szwadronem ku wsi Molin, gdzie 
znajdował się jakiś oddział polaków. Były ich także dwie chorą
gwie usarzy w Szmikwaldzie i trzy chorągwie kozaków w Kazanicu. 
Plessen skierował się na Szmikwald, lecz usarze tamtejsi poszli już 
do Kazanica i połączyli się z kozakami. Plessen ścigał ich tedy do 
tej wsi, ale bez nacisku, żeby go mogły dosięgnąć posiłki, które feld
marszałek pod dowództwem Wrangla dla niego wyprawił. Polacy 
jednak cofnęli się do Glukowa, a feldmarszałek zajął stanowisko na 
wzgórzach u Rosentala. Tymczasem do Glukowa przybył polakom 
sukkurs z Liibau, składający się z hufca muszkieterów i dwóch kom
panii dragonów. Rozpoczęły się tedy między temi oddziałami szar- 
micle, a tymczasem reszta sił szwedzkich nadciągnęła pod Glukow. 
Szwedzi zamierzyli otoczyć w tej wiosce polaków; spostrzegłszy atoli 
że wiodące do wsi ciasne przejścia, oraz nieznana miejscowość, przy 
zbliżającej się nocy, mogły ich na znaczne narazić straty, zaniechali 
tego przedsięwzięcia. Oddział polski mógł tutaj liczyć około 400 
ludzi.
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10-go lutego przybył korpus szwedzki do Lautenburga. W  cza
sie pochodu wieszali się polacy koło prawego skrzydła, pokusili się 
nawet atakować tabor, ale ich szwedzi odparli. Ringraf, który się 
z naszymi ucierał, zabił im kilku ludzi i wziął trzech jeńców. Od 
nich dowiedział się, że polacy gotują zasieki w lesie, na drodze do 
Brodnicy i że mają. zamiar stawić opór, na przejściu przez Branicę. 
N ie mógł tedy tracić czasu. Chociaż więc niektórzy z wyższych ofi
cerów domagali się odpoczynku po długim marszu, dla podkucia ko
ni, wyruszył nazajutrz w dalszą drogę. Niedochodząc pół mili do 
Szukowa, (wsi takiego nazwiska niema na mapie, ale znachodzimy 
Gutowo) natrafiono na zawały, które atoli nie były liczne i robione 
z młodego drzewa, łatwo usunąć się dały. Ringraf, dowodzący 
przednią strażą, znalazł się po przejściu lasu na równinie koło Gu- 
towa. W prędce przybyła tamże piechota. Polacy, którzy spodzie
wali się przyjścia szwedów prostą drogą na Nowe Miasto, zajęli tam
że swoje stanowisko; skoro więc Szwedzi zmienili kierunek marszu, 
przenieśli się ku przeprawie na r. Brodnicy i chcieli zagrodzić im 
drogę. W  tym celu zniszczyli mosty i pozostawili tylko trzy chorą
gwie jazdy niemieckiej, za przeprawami, że strony Lautenberga, któ
re szwedzi częścią znieśli, częścią do niewoli wzięli.

Tymczasem, w obec zapadającej nocy, późno było kusić się
o przeprawy, tak że feldmarszałek nocował ze swem wojskiem w Gu
towie. Rzeczka Branica tworzy się z dwóch strumieni, z których je 
den wypływa z jeziora Bryńskiego, a drugi z jeziora Gurzna i wpada 
do Drwęcy. Nie jest ona szereką, ale błotniste brzegi utrudniają 
przystęp, nadto jest dość głęboka i zimą miejscami wcale nie zamar
za. Droga z Lautenburga do Gurzna przecina Branicę przed zla
niem się obu je j dopływów. Wypadało więc szwedom przebyć dwie 
przeprawy, które dzielił las i niewielka odkryta przestrzeń ’ ).

Aksel Lilija zbudował w nocy most rękami Finnów. Prze
bywszy drugi most zwany Neburskini, trzeba było podnieść się 
na dość wysoką i stromą górę, na której znajdowało się kilka 
domów, dobrze oparkanionycli. W  lewo od drogi leżał łas, obejmują
cy około ćwierć mili rozległości. Przed mostem schodziło się kilka 
dróg do niego prowadzących, między któremi rosły krzaki. Feldmar
szałek polecił Ekholcowi zbadać rzekę i wyszukać brodu. Lecz ten 
objechawszy znaczną linią jej brzegu, znalazł ją  w części zupełnie 
niezamarzłą, w części zaś chociaż pokrytą lodem, ale tak cienkim, 
że artylerya przejśćby po nim nie mogła.

Polacy tymczasem posunęli się ku przeprawie i zamierzali sta
wić tutaj opór. Ponieważ oficerowie szwedzcy okazywali wielką chęć 
starcia się z nieprzyjacielem, kazał feldmarszałek forsować mosty. 
Przeprawiono naprzód przez pierwszy z nich straż przednią z dwoma
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12-funtowemi działami i cał.j piechotą, która przeszedłszy lasek mię
dzy mostami znajdujący się, rzuciła szańce, zajęła w nich stanowisko 
i rozpoczęła ogień muszkietowy przeciw polakom, siedzącym w do
mach i okopach, zbudowanych naprzeciwko mostu. Znajdując, że most 
można obejść po lodzie, piechota Ehrenrejtera i Kliteinga z prawej, 
Ramsaja i Aksel Lilja z lewej strony, mając między sobą w środku 
Teufla, zaczęli następować na polaków, którzy widząc się z boków 
zagrożonemi, musieli swoje stanowisko opuścić. Szwedzi ścigali ich 
przez las i wyparłszy ich z niego, znaleźli się na górze, przed 
odkrytą zlekka falistą równiną, na której stały w szyku bojo
wym główne siły polaków. W środku zastępów polskich znajdowało 
się 6 chorągwi usarzy w 1-szej i tyleż chorągwi kozaków w drugiej 
linii. Na prawem skrzydle 5 chorągwi usarzy w pierwszej i 4 kom
panie jazdy niemieckiej w drugiej linii. Na lewym 4 chorągwie usa
rzy i kozackie w tymże porządku, co i na prawem skrzydle. Na przo- 
dzie zaś, przeciwko odstępom między środkiem a skrzydłami, znajdo
wały się cztery działa. W  odwodzie widać było inne chorągwie ko
zaków, a za niemi tabor. W  prawo ku laskowi postawieni byli dra
goni. Wszystkiego wojska, pod głównem dowództwem Stanisława 
Potockiego, z podkomendnymi: Kazanowskim, Kalinowskim, Abra- 
hamowiczem, Fryderykiem Dónhofem i kawalerem Indyckim, który 
był starszym nad armatą, miało być, podług zeznania jeńców: 15 
chorągwi usarzy, 20 kozaków, 9 rajtarów, 4 kompanie dragonów, 
600 piechoty i 4 działa, razem podług Piaseckiego 4,000. Szwedów 
liczy Lengnich na 7,500 żołnierzy.

Tymczasem za szwedzką piechotą, na wzgórze przybywała jaz
da. Naprzód Ekholc i Hunken z dwoma 12-funtowemi działami, któ
rzy zajęli stanowisko obok piechoty Teufla, formującego prawe 
skrzydło. Z a  niemi szwadrony Streifa i Wrangla, też z dwoma 12- 
funtowemi działami, postawieni byli obok Ehrenrejtera. A  potem 
i inni.

Polacy stali nieporuszenie; dopiero po odezwaniu się dział za
częły się u nich jakieś ruchy, wskazujące prawdopodobnie chęć zmia
ny szyku i zdradzające niepewność. Nie słychać było ani trąb, ani 
kotłów. W  tem Teufel powziął zamiar zajęcia, niedaleko od jego 
skrzydła leżącej wsi Zaborowa. Polacy aby mu w tem przeszkodzić, 
zapalili ją. Teufel, który już był blizko lewego polskiego skrzydła, 
dał salwę w stojących tu w pierwszej linii usarzy, a ci w odpowiedzi 
rzucili się na niego i przy pomocy zapewne kozackich chorągwi dru
giej swej linii, werżnęli się w szeregi szwedzkiej piechoty. Streif 
i Hans W rangel przybyli na ratunek Teuflowi i z obu stron zawrza
ła zacięta walka. A le  w końcu polacy przemożeni ustępować poczęli. 
Gdy to spostrzegła reszta wojska polskiego, będąca bezczynnym 
świadkiem tej walki, rzuciła się do ucieczki. W idząc to R ingraf pu
ścił się za nimi w pogoń z 4-ma kompaniami swego pułku. Reszta 
jego jazdy z szwadronami Ekholtca i Hunkena szły za niemi w spra
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wie. Polacy próbowali kilka razy zebrać.się i dać odpór, ale Szwedzi 
wszystkie ich usiłowania udaremniali. Ściganie ciągnęło się po od
krytej przestrzeni aż do lasu, który położył kres tej bitwie. Na polu 
zostało 130 polaków i kilku niemców zabitych i do 600 przy dalszej 
pogoni. 500 piechoty, część jazdy niemieckiej i do 60 polaków, oraz 
4 armaty dostało się w moc szwedów.

Przyczyną klęski pod G-órznem było niedołężne dowództwo. 
P . Uegimentarz pozostawił naprzód na zjedzenie szwedom 3 chorą
gwie rajtarów za przeprawą, które nie będąc w stanie wytrzymać na 
sobie całej armii szwedzkiej, gdy odwrót, po zniesieniu mostów od
ciętym im został, częścią polegli, a częścią poddać się musieli. Oprócz 
tego chwila do uderzenia była najstosowniejsza, gdy się nieprzyjaciel 
częściami na górze ukazywać począł. Trzeba go było bić wtenczas, 
jak to podobno doradzał Indycki. A  najlepiej było ze skromnym ta
lentem wojennym p. Regimen tarza jeszcze trochę wyczekać i większe 
siły zgromadzić. Najważniejszą jednak przyczyną klęski było to, że: ') 
,,rozjechało się tak wojska siła, rotmistrze wszyscy, a towarzystwa 
pars potissima...“  „pułkownik pozostał jednym jeden“  2).

Przegrana pod Górznem pociągnęła jednak za sobą ten poży
tek, że stany, w tym właśnie czasie w Warszawie sejmujące, zbyt 
opieszałe zwykle w uchwaleniu podatków na wojnę, wstrząśnięte

' )  Pan Krakowski pisze o tern do kanclerza d. 2 4 lutego 16 2 9 r. Zob. 
Bibl. Czart. RKp. 357 , 1034.

2)  Opis tej bitwy, równie jak całej zimowej ekspedycyi Wrangla przeciw kwa
terom polskim, osnuty w zupełnym braku z’ródel polskich, prócz niedającego szcze
gółów Piaseckiego na historykach szwedzkich: Gejerze, Fryxlu i Lettres et Memoires 
de Gustave Adolfę. Jest tylko relacya o bitwie pod Górznem, i zawiera się w liście 
sprawcy tej klęski pana Halickiego do króla z d. 22 -g o  lutego 16 29 r. z Nowego 
Miasta (Neumarkt) (Ręk. Bibl. Czart. nr. 35 7 r. 1032); ale tego rodzaju, że niczego 
z nićj dowiedzieć się nio można, ani o liczbie wojska, ani o szyku, ani o przebiegu 
bitwy, ani o stratach. List swój zapełnia p. Halicki powtarzającemi się: „W asza Kr. 
Mość Pan mój miłościwy,11 a klęskę składa na jakieś grzechy wojska i niebłogosła- 
wieństwo bożo dla tej prowincyi, a nareszcie na prędkie porwanie się do biegania 
w żołnierzach. Ponvali się zaś do biegania dla tego, że nie wierzyli, iż p. regimen- 
tarz potrafi poprowadzić do zwycięztwa. Dla czegóż nie biegali u Koniecpolskiego, 
Porwanie się na dwa razy silniejszego od siebie nieprzyjaciela przez to tłu
maczy, żo przecież za Jaską bożą, w mniejszćj kupie było odniesione zwycięztwo za 
szczęśliwego panowania W . Kr. M. P. M. Miłość., ale tego pojąć nie może, że 
zwycięztwa to odnosili: Zamoyski, Chodkiewicz, Żółkiewski, u których obuwia rze
myka nio wart był rozwiązać pan Potocki. Ztąd niema możności sprawdzenia 
takiego np. faktu: dla czego na ratunek Teufla nie poszła jazda obok niego sto
jąca, ale znajdująca się na lewem skrzydle, ani też strat, podczas ścigania 
przez polaków poniesionych. Wiadomo, żo szwedzi niełatwo mogli zgonić polaków. 
Ks. Zbarazki w liście do króla z d. 2 7 września 16 28 r. (Ręk. Bibl. Jag. N. 12 0)



przez takie zuchwalstwo Szwedów, na wiele nadzwyczajnych podat
ków pozwoliły ')•

Po tryumfie pod Górznem, nocował wódz szwedzki w mia
steczku, a wojsko swoje po okolicznych wioskach rozłożył. N a
radzano si§ co dalej czynić. Generałowie i wyżsi oficerowie byli 
zdania, żeby po zaopatrzeniu Brodnicy we wszystkie potrzeby i od
świeżeniu załogi powrócić na kwatery, powołując jako przyczynę ta
kiego postąpienia zmęczeniem ludzi i koni, które powróciwszy do do
mu, będą miały czas odpocząć i nastręczą królowi możność przedsię
wzięcia nowych świetnych czynów. Niektórzy jednak radzili, aby ko
rzystając z rozproszenia polaków, zdobyć słabo ubezpieczone zamki: 
Loebau, Neu-Mark i Chełmno, a nawet całe biskupstwo chełmińskie, 
nadewszystko zaś Toruń, który conajmniej mógłby zapłacić bogaty 
okup, a gdyby przy szczęściu udało się im zawładnąć, byłby dosko
nałym punktem wyjścia do dalszych działań przeciwko Polsce. Sta
nęło na spróbowaniu zdobycia Torunia. Wykonanie tego przedsię
wzięcia wymagało pośpiechu. To też nie dając wojsku odpoczynku, 
wyruszono nazajutrz 13-go lutego do Brodnicy. Przenocowawszy 
w Schónsee (Strębaczno), wystąpili ztamtąd 14-go lutego do Gołuba.

W ieści niosły, jakoby to miasto zajmowało 500 muszkieterów 
i hajduków gwardyi królewskiej, tudzież 7 chorągwi kozaków z roz
sypki zebranych. Lecz Hunken, który tego dnia przednią strażą do
wodził, spotkał wszystkiego jedną tylko chorągiew, która zobaczyw
szy szwedów, umknęła. Przybywszy do Gołubia, wszedł z pistoletem 
w ręku, na czele 60-ciu ludzi, bez oporu do miasta. Kozacy, jacy tu 
byli, uszli inną bramą i spaliwszy most na Drwęcy, znikli. Gołub p o 
siadał mocny zamek, w rodzaju malborskiego. Pozostawiono w nim 
co cięższy bagaż i część taboru pod strażą W ilhelma Salcburga z je 
go muszkieterami, równie jak wzięte na nieprzyjacielu 4 armaty, 
oraz chorych i rekrutów jazdy.

16-go lutego około południa, zbliżył się korpus szwedzki do T o
runia. Natychmiast po przyjściu, posłał feldmarszałek trębacza, 
wzywając do poddania miasta, a tymczasem artylerya i piechota 
Teufla, Nootha i Klitzinga, atakowali szańce, stanowiące obronę 
przedmieścia, które jednym rzutem zdobyli. Szańce te były niewyso
kie, nie grube i jeszcze nie wykończone, a rozciągłość ich była tak 
znaczna, że dla ich obrony potrzebaby było 3 —4,000 ludzi.

Opanowawszy część wałów i rozszerzając się po nich, zmusili
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pisze: „wiem , że Fryzów ma więećj (Gustaw) niżoli koni tureckich, na których sia
da, trudnoby mu umknąć, kicdyby mu Bóg co nieszczęśliwego przypuścił.41 Tym
czasem w Lettros liczą jodnycb jeńców 1 ,500  —  2 ,0 0 0 , t. j .  połowa całogo korpu
su Potockiego. Niżej zaś przy odprawioniu tych ostatnich z Brodnicy do Ostródy 
okazujo się ich tylko 400 . Do niewoli musiała się dostać jodynio piechota.

')  Piasecki 3 3 9,
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szwedzi załogę toruńską do opuszczenia reszty. M ając przedmieście 
w swych rękach,fu s ili  się o właściwy Toruń, zwróciwszy usiłowania 
swoje na bramę S-tej Katarzyny, jako najbliższą. Zdołali nawet zdo
być dwoje wrot, ale trzecich rozbić nie mogli. Próbowali potem 
szturmować do Chełmskiej bramy, lecz także bez skutku. Tymcza
sem Liliehóck, któremu to przedsiewzięcie poruczone było, ze 100 
swemi i 100 muszkieterami Muskampta, odkrył koło bramy wscho
dy, które prowadziły na wieżę i polecił kapitanom Arwidowi W it
tenbergowi i Thure Bremanowi wejść tam z muszkieterami. Sam zaś 
pozostał na dole, strzegąc wejścia przed nieprzyjacielem. Po opano
waniu wieży, zaczął feldmarszałek szturmować do bramy. Miasto 
przestraszone wysłało kilku obywateli z prośbą, aby nie posuwał 
rzeczy do ostateczności i zapewniając, że ono gotoweby się poddać, 
gdyby się udało ludność do tego skłonić i gdyby się temu uparci pol
scy oficerowie nie sprzeciwiali. Feldmarszałek przestrzegł ich, że sa
mi sobie winę przypiszą, jeżeli po szczęśliwym szturmie miasto ucier
pi. Z  nastąpieniem atoli nocy, odwołano Liliehócka. Część wojska 
pozostawiono w szańcach przedmiejskich, resztę zaś wyprowadzono 
w pole. Nazajutrz ku wieczorowi znowu prezentowała się feldmar
szałkowi deputacya, z tychże co i wczoraj obywateli złożona, która 
prosiła o przedłużenie zawieszenia broni i zapewniała, że miasto dla 
tego tylko się nie poddaje, że temu opiera się Donhof, który zebraw
szy chorągwie w okolicy stojące, w posiłek załodze ze 350 ludzi 
i 1,100 obywateli złożonej, chce się bronić do ostatka. 18-go lutego 
miasto jeszcze raz do poddania się wezwano; ale napróżno. A  że 
feldmarszałek dział burzących nie miał, nie pozostawało, jak ustąpić. 
Zapaliwszy tedy przedmieścia, szwedzi odstąpili od Torunia ').

W krótce po powrocie W rangla na kwatery, zgodziły się stro
ny wojujące na zawieszenie broni do 1-go czerwca 1629-go roku.

W  połowie maja tegoż roku, przyszły połakom na pomoc posił
ki cesarskie 2) w niewiadomej liczbie, bo te 10,000 wymówionych 
w umowie, ściągały się powolnie i stopniowo. Dowództwo nad niemi 
dzierżył generał Arnim, który spotykającym go tryumfalnie pod H a- 
mersztynem komisarzom polskim, pozwolił przejrzeć i spisać swoje 
wojsko 3)- Poszli potem cesarscy do Grudziądza 4). W  tęż stronę 
ściągali się i polacy, którym hetman rozkazał zbierać się między 
Chełmżą a Grudziądzem.

1) O swej rejteradzie szwedzi milczą. A  jednak z cytowanego wyżej listu 
Potockiego okazuje sig, że spokojną niebyła. Ku początkowi odwrotu przybyły cho- 
rągwio, które podtenczas gdy koledzy ścierali się ze szwedami, plądrowały sobie po 
Żóławie i teraz ścigając urywały gdzie mogły szwedów, ustępujących wprost do Mal
borga i nachwytały u nich coś 4 50 jeńców i niemało wozów, mianowicie Hansa 
Wrangla.

3)  Gejer 13 2. 3) Piasecki 33 9. 4) Tamże. <
Tom II. Czerwiec 1888. 28



Gustaw A dolf przybył do Elbląga ze znacznemi posiłkami w 8 
dni przed terminem kończącego się zawieszenia broni '). Pierwsza 
wiadomość którą tu odebrał, była o przybyciu wojsk cesarskich. 
Trzeba więc było pomyśleć o środkach przeciw wiszącemu nad gło
wą niebezpieczeństwu. Po długiej naradzie z Oksenstiernem, stanęło 
na tem, aby rozłożywszy pułki Torstensohna i Rothwena u Tczewa, 
pewną część wojska na Montowskiej Szpicy, a Wrangla z głównemi 
siłami pod Malborgiem, w oszańcowanych obozach i mając mosty na 
Wiśle i Nagoci, spotykać nieprzyjaciela połączonemi siłami, zkądby 
się tylko mógł ukazać. Posłano także rozkazy do Inflant, wzywając 
do Prus resztę oddziałów, przeznaczonych na tę kampanią 2). P o 
wzięty przez króla szwedzkiego plan działań, przy nieznacznej odle
głości wspomnianych punktów, nie nastręczał trudności w wykona
niu, ale przedstawiał pewne niebezpieczeństwa, mianowicie: linia 
związków z Elblągiem, w razie skupienia się nieprzyjaciela u M al- 
borga, musiałaby być przecięta, a po Fryszneryndze zagrożona. A r 
mia z czasem mogłaby się znaleźć w stanie oblężenia, na Malborskiej 
(wielkiej) Żóławie, już poprzednio wyniszczonej. Dość długo ściąga
ły się wojska z kwater i załóg, od Królewca, Salfeldu, Hollandu. 
A le około 16-go czerwca już zdaje się były w kupie i Gustaw A dolf 
położył się z nimi obozem pod Kwidzynem.

W  tym samym czasie Koniecpolski miał w Chełmży naradę 
z Arnimem co do sposobu prowadzenia wojny w tym roku. Przyta
czam jej treść tutaj, zawierającą się w cedule do listu hetmana do 
króla z d. 16-go czerwca 3): „Arnim  deklarował się, przez W isłę 
przeprawiwszy się, na okazye i progresy nieprzyjacielskie patrząc, to 
czynić, co okazya poda. Powiedziałem, że już to przez te trzy lata, 
defensivum bellum prowadząc, na progressy sic nieprzyjacielskie pa- 
trzali i onym zabiegali, ale teraz, kiedy W . Kr. M. tak wielki koszt 
ważyć raczysz i kiedyś tak potężne zaciągnąć raczył wojsko, trzeba 
nam koło tego chodzić, żeby nieprzyjaciel na nasze progresy patrzał 
i tak skakał, jako mu zagramy. Powiedziałem mu tedy dwoje sen- 
tencye moje zaczęcia tej wojny: jednę od Pilawy, a drugą tu od Ż ó - 
ławy. Przyznał to, że nad te dwa żadnego 1'undamentalniejszego nie 
masz sposobu. A le co się dotyczę Pilawy, ukazywał niektóre incom
moditates: jedna odległość miejsca, druga dificultus tak głodnym ką
tem ciągnienie, trzecie iżby potrzeba naprzód wiedzieć, jako się K ró
lewiec stawić zechce. Przydał naostatku i to, że nie czuje się być 
bastante, z tym samym wojskiem bez nas Pilawę atakować i aperte 
przeciwko nieprzyjacielowi stanąć, a gdybyśmy się tam wszyscy uda
li, trzeba się obawiać, aby ta tu strona nie wpadła w jakie niebez
pieczeństwo. Snadniejsza się tedy rzecz widziała, aby tu z tej strony 
począć, na to siły nasze obróciwszy, abyśmy się w Żóławie impatro-
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nowawszy, owszem między Nogatem a W isłą zniósłszy, most tamże 
postanowiwszy, tu okazyi, które się same podawać będą, do czynienia 
szukali. Tak tedy tą rzecz konkludowawszy i secretę onę trzymać 
przyrzekłszy... a interim głos puszczając, że się ad obsidione Tcze- 
wu gotuje. Potem zgotowawszy się już we wszystko porządnie, oraz 
rem aggredi. To tedy W . K r. M. doniósłszy, o resolutię proszę, jeśli 
się tym kontentować raczysz. Na co jeśliby przystał, trzeba nieo- 
mieszkanie statków pod Gniew dla mostu, jak najprędzej z góry spu
ścić, bo bez tego rzeczby w długo iść musiała i nie swym sposobem, 
a coby tak kosztownego upłynęło czasu, łatwo u ważyć.

Tak lotnie zaczął plan swój Koniecpolski na Pilawie, spuścił 
się potem do Żuławy, a osiadł ostatecznie na Zasiedzonym Gnie
wie. Podobnie jak w przytoczonym już wyżej planie działań dla ro
ku 1628-go, tak i w obecnym, spotykamy błyski trafnych pomysłów, 
ale tak się to wydaje, jakby je hetmanowi ktoś z otoczenia podpowia
dał, lecz że to pojmowanie jego przechodziło, nie zdolny był w wła
sne przekonanie przeistoczyć i w czynie urzeczywistnić. Wynajdował 
rozmaite przeszkody, które w widokach wyższego celu można było 
i trzeba było pokonać. Tu hetman przytacza argumenta niby to 
Arniinowe, ale tak jakby z własnej głowy wyjęte, gdyż w zamiarze 
budowy mostu pod Gniewem, widocznie prześwieca myśl jego o ska
kaniu Gustawa Adolfa, t. j., że gdy się on posunie w głąb po prawej 
stronie W isły, król szwedzki może skoczyć w Pomorze po lewej stro
nie. Nie rozumie zaś tego, że gdyby mu dobrze nastąpił na ogon 
u Pilawy, to nie miałby czasu myśleć o żadnern skakaniu, a musiałby 
się cały w tył obrócić. Bardzo wiele zależy bowiem na wojnie od 
wyboru punktu zastosowania siły.

Poczęta z takim planem kampania, nie mogła doprowadzić do 
pomyślnego końca, tem więcej, że i w szczegółach wykonania, dawał 
się brak tej przewodniej myśli na każdym kroku uczuwać. Pierwej 
nim się wojska cesarskie i polskie skupiły, otrzymał Koniecpolski 
wiadomość, że Gustaw zamyśla wrócić z Kwidzyna pod Malborg. 
Chwyta w lot tę zręczność, biegnie do Grudziądzu i skłania Arniina 
do zajścia wspólnie drogi nieprzyjacielowi. K ról szwedzki istotnie 
powziął ten zamiar ■), dowiedziawszy się o połączeniu sprzymierzeń
ców i jesżcze raz wykazał niestatek w swych zamiarach. Pozycyą 
swoję pod Kwidzyną obrał i umocnił, jakby miał tam wiekować, 
mianowicie: obóz położył na dolinie W isły i umocnił, na górze zaś 
od pola, opasał przedmieścia silnemi szańcami i jeszcze wysuniętemi 
naprzód redutami osłonił. A le  jak autor cennego dyaryusza, opisu
jącego działania wojska od 1-go do 31-go lipca 1G29 r . 2) powia
da: „timidum zawsze scelus,“  nie czuł się bezpiecznym w swojej kry
jówce, którą trochę zapóźno opuścił. Wyprawiwszy 27-go czerwca
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tabor z ciężarami prostą drogą na Malborg, dla osłony onego, posu
wał się sam z wojskiem po nad r. Libą, w kierunku na Trzcianę (Ho- 
nigfeld) '). Arnim wyruszył z Grudziądzu, zostawiwszy 1,000 pie
choty przy wozach, 25-go czerwca. Pomknął się za nim nazajutrz 
i Koniecpolski. Wystąpiwszy z rana z obozu z Synicha (Schóneich) 
komunikiem, na południe przybył do Grudziądza, -zkąd jeszcze pół 
czwartej mili uszedłszy, stanął na nocleg o milę od Szenwaldu. 
27-go połączone wojsko, w liczbie 8 chorągwi usarzy,— 1,300 koni, 9 
chorągwi kozaków— 1,200 koni, coś dragonów i 2,000 jazdy cesar
skiej 2), w godzin dwie albo trzy na dzień, wyruszyło ku Czarnej 
(Zehren). Przodem ordynował hetman dragonów, dla zajęcia prze
prawy na r. Libie u sadowskiego (Schadau) młyna, co się dobrze 
stało, gdyż Gustaw w tymże celu posłał od siebie część jazdy i gdy
by ich dragoni nie uprzedzili, przebycie rzeki spowodowałoby stratę 
czasu, a tem samem mogłoby pozbawić zwycięztwa.—Gdy ku prze
prawie się zbliżali dała znać straż, że szwedzi wielkim gościńcem 
uchodzą. Stracona więc była nadzieja spatkania się z niemi. A le 
kozacy postrzegłszy kilkudziesięciu szwedów, w harce z niemi wsto- 
pili. Trwały one jakiś czas, bez żadnej na którą bądź stronę przewa
gi, poczem nieprzyjaciel począł ku swoim ustępować. Pognali się za 
nim kozacy i aż do Trzcianej dotarli, gdzie większy nieprzyjaciel na 
nich czekał.

Tuż za niemi nadbiegły inne chorągwie kozaków i dragonów, 
którym hetman kazał w tropy za przednią strażą następować i nim 
oni szarmiclami zabawiali nieprzyjaciela, nadciągnęła reszta połą
czonego wojska.

Było tu 17 kompanii 3), t. j .  co najwięcej około 2,400 jazdy 
szwedzkiej, pod dowództwem młodego Rejngrafa Johana Wilhelma. 
Z  początku stały obie strony z kwandrans spokojnie naprzeciwko sie
nie. Potem szwedzi w bok zachodzić poczęli. Tegoż manewru użyli 
i sprzymierzeni. Kozacy, z rozkazu hetmana, rzucili się na nich z je 
dnego skrzydła, przyczein Koniecpolski osobiście swoją i królewską 
chorągwią przywodził. Z  drugiego zaś skrzydła uderzyli usarze 
i wprost na armaty wpadli,. Szwedzi w mgnieniu oka złamani, poczę
li do Straszewa uciekać. Ścigali ich polacy do tej wioski, ale tu im 
posiłki przybyły. Obrócili się więc na kozaków i już ich do ustępo
wania zmusili, gdy nadbiegli usarze i rajtarzy, którzy znowu napadli 
szwedów, a bijąc i siekąc pędzili przed sobą, z rozkazu hetmana, któ
ry naglił i nie pozwalał odetchnąć nieprzyjacielowi. W  tej pogoni 
szczególnie wielu szwedów padło, a najwięcej, gdy im przede wsią 
przez grzęzkie miejsce przebierać się przyszło. W e wsi Pokajcach 
(Pulkowitz), za otrzymaniem nowych posiłków, znowu poprawili się 
szwedzi i już trudno było z niemi polakom, długim ściganiom zmę
czonym, zaczęli tedy ustępować; lecz podparli cesarscy. AYszczęła

')  Lottrcs 12 5. 2) Piasecki 340 . 3)  Lettros 125.
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się gorąca walka, w której Gustaw A dolf osobisty udział przyjmo
wał i był w wielkich opałach, gdyż jak sam powiada: „tak gorącej 
łaźni jeszcze nigdy nie zażywał.*' Jakiś rajtar schwycił go za pen
dent od rapira, ale król szwedzki zrzucił pendent przez głowę i choć 
mu spadł kapelusz, uszedł szczęśliwie niewoli.

Dostało się podobno przytem od polaków i cesarskim, którzy 
mundurem nie różnili się od szwedów. Ratowało ich to tylko, że gdy 
polak biegł na niego, krzyczał: „Jezus Marya Kajzers!“  W  końcu 
jednak jeszcze raz szwedzi przełamani zostali. Jednak gdy przybyli: 
Johan W rangel, Eckholz i pułk Bandisa i poczuli się w sile, odwrót 
stał się porządnym; tak że gdy jedni odchodzili w tył, drudzy stali 
na miejscu i chociaż kozacy jeszcze raz na nich z wielką rezolucyą 
natarli, przełamać nie mogli. Przeprowadzali jednak do jednego 
mostku, zapewne na rzece niewiadomego nazwiska, przecinającej 
drogę z Nowej W si do Sztumdorfu, gdyż po bitwie sprzymierzeńcy 
w Nowej W si nocowali.

Tak opisuje tę bitwę jedyna szczegółowa i dokładna relacya, 
jaką mi po długich poszukiwaniach w księgozbiorach Warszawy, 
Lwowa i Krakowa, udało się znaleźć w bibliotece Czartoryskich, 
w tekach Naruszewicza (Ręk. 121, s. 245) pod tytułem: „Relacya 
bitwy Trzciańskiej posłana od Hetmana11 ')

Gustaw Adolf, który z powodu tej przegranej posłał list do se
natorów szwedzkich (3-go lipca 1629-go r.) 2), ażeby, jak powiada, 
uprzedzić fałszywe wieści, jakie nieprzyjaźnie usposobieni ludzie roz- 
siewaćby mogli, składa winę pierwszego spotkania, a więc i dalszych 
następstw tej bitwy na zabitego Reingrafa, o którego prawości sam 
najdoskonalej musiał być przekonany. Toż samo czynią, ze słów kró
la szwedzkiego, piszący o tej bitwie historycy, winujący Johana W il
helma za to, iż stoczył bitwę wbrew wyraźnemu zakazowi swego 
wodza.

Od Kwidzyna do Trzciany, marsz króla szwedzkiego był wzglę
dem nieprzyjaciela bokowym (flankowym); od Trzciany zaś przeista
cza się w zwyczajny odwrót ku Małborgowi. Reingraf widocznie 
przeznaczony był na straż tylną, co już i znaczna siła, jaką mu w ko
mendę oddano, pokazuje, z obowiązkiem utrzymywania mostu na L i
bie pod sadowskim młynem, jako najbliższego. Zająwszy stanowisko 
u Trzciany, posłał on partyą dla zajęcia rzeczonej przeprawy, lecz ta 
spóźniwszy się, zmuszona była ustąpić i przyniosła na sobie nieprzy
jaciela. Czyż miał w obec niego uchodzić? Było na to zapóźno i ow
szem, jako straż tylna, powinien był przyjąć bitwę. Że sam ją  rozpo-

>) Lettres 12 7. Ks. Golicyn opowiedziawszy o tćj bitwie, dodaje: , .Ażeby 
zagładzi)! to niepowodzonie, atakował Gustaw wojsko nieprzyjacielskie, następując na 
Nagot i zbił jo  zo stratą 4 ,0 00  ludzi. Szczegóły tćj bitwy, powiada, nie są znane. 

s)  Lettres et Memoires de G. Ad.



czął, tego mu za grzech poczytać nie można w starciu, które nastą
pić w każdym razie musiało. Spełnił więc Reingraf swoje powinność 
i zasługuje tylko na pochwałę.

W ojsko szwedzkie, podczas pierwszego spotkania, znajdowało 
się na marszu, w kolumnie pochodowej. Wrangeł z piechotą na przo- 
dzie, jazda zaś w różnych odległościach od pola bitwy. Przybywały 
więc walczącym szwedom posiłki częściowo, wtenczas gdy sprzymie
rzeńcy następowali w massie. I  zdarzyło się ze Szwedami niespodzia
nie coś podobnego do trafu, jaki polaków pod Libiszowem spotkał. 
Dopiero gdy się wszystka jazda zebrała i siły nietylko się zrównowa
żyły, ale jak sam Gustaw A dolf powiada, miał już liczebną przewa
gę, w odwrocie dał się zaprowadzić porządek.

Zniża się jednakże ten wielkiej duszy wojownik do kłamstwa, 
chwaląc się przed swemi senatorami, że gdy mu posiłki przybyły, 
nietylko odparł sprzymierzeńców, ale zapędził ich aż do Trzciany; 
gdyż w takim razie nie mogliby ci ostatni w Nowej W si (Neudorf), 
a on sam w Sztumie nocować. Zaś dopuścić się kłamstwa relacya 
polska co do miejsca noclegu nie mogła, gdyż w tem żadnego intere
su nie miała.

Straty obie strony, jak to zwykle bywa, różnie pokazują. Gu
staw A d o lf liczy je  na 200 ludzi i dodaje, że u nieprzyjaciela musia
ły  być nie mniejsze. O działach i chorągwiach straconych nie wspo
mina. Polacy swoje straty rachują na 150 ludzi. Jeńców szwedzkich 
liczą tylko u cesarskich na 200, a u siebie bodaj i więcej. O zabitych 
donosi Zawadzki, sekretarz królewski i komisarz przy wojsku cesar- 
skiem '), że na pierwszem pobojowisku okazało się 1,000 zabitych, 
we wsi Straszewie 300, w drugiej wsi 100 i więcej, a w trzeciej, gdzie 
i samego Reingrafa zabito 67. Dział wzięto 10, chorągwi na polu
10 i w ściganiu 5, a między niemi odebrano chorągiew hetmańską , 
pod Górznem straconą, którą szwedzi na początku boju potrząsali.

Wspomniany wyżej Zawadzki, wręczył w imieniu Arnima kró
lewiczowi Władysławowi: kapelusz i pendent z pochwą od rapira 
króla szwedzkiego. Dziwna rzecz, dla czego ten waleczny król, za
miast użyć go do obrony, wolał się ratować zrzuceniem pendenta 
przez głowę.

Pięknie się spisał Koniecpolski z tą wyprawą trzciańską i jej 
wykonaniem. Zręcznie wytropił lisa i krwi mu upuścił. A le też za
stał nieprzyjaciela jak na talerzu. Nie za szańcami stojącego, jak to 
zwykle czynił, a tak jak Bóg przykazał jeździe, w otwartem polu.
I  nie namyślał się długo, a po krótkiej rezolucyi, rzucił się na Szwe
da i zmiótł go. Tylko uprzedzony mógłby mu odmówić wyższości, 
pod względem charakteru i woli nad Gustawem Adolfem, który cią
gle się namyślał i oglądał, chciał i bał się. Był też w istocie K o-

4 2 6  WOJNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

')  Hgk. Bibl. Czart. 121 s. 24 7 kontynuacya dyaryusza.



niecpolski dzielnym generałem jazdy. A le dla naczelnego wodza to 
za mało.

K ról szwedzki klęską pod Trzciana ty ł widocznie zgnębiony, 
gdyż ze Sztumu przeszedł do Kónigsdorfu, wieś na drodze z Mal
borga do Elbląga. Miał widać zamiar nawet Malborg porzucić 
i ściągnąć się do swej podstawy u Elbląga. A le gdy sprzymierzeńcy 
z Nowej W si do Kwidzyna ustąpili, wróciła mu otucha. I  nietylko 
że do Malborga powrócił, ale miał widać nadzieję znaczną przestrzeń 
przed nim utrzymać, gdyż rozciągnął się kordonem od Benowa [Bon- 
h o fj aż do Hollandu. Gdy jednak połączone wojska nastąpiły, 
uszedł ku Willenburgowi, a gdy i tu mu zagrażali, spalił tę wieś 
i umknął pod sam Malborg, gdzie silnie się oszańcował.

Polacy i cesarscy, zamiast obrócić się połączonemi siłami prze
ciw nieprzyjacielowi, rozdzielili się i zajęli stanowiska: pierwsi u Mal
borga, od strony AVillenburga, a drudzy u Białogóry (Wejsberg) 
przeciw szańcom szwedzkim, znajdującym się na montowskiej szpicy. 
Koniecpolski nie odpowiada za plan tak niefortunny; gdyż podług 
umowy, generał cesarski, podlegał tylko królowi i królewiczowi; a za
pewnie i osobiście nie chciał być od hetmana zależnym. Co zaś do 
stanowiska pod Białogórą, to odpowiadało ono planom jeszcze 
w Chełmży (Culmsce) wspólnie ułożonym: „impatronowania się na 
Żóławie.“ Dla osiągnięcia jednak tego celu, trzeba było, wT obec 
szańców szwedzkich i pod ich ogniem, most na Nogaci pobudować» 
przeprawy dokonać i same szańce zdobyć; co i dla dzielniejszego jak 
Arnim generała i dla wojska waleczniejszego niż jego zbieranina, było
by za trudne. Choćby się wreszcie to nieopatrzne przedsięwzięcie uda
ło, to nie pociągało ono jeszcze za sobą wyparcia Szwedów z Żóławy. 
Nieprzyjaciel, którego przy praktykowanej wojnie szańcowej cała 
taktyka na obronie polegała, napierany z południa na północ i o swo
je  związki spokojny, mógł stawić opór na każdym kroku, tak że 
ani Arnima głowa, ani wTojsko jego pokonać go nie obiecywało.

Dopiero po bitwie, poczęły się ściągać pułki i chorągwie 
do obozu pod Malborg. Hetman groził gardłem i od czci odsą
dzeniem pułkownikom i rotmistrzom; ale musiało to bez skutku po
zostać, gdyż winowajców było za wriele. Chorągwie, które różni 
panowie, na usługi królowi ofiarowali, nie mniej kilkanaście rot hu
sarskich, kozackich i innych przybyło dopiero nazajutrz po bitwie. 
9 lipca przybyło 30 koni Paca referendarza litewskiego, i chorągiew 
piesza rotmistrza Gracyana. 10-go przyciągnął pułk nieboszczyka 
Stefana Koniecpolskiego, pod sprawą rotmistrza Stefana Czarnie
ckiego, a także chorągwie, husarska starosty ryżskiego i kozacka Mę- 
cińskiego. l i  go przybył Kosakowski z częścią pułku swego, mia
nowicie z husarzami i 400 piechoty. 12-go przyszła husarska chorą
giew starosty warszawskiego i chorągiew piesza Biedrzyckiego. 16-go 
przybyła reszta pułku Kosakowskiego. Ściągało się także powoli 
cesarskie wojsko do Arnima w kilkanaście set z 4 działami przez
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Kamin, około 2,000 przez Chojnicę, a pułk Kiedryca 15-go lipca 
przybył pod Białogórę. Godzien uwagi porządek, w jakim pułk ten 
przez Grudziądz przechodził (wspomniany dyaryusz). „Jechał na 
przodzie Kiedryc, a za nim kornet rajtarów z czerwoną chorągwią, 
potem 2 wielkie działa, a przy nićh pod 30 wozów z knotami, pro
chami i innemi aparatami wojennemi, a przy nich wozy prywatne 
z białogłowami i choremi. Dopiero za niemi motłoch białych głów, 
w liczbie kilkuset na koniach jadących. Z a  niemi koło 300 piechoty, 
a po niej naostatek kornet rajtarów.”  Takim sposobem, pułk ten 
równał się niemal konwojowi białych głów.

K ról z królewiczami zjechał 5 Lipca z Bydgoszczy do Świecia. 
Minąwszy 7 Lipca Grudziądz, z obawy przed powietrzem, nocował 
w odległości jednej mili poza miastem, w Nowejwsi. 9-go przyje
chał do Gardeja (Gardensee), 10-go położył się obozem pod Czerwo
nym Dworem, dziedziczną majętnością Konarskiego, zkąd 13-go 
przeniósł się ku Białogórze, gdzie w odległości pół mili "od tego 
miejsca, obozem stanął. Z  powodu deszczów, stał tutaj Zygmunt 
kilka dni i póki się wszystkie dworskie chorągwie nie skupiły, i do
piero 17-go wjechał do wielkiego obozu pod Malborg. Hetman, 
rozstawiwszy kilka usarskich i kozackich chorągwi kolo obozu, nie
mniej zarządziwszy silne straże z usarzy, rajtarów i dragonów, dla 
zabezpieczenia się przed nieprzyjacielem, uszykował wojsko po pra
wej ręce wjeżdżającego króla.

Od obozu stanęli cesarscy: 7 chorągwi kiryśników, piechota 
i rajtary, którzy na tę ceremonię z Białogóry przybyli; obok nich 
rajtarskie Donhofowe i Abramowiczowe, oraz trzy chorągwie husar
skie hetmańskie, bez kopii; bo po trzciańskiej bitwie jeszcze się na 
nie niezdobyli. Za  niemi w dalszym porządku: husarze starostów 
Kałuskiego i Winnickiego, 2 chorągwie dragonów regimentu Butle- < 
rowego, regiment piechoty Szparów, dwadzieścia kilka chorągwi ko
zackich, chrągwie piesze polskie, część piechoty regimentu Donho- 
fowego, piechota i dragoni kawalera Judyckiego, znowu chorągwie 
piesze polskie, część regimentu Butlerowego i nakoniec dragoni kapi
tana Gordona. W ojsko zaś królewskie, dwadzieścia kilka chorągwi, 
mijało wojsko koronne i prędko do obozu przed królem wjeżdżało. 
Gdy król wojsko mijał, wypuszczało ono trzykroć strzelbę. Króle
wicz Władysław jechał po prawej ręce obok króla, a królewicz Jan 
Kazimierz za nim. Zebrało się tedy liczne i piękne wojsko, które 
skupiwszy z cesarskim, można było coś ważnego i stanowczego przed
sięwziąć. Najprostszą rzeczą było szturm rozpocząć; ale do tej ope- 
racyi, nie wszystko wojsko mogło być użyte, ponieważ czoło i prze
ważną liczbę stanowiła jazda. Najlepiej więc było stoczyć bitwę 
w polu. Żeby zaś nieprzyjaciela do niej wywabić, dość było ruszyć 
ku Elblągowi. Jeśli się zaś Polacy decydowali na wojnę krecią, do 
której armia polska najmniej była zdolna, to trzeba było zarazem 
ścisnąć nieprzyjaciela jak można najszczelniej i odciąć mu wszelkie
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sposoby żywienia, do czego liczna i lotna jazda polska doskonale się 
nadawała. W ypadało tylko pobudować most na Nogacie i przerzu
ciwszy odpowiednią część piechoty na lewą stronę, silnie ją  szańca
mi i działami zabezpieczyć, aby mieć oparcie dla jazdy i przeprawę 
pewną. Z  tego wszystkiego nic jednak nie zrobiono. Arnim pozo
stał pod Białogórą. Jeździł do niego nietylko król, lecz królewicz 
W ładysław kilkakrotnie. A le niewiadomo czy nie chcieli, czy nie 
mogli skłonić Arnima do współdziałania pod Malborgiem. Generał 
austryacki strzelał się tylko przez rzekę, zbierał i zestawiał szkuty 
i komiegi, żeby sobie drogę na Montowską szpicę utorować; lecz mu 
się to nie kleiło, a wojsko jego darmo chleb jadło i żołd sobie liczy
ło, tracąc czas w bezczynności. Za  tę bezczynność obwinia go Pia
secki o zdradę; lecz to niesłusznie, bo ten sam grzech ciążył i na 
Koniecpolskim, który, jak to wyżej widzieliśmy, był dzielnym gene
rałem jazdy i dobrym dowódzcą w otwartem polu; lecz tu, gdzie 
trzeba było lisa z jamy wykurzyć, nie umiał się wziąć do rzeczy, ani 
sił i środków użyć, o jakie się tak długo dopraszał, i które teraz po
siadał. M iał przed sobą, podług wszelkiego podobieństwa, słabsze
go nieprzyjaciela; gdyż więźniowie po kilkakrotnie zeznawali, że Gu
staw więcej nad 8,000 wojska nie miał. W  każdym zaś razie było 
wojsko szwedzkie rozdrobnione. W  Tczewie musiały być niewielkie 
siły, gdyż tam mieli Szwedzi przeciw sobie tylko kozaków pod Mo- 
czarskim; ale w szańcach przeciw Austryakom trzymał dość znaczną 
załogę, jak to więźniowie zeznawali. Reszta skupiona była w Mal- 
borgu. Lecz ten słabszy nieprzyjaciel znajdował się w położeniu 
i warunkach, które przechodziły sferę teoryi i praktyki wojennej na
czelnego wodza. Hetman wdał się w wojnę krecią. Zaczął się pod- 
szańcowywać, t. j. posuwać naprzód okopami, lecz i tu z takiej stro
ny, która nieprzyjacielowi najmniej zagrażała, mianowicie ze strony 
Willenburga, czołem na północ; kiedy król szwedzki, ile mógł, wy
ciągnął ku Elblągowi swoje lewe skrzydło, poleciwszy je  najlepsze
mu ze swych generałów— Wranglowi. Szwed osłaniał takim sposo
bem związki swoje i wszelkie dostawy z Elbląga po Nogacie i Żó- 
ławach, a hetman ani pomyślał o przeszkodzeniu temu.

Z  20 na 21 w nocy Polacy usypali wielki szaniec, po którym 
Szwedzi z rana silny ogień rozpoczęli. Po południu tegoż dnia t. j .  
21-go w sobotę, wywiódł król szwedzki wszystko swoje wojsko, i uszy
kował przed wałami. Koniecpolski, myśląc, że Szwed występuje do 
potrzeby, kazał i swoim żołnierzom w pole wychodzić. A le nim Po
lacy w sprawie stanęli, już Gustaw Adolf, wystrzeliwszy dwa razy, 
wojsko swroje nazad za wały zwiódł. Następnej nocy nowy szaniec 
polski działami osadzono. 23-go Szwedzi zbudowali ze swej strony 
wielki szaniec na przeciwko szańca polskiego. Następnej nocy kazano 
wojsku wyjść w pole i tak w sprawie całą noc stało; a tymczasem 
jeszcze jeden szaniec w bok szwedzkiego usypano. 25-go nocą, Szwe
dzi ku polskiemu nowemu szańcowi rów wykopali, i nad nim jeszcze
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jeden szaniec budować poczęli. Uczyniono consilium, co robić z tym 
ostatnim szańcem, który był bardzo blisko polskiego: czy dopuścić 
aby go kończyli, czy też przeszkodzić tej robocie. Stanęło na tem, 
aby go pierwszym zmrokiem szturmować. W  skutek tego wyprowa
dzono za dnia jeszcze wojsko, i piechotę w padole skupiono, która 
mając na czele poruczników Putkamerowych i Donhofowych, ze zmro
kiem poczęła się przeprawiać przez mostki na rzeczce, dzielącej szańce 
polskie od szwedzkich. Szwedzi otwarli po nich strzelbę, lecz Pola
cy nie odpowiadając na wystrzały, zbliżyli się do szańca i dopiero 
wypuściwszy strzelbę, do niego wpadli, i jednem uderzeniem wyparli 
nieprzyjaciela, który ratował się ucieczką do wielkiego szańca. 
Część piechoty rzuciła się za nim i już do bramy wpadła, gdy druga 
opanowany szaniec rozkopywała, a trzecia czy to przypadkiem, czy 
też rozmyślnie, wprost do obozu szwedzkiego ku młynom pobiegła. 
Stojący na stronie rajtarzy szwedzcy, słysząc krzyki i strzelanie, 
rzucili się w tamtą stronę i chcieli Polakom tył zabrać, ale trafili na 
oczekującą w gotowości jazdę polską, przez którą zostali odpędzeni. 
Piechota, która do obozu szwedzkiego się była zagnała, nie napotka
ła ani straży, ani obrony. Nieprzyjaciel w trwodze i popłochu ucie
kał do miasta; tak, że gdyby piechota polska była posiłkowaną, obóz 
szwedzki mógłby być zdobyty. A le ciemność, nieznajomość miejsca
i zresztą niespodzianka, na którą przygotowani nie byli, uratowała 
Szwedów. Tymczasem Wrangel, który stał opodal ku Elblągowi, 
nadbiegł, i rozproszonych do porządku przywiódł. „Trwała ta błę- 
dliwa i nieporządna burda całą noc. Król nie spał, oczekując efektu 
tej imprezy.11 Efekt ten jednakże ograniczył się skopaniem jednego 
tylko zaczętego szańca. Drugi okupowany tylko przez część piecho
ty, pozostał w ręku Szwedów. Szturm, źle zarządzony i przez niko
go nie kierowany, nie mógł mieć innego skutku. Siły się rozproszy
ły  i ani w jednym, ani w drugim miejscu, nie mogły żadnego decy
dującego dzieła dokonać.

K ról szwedzki, w liście do senatorów (z dn. 1-go sierpnia 
z Malborga), chwali się, że atakowany szaniec utrzymany został, 
przyczem jednak dowódzca załogi Maks Kagg, oraz kilku oficerów
i 50 ludzi śmierć znalazło. Polaków w samych tylko rowach nali
czono 40 trupa, ale poza niemi jeszcze tyle, że kilka wozów zabitemi 
napełnićby można. O odebranym i skopanym przez Polaków szańcu 
nic nie wspomina.

Nazajutrz równo z dnia brzaskiem, Szwedzi na tem miejscu, 
gdzie wczoraj szaniec rozkopano, nowy budować poczęli; ale Diinhof 
z piechotą na nich nastąpił i odegnał. Było to ostatnie wojenno 
starcie, poczem aż do zawarcia pokoju obie strony siedziały spokojnie.

Tymczasem siły Polaków ciągle wzrastały.
Po jeździe króla do obozu przybyły:
19-go lipca husarskie chorągwie Gniewosza i królewicza. 20 go 

Butlerowego regimentu 3 chorągwie: 2 piesze i 1 dragońska. 21-go
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2 chorągwie Gerharda Donhofa, a pod niemi 600 piechoty. 23-go
2 chorągwie piechoty Horzelskiego. 26-go 2 chorągwie piechoty 
Dąbrowskiego. 27-go 1000 piechoty polskiej cudzoziemskim trybem 
z samej prawie szlachty złożonej, w której oficerowie byli niemce. 28-go 
chorągiew piesza podskarbiego. 31-go chorągiew piesza podkancle
rzego litewskiego, a wreszcie tegoż dnia 150 rajtarów kurfirszt przy
słał. Z  listu starosty ryskiego z dn. 29 sierpnia *) okazuje się, że 
jednej piechoty niemieckiej zebrało się 8,000, polskiej 3,000. „Jed 
nak, dodaje starosta, nic nie robimy, zawsze czegoś nam nie dosta
je . Zasie teraz kiedy wojsko jest, wszystko co potrzeba jest, cze
kamy, żeby mrozy nastąpiły i W isła stanęła." Być bardzo może, 
że na to czekał Koniecpolski, lecz zapomniał o tem, że jeżeli kiedy 
to w tej chwili czas był złotem, którego Rzeczpospolita niezmiernie 
skąpiła na wojnę, bo podczas oczekiwania tej sposobniejszej pory, 
mogło wojsko polskie zupełnie się rozpierzchnąć. Jakoż i szło do 
tego. Straże były tak liczne i silne, że pomimo znacznej liczby woj
ska, kolej na trzeci dzień przypadała. A le co gorsza, że z powiększe
niem liczby, głód zaczął dokuczać; bo chociaż dowóz żywności w dół 
po W iśle ku Gniewowi był łatwy, lecz przy owoczesnym stanie go
spodarstwa wojennego, dowozy nie były dobrze zozganizowane. Przy
tem niektóre transporta, przechodzące obok cesarskiego obozu, wpa
dały im w ręce, a niekiedy kusiła się o nie i załoga Sztumu.

W śród tej bezczynności przeszedł lipiec i sierpień. Około 20-go 
sierpnia wyjechał król Zygmunt z obozu, zostawiwszy królewicza 
Władysława, z którym kazał porozumiewać się hetmanowi, we 
wszystkich czynnościach. A le królewicz, który jedynie zdolny był 
doprowadzić to dzieło do pożądanego końca, zapewnie w skutek 
draźliwości położenia królewiczów w Polsce, nie chciał się narażać 
tak możnemu magnatowi, jakim był Koniecpolski, i prosił sam kró
la, żeby mu pozwolił do Warszawy powrócić, co też nastąpiło.

Tymczasem toczyły się układy o pokój, podczas których 
Szwedzi, chociaż byli w trudnem położeniu, bo i od głodu i od po
wietrza cierpieli, widząc bezczynność Polaków stawiali ciężkie wa
runki. 13 września musiały się jednak układy pokojowe daleko po
sunąć, gdyż wypowiedziano służbę wojsku cesarskiemu, którego jak 
nowiny z Torunia i Warszawy głoszą 2) „większa część wyzdychała." 
Tymczasem zaczęło się i w obozie polskim szerzyć powietrze, w sku
tek czego cofnęli się Polacy między Kiszbork (Christburg) i Pra
buty (Riesenburg).

W  takim stanie rzeczy, przy usilnem staraniu komisarza fran
cuzkiego, barona de Charnace, któremu niebawem pomagał także 
komisarz angieski, zawarte zostało 26 września, w Altmarku koło
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Sztumu zawieszenie broni na lat sześć, mocą którego: Mitawę wró
cono ks. kurlandzkiemu, Malborg, Sztum i Głowę pozostawiono na 
czas rozejmu, we władaniu kurfirszta, Szwecyi ustąpiono: Elbing, 
Braunsberg, Pilawę i Memel; co wszystko później król W ładysław 
bez wojny Polsce przywrócił.

Ź  całego przebiegu opisanej wojny szwedzkiej za Zygm un
ta III-o  okazuje się: że to co Gustaw A dolf zdobył na Rzpltej, zdo
był nie siłą oręża, ale posiadł wskutek wadliwości, urządzeń poli
tycznych i wojennych Rzeczypospolitej, które dla podobnych śmia
łych najeźdźców drzwi na oścież otworem zostawiały. Od chwili zaś, 
gdy po długich ociąganiach i przygotowaniach obrońca wystąpił 
w pole, korzyści szwedzkie w niwecz się obracały. Wtargnąwszy 
w granice Rzpltej w r. 1621, wtenczas gdy Polska była zajęta wojną 
z Turkami i wszystkie niemal siły obrócone miała przeciwko temu 
groźnemu wrogowi, podbił Gustaw Rygę, Mitawę i część Inflant, 
w latach 1625 i 1626, zajął resztę Inflant i część Prus królewskich 
bez oporu, niby w tryumfalnym pochodzie. Z  chwilą jednak 
ukazania się wojska polskiego na teatrze wojny w końcu r. 1626-0 
nie postąpił już dalej ani kroku. N ic też nie zyskał i w r. 1627. 
A  w r. 1628 zdobycze jego ograniczyły się do zdobycia nic niezna- 
czącego zamku Brodnicy. Za to w roku 1629 sam ujrzał się w poło
żeniu bardzo niebezpiecznem, tak że już nie o podbojach ale o wy
cofaniu się z groźnej nader sytuacyi musiał myśleć. Tryumf więc 
Szwedów był właściwie tryumfem ich urządzeń politycznych i wojen
nych, tryumfem porządku, karności, rozumu politycznego, ucieka
jącego się często do obłudy, intrygi i podstępu, w obec nierządu, 
niesforności, krótkowidztwa i prostactwa, a zarazem dobrej wiary 
i uczciwości publicznej ze strony polityków polskich. W ojsko polskie 
nieuroniło w tej wojnie żadnego wawrzynu ze swej dobrze zasłużonej 
sławy, chociaż wróg zawzięty wytężył przeciwko niemu wszystkie si
ły swego rozumu i wszystkie środki swego kraju. W ódz naczelny 
polski nie stał wprawdzie na wysokości swego zadania, lecz za to nie 
można go bezwzględnie potępiać; ponieważ w głowach ówczesnych 
generałów zasady prawidłowej strategiki w ogólności ledwie przebły- 
skiwać poczynały. Wallenstein np., który powinien był bronić Au- 
stryi i Bawaryi, staje w bitwie pod Liitzen do nich czołem. Jeśli 
zaś Gustaw A dolf był tak czuły na swoje związki, to dla tego że one 
były w strategicznem jego położeniu w Prusach stroną najdrażliwszą 
i najniebezpieczniejszą. Za pierwszego strategika u nas i w Europie 
może być uważany Stefan Batory, gdy urządza podstawę działań 
swoich na Dźwinie, gdy osłania swe skrzydła strategiczne i t. p. 
W  jaki sposób można jednak objaśnić to dziwne zjawisko, że nie
liczne, niepłatne, niesforne, jednostronnie działające wojsko, mogło 
tyle lat dotrzymać potężnej i najlepszej w owe czasy w Europie armii, 
w której panowały: porządek, dyscyplina i zdolność do działania, 
we wszelkich warunkach miejsca, czasu i położenia?
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Niewątpliwie musiał się po stronie słabszej znajdować jakiś 
ekwiwalent, który liczbę i wszelkie inne przymioty i korzyści silniej
szej strony równoważył. Siłą tą wyższą, moralną, mogło być tylko 
męztwo. Jakoż nawet po bitwach niepomyślnych, jak pod Gniewem 
i Libiszowem, żołnierz polski tak dalece nieprzyjacielowi imponował, 
że nie pozwolił mu dalszych na sobie ścigać korzyści. Bitwa Gniew
ska skończyła się jak wiadomo w ten sposób, że zwycięzca w tył się 
cofnął, a zwyciężony naprzód postąpił; a ukończenia bitwy pod L i
biszowem nie śmiał król szwedzki powierzyć nawet owym sławnym 
w Europie Wranglom i Bannerom. W  latach zaś 1628 i 1629 Szwe
dzi widocznie unikają spotkania się z Polakami.

Drugą przyczyną przewagi polskiej w wojnie szwedzkiej było 
to, że wódz naczelny szwedzki nieumiał wyzyskać cennych przymiotów 
swej pięknej i potężnej armii. Przewaga jego nad wojskiem Rzpltej 
zawierała się w piechocie i artyleryi; lecz on ani jednej, ani drugiej 
w zaczepnym boju użyć nieumiał. W  jeździe zaś, którą jedynie za 
broń zaczepną uważał, nie mógł się mierzyć z Polakami, ani co do 
liczby, ani co do wartości. Sypanie szańców, w zaczepnym boju, 
było i na owe czasy niedorzecznością; gdyż atak z natury swojej musi 
być jednym rzutem, jednym tchem wykonany. Nawet w samym 
charakterze Gustawa Adolfa za mało było zaczepnego pierwiastku 
wskutek może zbytniej rozwagi, wahania się i ociągania. Obrona 
jego, ku której wszystkie ulepszenia zmierzały była silną; ale można 
powiedzieć za silną, a wzmacniana szańcami, nawet niepodobną do 
pokonania dla jazdy polskiej, która wskutek tego zmuszona była 
przejść do stanu bierności i bezczynności. Przy takim stosunku 
stron wojujących, z których jedna tylko do obrony zdolną była, 
a druga pozbawiona możności zaczepki, wojna nie miałaby końca, 
gdyby Erancya nie odwołała w inną stronę tego zawziętego monar
chy, który chciał zawładnąć Europą północną i być panem morza 
bałtyckiego. Cóż powiedzieć o inteligencyi wojownika, który nie 
umiał skombinować środków z celami, dla których wojnę prowa
dził? Nie był też geniuszem na polu sztuki wojennej, powie
dzielibyśmy nawet, że nie posiadał wyższego talentu wojennego. 
Sztukował on ten brak nadzwyczajną pracowitością, czynnością 
niezmordowaną, nareszcie męztwem, narażając częstokroć bez po
trzeby, w najdrobniejszych, jak widzieliśmy potyczkach, swoje zdro
wie i życie; to też nazwy bohatera,—  rycerza bez strachu i za
rzutu, odmówić mu niepodobna. Toż zapędliwe męztwo przypra
wiło go i o śmierć przedwczesną, tak opłakiwaną przez lutrów, 
która jednak była dobrodziejstwem dla ludzkości; gdyż wojownik 
ten nigdy by się w zatrudnieniu wojennem pohamować nie dał. 
Zkądże jednak urosła ta szeroka sława, którą zdobył w Euro
pie wódz tak niepokaźnego talentu wojskowego w wojnie z Rzpltą? 
W  Europie, nie znającej sposobu wojowania Polaków, przyjęto za 
własuą inwencyą Gustawa Adolfa, to co było owocem szkoły, jaką
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odbył w wojnie z Polską, a mianowicie: racyonalne użycie jazdy, tak 
samo, jak przypisywane temu monarsze wynalezienie szyku, zwanego 
brygadą szwedzką, i rozmaitych ulepszeń broni, które przejął od 
Holendrów.— Temu to właśnie użyciu jazdy na sposób polski za
wdzięczał król szwedzki najświetniejsze, i możnapowiedzieć jedyne 
zwycięztwo pod Breitenfelden, które imię jegonajbardziej wsławi

ło. Przyczyniła się do tego tryumfu wprawdziei artylerya, ale 
ona torowała tylko drogę szeregom jeźdźców, którzy los bitwy roz
strzygnęli.
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P R Z Y G O D Y  S T A C H A .
P O W I E Ś Ć .

PR ZE Z

Józefa Ignacego Kraszewskiego * ) .

Stanisław nie przeczuwał może całej doniosłości tych kilku 
słów, które zamienił z Marceliną; więcej rachował na je j serce, 
a przynajmniej nie przewidział gwałtownego zerwania z nią.

Następnego dnia przyszedłszy do Wawrowskiej, znalazł j% sa
mą. Przyjęła go bardzo serdecznie, bo osobiście je j był sympatycz
ny; ale nie chcąc, żeby się łudził, dała mu do zrozumienia, że ona mu
si zmienić tryb życia i wyrzec się wieczornych przyjęć, bo hrabia wo
lał ją  mieć u siebie i zazdrosnym był o córkę.

Wszystko się tak składało, ze Korczak domyślał się, iż się go 
pozbyć chciano. Zabolało go to, ale nie dał poznać po sobie, że 
mógł mieć jakieś nadzieje i że je  stracił.

Zaproszenia do hrabiego Saturnina wcale się nie mógł spodzie
wać, a więc pannę Marcelinę mógł chyba widzieć gdzieś w teatrze 
lub na ulicy.

Jaki był powód tej zmiany? Korczak domyślał się go w ojcu.
Jakaś wątła tylko pozostawała mu nadzieja, że panna, jeżeli 

w istocie ma dla niego jakieś uczucie, znajdzie sposób okazania go 
i zbliżenia się... z pomocą Wawrowskiej... lub Salezego.

On sam, na żaden zuchwalszy krok się ważyć nie śmiał.
Co się działo w sercu i główce panny Marceliny, o tem opo

wiedzieć trudno, bo w początkach każdy dzień przynosił z sobą zmia
ny nadzwyczajne... ostateczne...

Były dnie w których płakała, a potem napadało ją  szyderstwo, 
ironia, mściła się na Obdorskim, nielitościwie smagała, co się nawi
nęło...

*) Ciąg dalszy. —  Patrz zeszyt za miesiąc maj 1888 rok.
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Ze wszystkiego najmniej prawdopodobnem wydawało się je j—  
wzięcie przebojem Korczaka, z tą... matką...

On sam byłby możliwym— rodzina ta w kapotach, wstydliwą... 
nie do zniesienia. Marcelina wyobraziła sobie staruszkę, jako za- 
brukaną klucznicę w perkalowyin czepeczku i rozklepanych trzewi
kach, z włosami nie dobrze uczesanemi— i niewiele domysł różnił się 
od rzeczywistości.

Hrabia w kilka dni, nie wyzywając córki na rozmowę, poznał, 
iż musiała się dobadać prawdy i była nią zrażoną. Postanowił teraz 
czasowi zostawić dokonanie reszty. Nie obawiał się już wcale K or
czaka i oznajmił o tem majorowi.

Marcelina dosyć gwałtownie zmieniła tryb życia. Gorączkowo 
zapragnęła poznać bliżej Obdorskiego i nietylko go nie unikała, ale 
go sama wyzywała na długie rozmowy.

Nie na wiele one mu się przydały, bo ciągle gniewna i szyder- 
ska, panna sprzeczała się z hr. Henrykiem i mówiła mu czasem 
prawdy bardzo gorzkie i bolesne. Nie zgadzała się z nim nigdy, 
w najmniejszej drobnostce... krytykowała co powiedział... nie wahała 
się nawet w obec kilku osób ścigać go swym dowcipem i dowodzić 
mu, że miał wyobrażenia bałamutne o wszystkiem...

Baronówna Sewera brała tę wypowiedzianą wojnę za bardzo do
bry znak, ale Obdorski był nią śmiertelnie zmęczony.

Najboleśniej ten zwrot nowy dał się uczuć panu Salezemu.
Położył on był sobie za zadanie dopomódz Korczakowi i zape

wnić szczęście pannie Marcelinie, bo był pewien, że z nim musi być 
szczęśliwą— tymczasem wszystko spełzło na niczem. Badając W a- 
wrowską, Stasia, domyślając się, kombinując, garbus wiedział jak 
do tego przyszło.

Matka stanęła marzeniu na przeszkodzie.
Lecz właśnie to męztwo, z jakiem Stanisław przy niej stanął 

i spełnił swój obowiązek synowski, garbusa mu jednało. Nie spusz
czał go z oka, zachodził do niego... rad był podsłuchać boleść i po
cieszyć go, chociaż Korczak się nie zdradzał i starannie ukrywał 
cierpienie.

Równie pilno uczęszczał garbus do hrabiego i nastręczał się pan
nie Marcelinie. Parę razy napomknął przed nią o Korczaku— zbyła 
go milczeniem... ale garbusa się pozbyć nie było łatwo, gdy sobie co 
postanowił.

W  kilka tygodni po pamiętnym wieczorze u Wawrowskiej, gdy 
Marcelina chwilowo była samą, a Obdorski bawił przyszłego teścia, 
przysiadł się garbus do niej.

— Nie żal pani wieczorów u tej zacnój naszej, nieoszacowanej 
Wawrosi?—-zapytał.— Widywałem niekiedy pannę Marcelinę tak we
sołą, tak ożywioną, jak tu nigdy.

Hrabianka spuściła oczy.
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—  Wieczory w istocie przechodziły nam dosyć przyjemnie— 
rzekła —ale miały też swe... niedogodności...

—  Jam się ich nie dopatrzył.
—  A  ja  panu tłómaczyć się jaśniej nie mogę —  rzekła Mar

celina.
—  W ątpię— odezwał się garbus— aby mój przyjaciel, p. Stani

sław, wykroczył w czem i był powodem...
•—  Pan Stanisław? —  żywo przerwała hrabianka— ale cóż on 

mógł wykroczyć, albo jak wpłynąć?
Rozśmiała się szydersko.
—  Stracił u pani łaskę...
—  Czy pan znajdował, że ją  miał tak wielką?— zapytała Mar

celina.
— Choćbyś mnie pani połajać miała—rzekł z uśmiechem Sa

lezy— muszę wyznać, że w istocie łudziłem się tem, iż pani poznałaś 
się na tej mojej perle?

Wielkiemi oczyma popatrzyła na niego hrabianka.
—  Znajdowałam go wcale miłym w towarzystwie — rzekła 

chłodno— ale więcśj nic.
— W ięcej! nic! —powtórzył garbus złośliwie— biedny chłopiec.
Marcelina przybrała dumną postawę.
—  Nie rozumiem pana— rzekła.
—  N ic dziwnego, co godzina się wszyscy nie rozumiemy— od

parł Salezy.— Co do mnie, jak byłem przyjacielem Korczaka, tak je 
stem i cenię go wysoko, a wie pani dla czego? Oto może z tej przy
czyny, że znam go lepiej niż inni. Jestto piękny, szlachetny, zacny 
młodzieniec... który pełni tak obowiązki synowskie względem matki...

Rumieniec straszny oblał twarz pannie Marcelinie.
—  Pani zapewne nie znasz jego historyi— mówił dalej spokoj

nie Salezy.— Ojciec jego ożenił się z prostą szlachcianką, córką ofi- 
cyalisty. Kobieta to wprawdzie nie do salonu, bez wychowania, ale 
najzacniejsza w świecie. Ona to syna uczyniła, czem on jest... po
święcając się cala dla niego. Stanisław też dziś odpłaca jej przywią
zaniem najczulszem. Chociaż taką zacną, acz bardzo prostą kobietą, 
każda rodzinaby się mogła pochlubić, niemnićj ona Stanisławowi 
będzie przeszkodą... bo nie łatwo znajdzie żonę, coby ją  w rękę po
całować chciała...

Roześmiał się garbus.
—  W ie pani o czem się dowiedziałem— dodał garbus, nie zwa

żając, że panna słuchała mięszając się coraz widoczniej.— Stara ta 
matka Korczaka ma brata. Chciała koniecznie przenieść się do nie
go, zniknąć i prosiła syna, aby je j pozwolił umrzeć dla świata, dając 
mu swobodę. Zaszło tak daleko, że staruszka uciekła mu z domu, 
ale ją  dogonił i póty u nóg je j leżał, aż z nim nazad powróciła.

P o przestanku długim dosyć, Marcelina powoli oczy podniosła 
i spytała:

Tom  II. Czerwiec 1888. ' 29
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—  Pan znasz tę staruszkę!
—  Mam to szczęście— rzekł żywo Salezy, który umyślnie po

stanowił dosadnie ją  otlmalować, aby na ciężką próbę wystawić hra
biankę.

Trudno sobie wyobrazić pospolitszej powierzchowności, więk
szej prostoty, a zarazem lepszego serca jak  tej kobiety. Można ją 
wziąć za sługę lub klucznicę, tak niepoczciwie się prezentuje, ale co 
to za serce złote i jaki rozum zdrowy!

N a nieszczęście po francuzku nie umie i w salonie byłaby 
śmieszną...

Garbus powiedziawszy to, wstał z krzesła, a Marcelina nagle 
zagadała o czem innem, tak była zburzona i gniewna.

Obdorski nie zrażony trwał w swych nieszczęśliwych zalotach... 
Hrabia Saturnin córki nie przynaglał wcale... był prawie pewnym, 
że się przyzwyczai do hr. Henryka i— wyjdzie za niego.

Czasem tylko rzucał słówko:
—  A  cóż? Obdorski?
—  Zawsze ten sam— odpowiadała Marcelina—nowego w nim 

coś odkryć bardzo trudno...
—  Mamy czas...
W  istocie nic nie nagliło; mniej więcej wszyscy się na to zga

dzali, że potrzeba było czekać.
Niekiedy znudzona hrabianka gotową już była przyjąć go, ale 

czasem jedno słowo niezręczne, jeden jakiś t i  c śmieszny hr. Henry
ka, zrażał ją . Obdorski miał takich nawyknień różnych, niby dobre
go, a w istocie nieznośnego tonu, bardzo wiele. Oprócz tego docho
dziły przez Wawrowską wieści pannę Marcelinę i o przeszłości nie
zbyt czystej pana hrabiego i o upodobaniu jego w grze i pokątnych 
zabawach, które zaledwie daleko młodszym się wybaczają.

Obdorski, nudząc się konkurami, szukał w mieście rozmaitych 
sposobów wesołego spędzenia kilku godzin. Hr. Saturnin wiedział 
też o tem, lecz... był pobłażającym.

I  tak rok niemal cały upłynął bez widocznej zmiany położenia, 
chociaż zajrzawszy w serca osób działających, wieleby w nich znala
zło się nowego, odmiennego, zrodzonego z przeszłości, ale do niej nie 
podobnego.

Ze wszystkich osób, z któremiśmy się zapoznali, najmniej czyn
nym, choć wtajemniczonym był major Drohostaj.

Służył on za wygodne narzędzie hrabiemu i miał się za jego 
powiernika, alo Saturnin wiedział do jakiej miary mógł się mu zwie
rzyć i do czego używać. P o  wprowadzeniu Obdorskiego, major zo
stał biernym widzem jego zabiegów, słuchał skarg, czasem spytał 
hrabiego i odebrał odpowiedź dwuznaczną i nie wtrącał się zbytecznie.

Można go było tak samo wziąć jak  porzucić, nie wywołując ani 
zbytniej gorliwości, ani urazy. lir. Saturnina potrzebując, Drohostaj 
był całkiem mu powolny.
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Z  Obdorskim widywali się w ciągu tego roku nie zbyt często 
bo ten go nie potrzebował. Bardzo rzadko major go przychodził 
odwiedzić, a jeszcze rzadziej hrabia zaszczycał Drohostaja wizytą 
krótką.

Jednego ranku, znowu w tej porze, gdy major się wybierał na 
miasto, nadszedł Obdorski, z miną, która zwiastowała, że miał in
teres .

Zapaliwszy cygaro siadł na kanapce.
—  Słuchaj majorze,— odezwał sie,— mam do ciebie dwa inte- 

resa, które mi musisz załatwić. Jesteś do tego obowiązany, boś mnie 
tu sprowadził, bez ciebiebym starań nie rozpoczął.

Pierwsza jest, że— potrzebuję pieniędzy, miasto kosztuje dużo, 
a ja  mam długi i u mnie nie urodziło.

Spojrzał na majora, który stał niekoniecznie uradowany wia
domością.

—  H m ,—przebąknął major —  lichwiarza nastręczyć ci mogę. 
Sam pieniędzy nie mam, i innego środka nie widzę...

Hrabia zmilczał, co zdawało się oznaczać, że godził się na li
chwiarza.

—  Powtóre, —  dodał po przestanku — rok prawie ciągną się 
konkury, mam ich dosyć. Zyskałem to, że panna, która w początku 
mówić nie chciała ze mną, teraz raczy drwić ze mnie. Raz potrze
ba to skończyć, muszę wiedzieć czy się mam czego spodziewać. Mów 
otwarcie z hr. Saturninem,—albo, albo —  muszę się oświadczyć lub 
precz odjadę. Mówię ci mam tego dosyć.

— W  jaki sposób mam mówić z hrabią?— zapytał major.
—  Powiedz mu, że dłużej l e b e c d a n s  1’ea u  stać nie mogę, 

dodał chmurno Henryk— niech się decydują.
Drohostaj głową dał znak, że rozumie.
—  Jutro rano przyjdę tu— rzekł Obdorski poziewając — i spo

dziewam się zastać lichwiarza i odpowiedź. Powtarzam ci, nie mo
gę tak dłużej siedzieć napróżno. Panna jest nieznośna, codzień 
kwaśniejsza. Znosić kwasy te od żony —mniejsza, ale od kobiety, 
która nie wiem czy nią być zechce... w końcu doje.... Zatem...

Spojrzał na majora, który dawał znać, że rozumie.
Z  kwTadrans potem jeszcze rozmawiali, bo major potrzebował 

wiedzieć ile pieniędzy chciał dostać hrabia, i uprzedzał go jakie 
prawdopodobnie będą warunki. Obdorski mówił z goryczą o pannie...

Rozstali się d o—jutra
Drohostaj natychmiast poszedł naprzód do znajomego sobie 

jegomości, który od niedawna zrzucił był chałat i rozmówił się 
z nim o pożyczkę. Obdorski był tu znanym i nie osobliwie noto
wanym.

Lichwiarz zajrzał do książek, przypominał coś sobie i rzekł 
w końcu.

—  Pan major wie, że oni z ojcem fałszowali dokumenta, i że 
gdyby nie dobry człowiek, co się zgodził milczeć o tem...



4 4 0 TKZYGODY STACHA.

—  To są potwarze— odparł zimno Drohostaj.— Waćpan wiesz, 
u nas dosyć jest nosić imię arystokratyczne, aby być wystawionym 
na najniedorzeczniejsze posądzenia...

Lichwiarz nic nie odpowiedział.
— W  interesach Obdorski źle, ale nie zdesperowany, pienię

dzy dać mogę, ale...
Spojrzał i nie dokończył.
Ponieważ Drohostaj owi tylko o pieniądze nie o warunki cho

dziło, zgodził się na wszystko i chciał zaprosić lichwiarza na jutro 
do siebie, ten się uśmiechnął.

—  K to mnie potrzebuje, — rzek ł— ten może do mnie przyjść, 
pan to rozumie...

Drohostaj i o tę formalność się nie sprzeczał. Chałatowy nie
dawno lichwiarz był już czemś w rodzaju bankiera...

Poszedł do hrabiego.
Ten już od dwu miesięcy co najmniej spodziewał się takiego 

przyparcia do muru i nie zdziwił się wcale, gdy major zażądał ul
timatum.

—  Daj mi czas, przyjdź dziś wieczorem, rozmówię się z Mar
celiną... Być może, iż dla obojga będzie lepiej, gdy się raz rozwią
że rzecz...

—  Jak się panu zdaje? co powie panna Marcelina?? —  spytał 
major.

— Słowo ci daję, że nie wiem i nie domyślam się, — rzekł hra
bia.— Ja sam już jestem tem znudzony. Gdy hrabiego odprawi, m o
że pomyśli o innym. Powiem ci otwarcie, że Henryk się nie umiał 
starać,— konkury jego zdała czuć było przymusem, Marcelina warta 
przecie więcej czegoś...

Z  tem odszedł major, a na godzinę przed obiadem ojciec wszedł 
do pokoju córki, która rozcinała jakąś książkę. Było to zatrudnie
nie, przy którem ją  najczęściej zastać było można. .Rozcinała dale
ko więcej niż czytała, zaczynała zwykle, przebiegała kilkadziesiąt 
stron i rzucała zniechęcona.

Odwiedziny ojca, rzadkie u córki, miały zawsze znaczenie; —  
wiedziała już, że albo potrzebował jakiego umocowania do interesu, 
lub miał mówić o czemś ważnem.

Hr. Saturnin począł nader prozaicznie.
— Przychodzę w imieniu hr. Henryka... Chce wiedzieć czy 

się ma czego spodziewać czy iść z kwitkiem... B ył czas się rozpa
trzeć... zatem, kochana Marcelino...

Panna wstała, nie okazując najmniejszego wzruszenia, książkę 
założyła nożem, potarła rączki, poprawiła bransoletkę.

— Tak, —odezwała się— w istocie był czas się rozpatrzeć i na
słuchać— o tyle, o ile my naszych przyszłych mężów znać możemy. 
Znam już hr. Henryka. Spędził młodość trochę swawolnićj niż
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■wszyscy i zostały mu po niej plamy, ale któryż z nich lepszy? Gra 
w karty namiętnie, miał i ma ulubienice, płochy jest, uczucia żadne
go, wyżyty, znudzony, zimny, ale w salonie bardzo przyzwoity, ma 
dosyć taktu, nie głupi, a czego nie umie to potrafi pokryć zręcznie. 
K oniec końcem mogłabym na gorszego trafić. Jako tyrana go się 
nie boję, a jako marnotrawcy nie dam mojego mienia nadwerężyć.

—  Czy ojcu bardzo o to idzie, aby się mnie pozbyć!
Hrabia stał zmięszany.
—  Mnie idzie o twoje szczęście,— rzekł.
— No, o tem mowy być nie m oże,—  gorzko odparła hrabian

ka,— ale ja  się go wcale nie spodziewałam i jużem sobie wyperswa
dowała wszelkie o niem marzenie...

Jeżeli ojcu bardzo o to idzie, ażebym za mąż wyszła— a u t a n t  
c e l u i  q u ’ un a u t r e !

Ruszyła ramionami, spoglądając na ojca. Saturnin stał ciągle 
zmięszany i coraz smutniejszy.

—  Ja  cię wcale nie zmuszam—dodał, ale trzeba się zdecydo
wać... tak czy nie...

Sparła się na ręku Marcelina i dumała.
— Chyba węzełki pociągnąć, —rzekła z szyderstwem. — Sama 

nie wiem... sama nie wiem...
Hrabia usiadł, oczy spuściwszy na ziemię.
—  Sama przyznajesz, że znasz go dobrze, to już korzyść wiel

ka,—począł: jeżeli nie masz wstrętu...
Marcelina wykrzywiła usta nie odpowiadając. Milczeli czas

jakiś.
—  W ie ojciec co?— rzekła.— Jeszcze jedna próba... przyjmuję 

go, ale ślub odłożymy za pół roku... przez ten czas jako narzeczony, 
zbliży się, poznam go jeszcze lepiej, rozmówię otwarcie;— albo zerwę 
lub... niech się dzieje wola Boża!

—  W ola Boża— powtórzyła— lepiejby ją  nazwać karą Bożą.
Hrabia poruszył się żywo i spojrzał na córkę.
— To więc twoje ostatnie słowo...
—  Tak— odparła sucho Marcelina...— Przyjmuję go— ślub za 

pół roku, ale ojcu poufnie mówię, jeżeli nie będę mogła go znieść—  
odeślę pierścionek...

W estchnęła..
—  Pozwól sobie przypomnieć, że ja  cię nie zmuszam... dodał 

hrabia.
—  Pamiętam o tem—odparła Marcelina, ale razem muszę ja  

przypomnieć ojcu, że gdyby mnie się podobał ubogi chłopak, a ten 
miał matkę kobietę prostą, ekonomównę— ojciecbyś nie pozwolił na 
ożenienie.

—  Tybyś sama go w tych warunkach nie chciała, — dorzucił 
hrabia, bobyś dla matki jego i dla niego wyrzec się musiała całego 
świata, do którego przywykłaś...
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Marcelina nic nie odpowiedziała. Hrabia siedział, dając je j 
czas do namysłu, ale jakby chciała okazać, że już nie ma nic wię
cej do powiedzenia, hrabianka zaczęła kartki książki przecinać i oczy
ma biegać po nich.

—  A  zatem?— rzekł cicho hrabia.
—  Niech się oświadczy, przyjmę go i tam dalej!! — odparła 

córka.
Ojciec tak się zdawał nie zaspokojonym jeszcze i niepewnym— 

że dwa razy podniósł się z siedzenia, i siadł znowu... ale nie wiedział, 
co miał mówić...

Na ostatek Saturnin zbliżył się do niej, wziął ją  za rękę i po
całował w czoło, jakby dziękował, Marcelina odpowiedziała mu u- 
śmiechem i tak skończyło się wszystko...

W e dwa dni potem gruchnęła po mieście wieść... Obdorski 
zaręczony z Marceliną.

Nie chciano wierzyć, ale byli świadkowie zaręczyn... Opowia
dano tylko, że tak panna jak narzeczony przystępowali do tego aktu 
z dziwną i nie praktykowaną obojętnością, która dow odziła— dystyn- 
kcyi. Nie okazywali uczucia najmniejszego...

Naprzód już odgadywano pożycie... i panu młodemu proroko
wano miejsce pod pantofelkiem żony. Drudzy utrzymywali, że on 
i ją  i teścia i wszystkich wr pole wyprowadzi. O miłości ani mowy 
być nie mogło.

Jako narzeczony, hrabia rozpoczął pół roczny nowicyat, który 
mu się miał dać we znaki. Panna go nie oszczędzała wcale i z góry 
już zapowiadała czego wymagać będzie, co mieć musi.

Z  otwartością niesłychaną mówiła z Obdorskim nawet o jego 
interesach i o swoich,— oświadczyła mu, że dochodami będzie mógł 
rozporządzać za porozumieniem się z nią, ale majątek je j pozostanie 
w wyłącznem władaniu pani.

—  Ja się do waszych interesów mięszać nie będę, ale moje 
przy mnie zostaną— mówiła wyraziście...

Obdorski zły okrutnie, na wszystko się zgadzał, sądząc, że 
wszystko później przerobić potrafi. Najczęściej rozmowę seryo obra
cał w żart i śmiech.

—  Zawczasu mi wypowiada wojnę, będę się miał czas przygo
tować,— mówił w duchu.

Na Marcelinie po zaręczynach wcale nie było widać zmiany 
humoru, była może tylko mniej milczącą, śmielszą, jakby weselszą, 
ale wesołość je j Salezy znajdował— chorobliwą.

On pierwszy panu Stanisławowi Korczakowi przyniósł nowinę
o zaręczynach Marceliny. Chciał widzieć jakie ona uczyni na nim 
wrażenie. Byli sami.

Korczak się zarumienił...— zawołał.
— A h — i— zamilkł.
—  Przyznajże się teraz, — rzekł Salezy, klepiąc go po ramie
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niu, kochałeś się w niej— no, i była chwila, gdy się nam nawet wszyst
kim zdawało, że ona... też nie jest obojętną... Tymczasem...

—  Przepraszam, — przerwał Stanisław — nigdy ani na chwilę 
nie przypuszczałem, aby panna Marcelina mogła więcej coś mieć dla 
mnie, nad trochę życzliwości... Myślą nie sięgałem nigdy tak wy
soko...

—  A  wieczory u Wawrowskiej?
— Wiedziałem, że to jest wprost rozrywka znudzonej... nic 

więcej,— odparł Korczak.— Były mi one bardzo m iłe .. przewidywa
łem z góry, że nie potrwają i do niczego nie doprowadzą...

Zostało mi po nich miłe wspomnienie...
Garbus głową potrząsał.
—  Myśmy inaczej sądzili,— rzekł,— nawet Wawrowska mówi

ła, że raz pierwszy w życiu widziała swą Marcelinę tak zaanimowaną 
i zajętą. Bah!...

Salezy chciał coś mówić więcej i niedokończył.
—  Kiedyż wesele?— zapytał Korczak, udając obojętność.
—  Odłożone pono za pół roku, bo — wyprawa nie gotowa, — 

rzekł Salezy. —  Jest to małżeństwo dziwne, ani jedno ani drugie 
z nich nie udaje nawet miłości, — panna nieustannie gderze na na
rzeczonego, i nielitościwie nim miota... a on tak jest posłuszny nie
wolniczo jakby mówił:

—  Czekaj— odpłacisz mi za to.
Szczęśliwym z tego jest pono tylko jeden hr. Saturnin, który 

sobie wyrobił teoryą, że w ten sposób przygotowujące się śluby —  
c a r t e s  sur  t a b l e ,  muszą być najszczęśliwsze... Z  góry wszystko 
przewidziane, umówione, ułożone —  żadnych niespodzianek...

A le— los czasem niespodzianki gotuje właśnie tam, gdzie one 
najmniej są oczekiwane.

Na tem skończyła się rozmowa z Salezym, a K orczak przez 
dni kilka chodził milczący i smutny.

Nie miał on żadnej nadziei, ajednak, gdy mu wydarto—ostatniej 
cień— bolał... Śmiał się sam z siebie.

Hrabia Saturnin, który od bardzo dawna nie zapraszał K or
czaka i czuł, że mu chybił, natychmiast po zaręczynach, nie widząc 
już w tem najmniejszego niebezpieczeństwa, nie mówiąc o tem nic 
córce, uznał przyzwoitem zaprosić go na obiad... Stanisław się tro
chę zawahał z przyjęciem— ale zdawało mu się, że odmówić nie mógł.

Na obiedzie oprócz dwu przyjaciół domu, Drohostaja i Saleze
go nikogo nie było, bo hrabia na dni parę pojechał do majątku, 
gdzie pałac opuszczony nieco odświeżać musiał.

Z  kobiet, panna Marcelina i Wawrowska.
W ielkie było zdziwienie hrabianki, gdy wchodząc do salonu 

zastała w nim p. Sanisława, który, nie zbliżając się zbytnio, milcząco 
ją  pozdrowił i na bok się usunął.

M iała trochę za złe ojcu, iż jej nie uprzedził o zaproszeniu
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i nie dozwolił się przygotować,— ale zaambarasawanie trwało chwilę 
krótką, bo hrabianka— miała wiele mocy nad sobą.

Pan Stanisław starał się pokazać wesołym i swobodnym, ale 
niebardzo mu się to udało, ratowała go tylko poczciwa Wawrowska, 
która się nim zajmowała żywo.

W  czasie obiadu nie zaszło nic godnego wspomnienia, panna 
Marcelina raz czy dwa tylko zagadnęła Korczaka o coś obojętnego. 
Przy czarnej kawie towarzystwo podzieliło się na grupy, a że W a 
wrowska zajmowała się ciągle Stanisławem, wyszła razem z nim; 
i Marcelina przyłączyła się do niej.

Teraz dopiero zwróciła się śmielej do Korczaka, z wyrzutem 
naprzód, że nigdy ich nie odwiedzał.

W ymówił się zatrudnieniami urzędowemi, obawą, aby nie był 
natrętnym.

— A  ja ,— dodała hrabianka bardzo otwarcie, —  nieraz sobie 
przypominałam nasze dobre wieczory u Wawrowskiej i rozmowy tak 
swobodne... do których nikt nam nie przeszkadzał...

— Na towarzystwie pani zbywać nie mogło —  rzekł Stanisław.
—  Chcesz pan zapewne o moim narzeczonym mówić — przer

wała śmiejąc się panna Marcelina.— Ah! nasze rozmowy z nim ogra
niczają się do bardzo prozaicznych przyszłych urządzeń domowych, 
barwy liberyi i maści koni... godzin obiadu i wieczerzy... Smutne 
jednostajne życie trzeba uczynić choć znośnem...

—  Dla czegóż smutne?— zapytał Korczak...
Bo ono wesołem być nie może — otwarcie poczęła hrabian

ka.— Przecież pan wiedzieć musisz, że małżeństwo nasze jest bardzo 
rozsądnem i przyzwoitem, ale w niem nie ma nic nad wzajemną ra
chubę. Ani ja  ani hrabia Henryk się z tem nie tai.

Korczak tak był zmięszany, iż nic na to odpowiedzieć nie umiał.
—  Poszłam za radą ojca— dodała chłodno Marcelina. —  Z re

sztą, nigdy sobie nic nie obiecywałam w życiu... Dosyć jest, gdy 
ono znośne...

Wawrowska. potrząsnąwszy głową, usunęła się, nie chcąc słu
chać dłużej, Stanisław stał jak na gorących węglach.

W  tem Marcelina, jak gdyby wczoraj dopiero przerwały się 
ich rozprawy wieczorne u Wawrowskiej, rzuciła jednę z tych kwe
styi ogólnych, o których często mówili z sobą i zagaiwszy ją  swobo
dnie, wiodąc Stasia po salonie, chodzić zaczęła.

Było to przypomnienie przechadzek u Wawrowskiej, Stani
sław to zrozumiał. Snutno mu razem się zrobiło i przyjemnego do
znał uczucia.

Nie był więc zupełnie wzgardzonym i zapomnianym.
Raz puściwszy sobie wodze, hrabianka coraz się ożywiając, 

rozweselając, nie puściła już Korczaka tak prędko, nowe wtrącała 
pytania— i przez godzinę całą nie puściła go od siebie.

W  ciągu rozmowy dała mu po kilkakroć do zrozumienia, żo
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zawsze mile będzie widzianym w domu jej ojca, dodając: —  Proszę
o nas nie zapominać.

Potrącając swobodnie o rozmaite przedmioty, wspomniała Sta
nisławowi o swoich zaręczynach i blizkiem weselu, wyrażając się 
z właściwą sobie otwartością.

—  Ojciec mój,— mówiła—życzył tego małżeństwa, dałam się na
mówić, chociaż mój przyszły wcale nie odpowiada ideałowi, o jakim 
niegdyś marzyłam. Lecz w naszym świecie na tyle względów po
trzeba zwracać uwagę i tylu różnym wymaganiom być posłusznym. 
Sądzę, że Obdorski nie będzie najnieznośniejszym— a więcej nad to, 
aby był znośnym, nie wymagam od niego.

Baczności ojca nie uszła długa rozmowa córki ze Stanisławem, 
ale dziś mu ona ani wadziła, ani się wydała groźną.

Stanisław wyszedł znowu rozmarzony trochę panną Marceliną, 
ale powiedział sobie, że oznak życzliwości tych pań wielkiego świata 
nigdy na seryo brać nie należy. —  Bawią się, nic więcej.

W  kilka dni potem zaprosiła go Wawrowska na herbatę, gdzie, 
jak się spodziewał, znalazł Marcelinę i prawie cały wieczór z nią 
spędził tak, jak gdyby pierścionka cudzego pomiędzy niemi nie było. 
Potwierdziło go to w przekonaniu, że cały ten stosunek nie był czem 
innem, jak zabawką; i że on też ani zbyt do serca go brać, ani do 
niego wagi nie powinien był przywiązywać.

Hrabia Henryk zabawił trochę dłużej na wsi niż się spodzie
wał, czego mu panna Marcelina wcale za złe nie miała. Skorzysta
ła z tego, ażeby Stanisława wciągnąć znowu do Wawrosi i uprosić 
ojca, aby go zapraszał.

Nie przeszło to niepostrzeżonem, czuwała baronówna Sewera, 
która, pomimo zaręczyn kuzyna, nie mogła przebaczyć Marcelinie 
oziębłości dla niego, obojętności dla siebie i jawnego lekceważenia 
tego związku... Nie mogła się z nią przejednać.

Poszły więc listy do Obdorskiego, donoszące mu, że pan Stani
sław znowu się pokazywał u hrabiego, i że panna się żywo nim zaj
mowała.

Hr. Henryk wcale nie był zazdrosny— ale w najwyższym stop
niu próżny, a nazwisko samo Korczaka miał w obrzydzeniu. List 
więc przyśpieszył powrót jego i złożyło się tak nieszczęśliwie, że te
go samego wieczora znaleźli się obaj przeciwnicy przy herbacie. 
Każdemu innemu hrabia byłby nieochybnie dał uczuć swe nieukon- 
tentowanie, swą niechęć, szukałby może zaczepki jakiejś, ze Stani
sławem obawiał się zetknąć z powodu przeszłości i— uważając go za 
zbyt małą figurkę,— z którą nie wypadało mu się wdawać. Ograni
czył się więc ignorowaniem Korczaka, który mu zapłacił tąż samą 
monetą.

Przed panną Marceliną nie mógł się powstrzymać od skargi 
i wyrzutów, chociaż w najdelikatniejszej formie.
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—  "Widzę, że p. Korczak ma u państwa szczególne względy —  
rzekł szyderczo —  których ja  sobie wytlómaczyć nie umiem. W ydaje 
mi się tak pospolitym biuralistą, iż zasmakować w nim mi nie po
dobna...

Marcelina popatrzyła mu w oczy.
—  To tylko dowodzi— odpowiedziała zimno— żeś sobie hrabia 

nie zadał pracy zbliżyć się do niego. Powierzchowność jego jest dość 
pospolitą i niewiele obiecującą, zyskuje wiele na bliższem poznaniu, 
co nie wszystkim się trafia...

Obdorski połknął to ostre słówko uśmiechając się.
—  Nie mam najmniejszej ochoty sprawdzać słów pani i wolę 

im wierzyć— odpowiedział. Dla mnie jest antypatyczny z tym swo
im słodkim wyrazem banalnej fizyognomii.

—  Ja go bardzo cenię i lubię —  przerwała panna Marcelina, 
i spodziewam się, że mi hrabia za złe nie weźmiesz mojej przyjaźni 
ku niemu.

— Aż... przyjaźni!— zawołał Obdorski.
—  Co najmniej — potwierdziła hrabianka. Jestto człowiek 

bardzo wykształcony i razem dobrego serca, co rzadko razem chodzi.
—  Szczęśliwy— zamruczał hrabia.
Hrabianka z dumną minką odwróciła się nic nie odpowia

dając.
Obdorski tak był dotknięty okazaną Korczakowi życzliwością, 

iż znalazłszy się potem z hr. Saturninem, nie wytrzymał i sarkasty
cznie o tem napomknął.

Ojciec odparł na to obojętnie.
—  Najlepiej jest nie zważać na to; zbytnią przywiązując wagę 

do stosunku niemającego znaczenia, możesz mu je  nadać. Kobiety 
są z natury skłonne do przekory. Nigdyby Ewie na myśl nie przy
szło zrywać owe jabłko, gdyby one zakazanem nie było.

—  A ! ja  też tyranem być nie myślę dla żony— rzekł Obdorski, 
ale w domu moim nie chcę cierpieć tych, którzy mi są wstrętnymi.

Saturnin wniósł o czemś innem i dłużej mówić nie chciał o K or
czaku.

Doniesienia panny baronówny Sewery, własne spostrzeżenia, 
odpowiedzi Marceliny, poruszyły do zbytku narzeczonego. Chodził 
z tem ciągle jakby się mógł pozbyć Korczaka.

Nie mówił o tem majorowi, wiedząc, że w nim pomocnika sobie 
nie zjedna; ale znalazł inne drogi starania się o to, aby Stanisław 
koniecznie został przemieszczony gdzieindziej.

Nikt się tego ani domyślać, ani obawiać nie mógł nawet; K or
czak był zupełnie spokojnym; mowy o nim unikał hr. Henryk, ale 
pokątnie pracował przez swe stosunki, aby się go pozbyć z Warszawy.

Baronówna przez „królową" znalazła sposób trafienia do władz, 
które losami urzędników rozporządzały. Obdorski nie był mściwym;
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godził się nawet na to, aby przemieszczenie było z korzyścią dla pa
na Stanisława, byle go ztąd wyprawiono.

Sprawa napozór łatwa, okazała się w wykonaniu drażliwą. 
Bezpośredni zwierzchnicy umieli cenić Korczaka i nie radzi byli go 
utracić; broniono go i stawiano trudności, które intryga prowa
dzona nadzwyczaj zręcznie, w tajemnicy największej, zwyciężyła 
w końcu.

Zbliżał się termin wyznaczony na wesele hrabiego i przygoto
wania do niego były już prawie na ukończeniu, gdy jednego dnia 
Staś powrócił do matki tak zmieszany, skłopotany, smutny—onie
miały od doznanej przykrości, że staruszka się przelękła... Niesz
częście, którego się obawiała, widząc syna tak strapionym, wyobra
żała sobie daleko większem niż było w istocie...

Dla uspokojenia je j, Stanisław musiał w końcu wyjawić, że do
stał rozkaz przeniesienia się do Lublina, co wcale nie było niełaską 
i karą, ale przeciwnie, awansem. Nie mniej jednak, dla nich oboj
ga cios ten stawał się dotkliwym.

—  A le cóż mogło być powodem?—pytała płacząc staruszka.
—  Iłzecz jest dla mnie niepojętą— odparł Korczak— może się 

mylę i posądzam go niesłusznie, ale czuję w tem rękę hrabiego, któ
ry mnie widzi tu niechętnie, tem bardziej, że jego przyszła żona oka
zuje się zawsze życzliwą.

Domysł był trafny, lecz matka mu wierzyć nie chciała.
Powszechnie lubionym był Korczak i wielu osobom znanym, 

wieść o przeniesieniu go, z komentarzami różnemi, nie zawsze dla 
niego pochlebnemi, rozeszła się po mieście.

Marcelina od Wawrowskiej się o tem dowiedziała, twarz jej 
oblał rumieniec, stała długo niema, oczy jej zabłysły ogniem nie
zwyczajnym w nich, usta się zacięły, nie powiedziała słowa, i, poże
gnawszy szybko swoję opiekunkę powróciła do domu.

Z  godzinę potem, nie siadłszy na chwilę, biegała po swoim po
koju niespokojna, tak że sługi nawet zaczęły się domyślać czegoś 
nadzwyczajnego.

Kilka razy posyłała dowiadywać się czy ojciec był w domu; 
ale z miasta nie powracał i dość długo czekać na niego musiała.

Dowiedziawszy się, iż córka pilno się z nim widzieć pragnie, 
hrabia wprost poszedł do niej.

Ze łzami w oczach i wyrazem gniewnej energii na twarzy, 
przystąpiła chwytając i całując rękę jego.

— Co ci jest?
— Kochany ojcze, nie chcesz mnie widzieć nieszczęśliwą? przy

rzekłeś że mnie przymuszać nie będziesz? Nie mogę wyjść za Hen
ryka. Niepodobieństwo...

Zbladł hr. Saturnin.
—  Na Boga! cóż się stało?— krzyknął.
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—  Nic, alem walczyła z sobą, długo, to nad moje siły— rzekła 
ze łzami i łkaniem Marcelina. Człowiek jest nikczemny... nie! nie!

—  Cóż więc poczniemy! Jestto kompromitacya... narazim so
bie całą rodzinę i wszystkich jego powinowatych... pół świata! Co
o tobie mówić będą,! co o mnie.

— Przypomnij sobie, com mówiła, godząc się na zaręczyny—  
poczęła hrabianka— przewidywałam ten koniec.

Saturnin padł na krzesło twarz tuląc w dłonie.
—  Nic mnie boleśniej dotknąć nie mogło! —zawołał. Co do 

mnie, moja Marcelino, ja  się do tego mieszać nie chcę. Rób, co 
chcesz, umywam ręce.

—  Bardzo dobrze, proszę to mnie zostawić; wszystko się spo
kojnie rozwiąże. Możemy na kilka miesięcy wyjechać zagranicę.

— Namyśl się— wtrącił hrabia—jesteś porywczą...
—  Nie; byłam cierpliwą —  rzekła Marcelina — jedna kropla 

przepełniła czarę...
A le nap różno starał się ojciec dowiedzieć, co tą kroplą było; 

hrabianka brała wszystko na siebie, a tłómaczyć się nie chiała.
(d. c n.)



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

,,Lud wieśniaczy w literaturze współczesnej “  przez Firmina Boissin. —  „Historyą 
wielkiej pani X V III  wieku: Helena z Massalskich Potocka**; tom drugi. —  Ayme- 
ry z Narbonny: „epopeja rycerska z X III -g o  wieku11.— ,,Odkrycia archeologiczne 
dokonane od lat stu w Egipcie*' przez profesora Maspero. — „Historyą akademii, 
Fundacya Instytutu francuzkiego p. Ernesta Maindron.— Cesarz Napoleon i kró
lowa Westfalska Katarzyna. — „Nasi literaci, ich życie i współzawodnictwo1*, przez 
Fryderyka Loliee. —  La vie des ćtres animes, przez Emila Blanchard. —  Zmarły 

akademik Dezyderyusz Nizard.

Gorsząca powieść Zoli „Ziem ia,“  tęjedynę przyniosła korzyść, 
że wywołała w wielu autorach żywą, protestacyą na pożytek ludu 
wieśniaczego. Mnóstwo pojawiło się w tych czasach poemacików, 
powiastek i rozpraw, poświęconych obronie biednych kmieci. Na 
szczególną uwagę zasługuje studyum literackie p. Boissin, pod tytu
łem: „Lud wieśniaczy w literaturze współczesnej.“

„Dawni pisarze, mówi autor, całkiem prawie pominęli żywioł 
rolniczy. Wieśniak, który tak ważne zajmuje miejsce w życiu na- 
rodowem, maleńką odgrywał rolę w powieści i poezyi i to rolę fanta
stycznie przeistoczoną. Humaniści pogańscy z epoki odrodzenia 
nie mówią nawet o nim;— Rabelais stanowi tu wyjątek; — słynni pi
sarze X V I I  wieku całkiem go zaniedbali. Pani de Sevigne z l ek 
ceważeniem wrspomina okrutne kary wymierzane na zbuntowanych bre
tonów. Pani do Deshouilleres w wierszach swoich osmieszyła paste
rzy, Molićre w Iganarellu i Dandinie przedstawia na scenie wieśnia
ków, ale ogładzonych i zepsutych w służbie dworskiej. W  bajkach 
Lafontainowskich ukazuje się czasem postać rolnika, ale zbyt kon- 
wencyonalna i sztuczna. Znany moralista La Bruyere przedstawia 
chłopów jako dzikie zwierzęta, gnieżdżące się po norach, żyjące ko
rzonkami, wodą i czarnym chlebcm.

•Za czasów W oltera, Rousseau'a, następuje zmiana dekoracyi: 
W  sielankach floryanowskich ukazuje się pastuszek z upudrowaną



głową, przystrojony w atłasy i wstęgi, typ dziwnie pretensyonalny 
i niesmaczny; tak samo występuje wieśniak w komedyach Sedaina 
i Mariveax.

Z  początkiem bieżącego wieku zmienia się społeczne stanowis
ko cbłopa; z poddanego stał się właścicielem ziemskim, dzierżawcą 
lub wolnym najemnikiem. Pomału zdobywa też obywatelstwo w li
teraturze. Balzak, wprowadza go do powieści: w jednej z nich p. t.: 
,.Les Paysans," maluje burgundów nazbyt ciemnemi barwy. Oprócz 
pięknej postaci ojca, Mizeron, pełnego zdrowych pojęć i uczuć reli
gijnych, pokazuje nam samych oszustów, chciwców i złodziei. W  in
nych za to powieściach, jak w „Plebanie wiejskim11 i „Lekarzu wiej- 
skim“  Balzak, wykrywając wady wieśniaków, zarazem podnosi zale
ty. W  pierwszej powieści, pokazuje zbawienny wpływ plebana, 
w drugiej dobroczynny wpływ lekarza na moralne wyrobienie ludu. 
Obrazy patryarchalnych obyczajów skreślone niekiedy po mistrzow
sku; przytaczamy pogrzeb rolnika.

„Zagroda w żałobie. W  podwórku dawniej pełnem życia, 
głucho dziś i ponuro. Wszystko zamknięte szczelnie: okna, wrota, 
stajenki i obory. Rozwarte tylko na oścież drzwi wielkiej izby 
w chacie. Tu stoi zapłakana czeladka i żałośnie zawodzi. Lud ze 
wsi nadbiega tłumnie, każdy pragnie raz ostatni zobaczyć niebo
szczyka. Z a  chwilę położą go do trumny, dotąd wyciągnięty na ło 
żu, przysłonięty firanką. W łosy ma długie siwe, rysy tchną nad
ziemskim pokojem. Mamy przed sobą obraz sprawiedliwego. P le
ban poświęca próżną trumnę. W  około klęczą krewni, modlą się 
i płaczą. Przy łożu klęczy kobieta wysoka, krzepka, w prostej odzie
ży, trzyma w ręku rękę zmarłego. W  chwili, gdy mają podjąć zwło
ki, wdowa powstaje, w obec wszystkich głosi pochwałę drogiego nie
boszczyka, który karmił cblebem całą rodzinę, orał zagon, siał, 
zbierał, czuwał nad dolą swoich, rozkazywał im słodko. Potem 
zwraca się do starszego syna, oddaje mu klucze na znak, że ma za
stąpić ojca w rodzinie. Nakoniec chwyta nożyczki uczepione do pa
sa, odcina sobie promień włosów, kładzie go w sztywne palce męża; 
błaga, aby poniósł do grobu ten zakład poprzysiężonej wiary, której 
ona nigdy nie złamie; w końcu uroczyście przyrzeka, że do ostatniej 
godziny pozostanie wśród dzieci, i przy nich odmłodzi duszę swoję. 
Podczas tej żałobnej oracyi, czeladka powtarza chórem: „gospodarz 
umarł! gospodarz umarł! i zalewa się łzami.“

Po Balzaku występuje Georges Sand: W  trzech powiastkach: 
„L a  petite Fadete,“  „Franęois Le Champi,“  „L a  Mare au Diable,“  
maluje czarodziejskim stylem miłość serc prostych, szczerą, głęboką, 
prawdziwą. Autorka ukochała wiejski lud z okolic Berry, zżyła się 
z nim przez długie lata, chętnie maluje go ze strony dodatniej, ztąd 
ją  niektórzy obwiniają o przesadę, szkice jej przecież brane z życia, 
dalekie od ckliwych obrazków dawnćj szkoły.

Siadem Balzaka i Georges Sand poszło wielu pisarzy; każda 
niemal prowincya wystąpiła na widownią, oddana właściwym kolo.
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rytem w cechujących ją  rysach, branych żywcem z natury. Pouvil- 
lon odmalował gaskonów z nad Garony, Ferdynand Fabre uczciwych 
i roztropnych górali ceweńskich; Alfons Daudet gwarliwych miesz
kańców słonecznej Prowancyi, Andrzej Theuriet pracowitych lota- 
ryńczyków, Feval, i Vavasseur wydobywali z ukrycia pobożnych bre
tonów, tych wiernych piastunów starogalskich tradycyi. Słowem 
nie ma zakątka ziemi francuzkiej, niezbadanej dziś, w tym kierunku 
pilnem okiem etnografów i psychologów tegoczesnych.

Przychodzi wreszcie Zola. „Rozgrzebał on już, mówi pan 
Boissin, całe stosy śmieci po paryzkich przedmieściach. Zstąpił do 
wnętrza ziemi z chmurą poczerniałych górników, postanowił nako- 
niec zochydzić pracowitego oracza, i powieścią pod tytułem „Z ie 
mia,“  rzucił w oczy społeczeństwu cały stek najnikczemniejszych 
bluźnierstw. Pod względem literackim, talent pisarza niezaprze
czony, szkoda tylko, że go używa tak haniebnie. Ogół znudzony 
idyllami i pastorałkami, wywołał z lasu wilka: i oto przyszedł wilk, 
a za nim wieprz, i stworzyli razem powieść tak cuchnącą, że sami 
zwolennicy realizmu, zmuszeni byli krzyknąć: V e t o !

Pan Boissin kreśli dalej szczegółową treść bezecnej powieści. 
Przez poszanowanie czytelników nie pójdziemy wślad za nim, pow
tórzymy tylko słuszne jego uwagi.

„ W  imię prawdy i honoru Francyi rolniczej, mówi krytyk, 
zmuszony jestem zaprotestować przeciw niecnemu pamfłetowi, co na 
pięciuset stronicach spotwarza prawdziwych synów matki karmiciel- 
ki, tych kmieci poczciwych, roztropnych, ogładnych nawet, znanych 
dobrze tym wszystkim, którzy choć lat kilka przeżyli na wsi, tam, 
gdzie Zola widział jedynie bydło.

„Człowiek na wsi tenże sam jak i w mieście. Jeżeli są chłopi 
chytrzy, chciwi zysku, są za to w większej liczbie łagodni, cierpliwi, 
trzeźwi, zdolni do szlachetnych poświęceń. Zola nic o tych nie wie; 
zdaniem jego wieśniacy, to drapieżne zwierzęta, goniące jedynie za 
łupem. Gdyby nawet lud, z okolicy Beauce, opisanej w powieści, 
bezbożniejszy był i rozpustniejszy niż w innych okolicach Francyi, 
to przecież bretony, prowansale, gaskończycy, normandowie i lota- 
ryngowie, całkiem do niego nie podobni. Szala dobrego nieskoń
czenie nad złem przeważa w samej-że okolicy tak bardzo spotwarzonej".

„ W  powieści ,,Ziemia“  ciągnie krytyk, Zola stoczył się na dno 
społecznego bagniska. Nie podobna już zstąpić niżej. I  skądże 
ten upadek? Oto z fałszywego pojęcia rzeczywistości. Zola widzi 
w niej tylko brud, grubiaństwo i brzydotę, jak gdyby prawda nie mo
gła też być piękną.1'

P. Boissin opuszcza nakoniec rozległe pole powieściopisarstwa; 
pokazuje w jaki sposób historycy i myśliciele zrozumieli i ocenili lud 
wieśniaczy.

„Michelet, pochodzący z rodziny włościan, osiadłych w Pikar- 
dyi, a przez matkę z górali ardeńskich, w książce p. t. „L e  peuple,“
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broni sprawy rolników. ,,Wieśniacy, mówi on, stanowią nie tylko 
najliczniejszą część narodu, ale najsilniejszą, a pod względem fizy
cznym i moralnym, powiedzmy najlepszą. Chłop interesowany, 
twardy, zapewne, ale mamyż się dziwić temu, widząc, ile on cierpi? 
Przyrosły do ziemi, stworzony na je j obraz, jak ona chciwy jest, jak 
ona uporczywy i nieugięty, za przykładem jej cierpliwy i nie
wzruszony. Wszystko mija, on pozostaje. I  wy zowiecie to wada
mi? Gdyby ich nie miał, oddawna nie mielibyśmy już Francyi!

,,Nie wiem w jakiej klasie społecznej, ciągnie historyk, znaj
dzie się człowiek roztropniejszy od chłopa. Nie mówiąc już o prze
biegłości, gdy idzie o pożytek, zna on wybornie ludzi, zgaduje spo
łeczeństwo, którego nie widział. Ma on widzenia wewnętrzne i szcze
gólne przeczucie przyrody. Sądzi o niebie i o ziemi lepiej niż jakiś 
augur starożytny.

Kilkakrotnie Michelet pokazuje trzy wielkie zalety wieśniaka: 
wytrwałość w pracy, trzeźwy pogląd i wielką jasność w rozumowa
niu. Dziwi się, że wyrzucają chłopu nadzwyczajną miłość do ziemi. 
„Ziem ia, mówi on, aby wydawać plon, potrzebuje koniecznie tej 
miłości; inaczej nicby nie wydała ta biedna ziemia francuzka, bez 
bydła, prawie bez nawozu. Wydaje bo ukochana!14

„M iłość rodzinna i praca! mówi dalej, rozsiewają na życie ubo
giego, urok błogosławionej poezyi.“

Tuż obok sądu Micheleta, przytacza autor sąd Ludwika Yeuil- 
lot, znanego publicysty. Był on synem bednarza i wieśniaczki. 
W  jednem z dzieł jego, znajdujemy ciekawy obraz rodzinnej wioski 
i zachowanych w niej obyczajów.

„Jestem, mówi on, wnukiem i prawnukiem prostych włościan. 
Matka opisywała mi często wioskę, którą zbyt wcześnie opuściłem: ży
ła tam w biedzie, bo rewolucya zubożyła chatę rodzicielską, mimo to, 
owa skromna wioska, pozostała w jej wspomnieniach miejscem 
prawdziwej rozkoszy,— każdy tam posiadał swój domek i małe pól
ko, każdy żył z własnej pracy. Nie było tam żebraków, zaledwie 
kilku proletaryuszy. Ci ubodzy rzemieślnicy, odbywszy wędrówkę 
po Francyi, osiadali w wiosce i za grosz zapracowany budowali so
bie domek. Małżeństwa żyły uczciwie. W ielki to był wstyd dla 
rodziny, jeśli który z jej członków stawał przed sądem kryminal
nym. Obowiązkiem było wspierać ubogich krewnych.

„ W  niedzielę otwierano szafę pełną bielizny. Dziadek mój, 
który służył niegdyś wojskowo, dobywał z niej mundur błękitny 
i szamerowaną kamizelkę. K ład ł białe pończochy i trzewiki ze 
srebrnemi sprzączkami, wiązał na szyi biały krawat, głowę pokrywał 
trój graniastym kapeluszem z galonem i kokardą. Otóż i gotów: 
podaje ramię babce. Ona włożyła dwie spódniczki drojetowe,—  
każdą odmiennej barwy,—  fartuszek z materyi mienionej, pończochy 
błękitne, haftowane złotem na bokach, trzewiki czarno z żółtemi ob
casami. Kaftanik jej biały wyszyty w kwiaty różnobarwne, czepiec
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okrągły suto nagarnirowany koronką; na szyi zawiesiła krzyżyk zło
ty na aksamitce, ciężki, jak  przystało żonie bogatego kołodzieja. 
Tak występowało co niedziela dwoje wieśniaków, w rodzinnej wiosce 
mojej pomiędzy rokiem 1805 a. 1810.

„Zapewne, że w ciągu tygodnia przy warsztacie, z rękawami od- 
winiętemi poza łokieć, z siekierą w ręku, z brodą nieogoloną, maj
ster kołodziej nie miał tak butnej postawy, a krzepka żona, rozrzu
cająca nawóz po zagonie, wcale nie wyglądała na pasterkę Grenza, 
Trzebaż pracować na chleb i to ciężko; a potrzeba go wiele, trochę 
dla siebie, więcej dla dziatwy; trudno też odmówić go ubogim, zre
sztą wypada zostawić coś i na późniejsze lata; starość nadbiega rą
czo! Pracowano zatem na chleb w pocie czoła, pracowano z podda
niem, spokojnie i nadzieją. Nikt nikomu nie zazdrościł, nikt się nie 
uważał za niewolnika, nie czuł ciążącej nad nim klątwy. Każdy 
miał swoję niedzielę, własne miejsce w kościołku; każdy liczył na 
miejsce swoje w niebie. Rodzice patrzyli z radością na rosnące 
w koło nich dziatki, słowem ludzie żyli szczęśliwie i umierali w po- 
koju.“

W  dziedzinie erudycyi wykonano w tym wieku ważne prace: 
pierwszy Aleksy Monteil, autor „Historyi francuzów pod rozmaite- 
mi rządami,“  zbadał stan ludu rolniczego w starożytnej Francyi. 
W  roku 1857 Eugeniusz Bonnemere, wydał w dwóch tomach „H isto
ryą włościan francuzkich.” Po nim podjęli pracę Alfred Babeau, 
Leopold Delisle, Szymon Luce, Dareste; dzieła ich dają gruntowne 
pojęcie domowego życia wieśniaków w średnich wiekach i za dawnej 
monarchii.

Podczas kiedy erudyci usiłowali odbudować przeszłość i wy
dobyć z niepamięci dawne tradycye, szkoła ludowa malarstwa roz
kwitła pod tchnieniem narodowego geniuszu. Twórcą je j był w po
łowie tego wieku słynny Franciszek Millet. Syn ludu, urodzony 
pod strzechą wiejską, ukochał gorąco braci włościan, z miłością od
twarzał pędzlem ich mozolne a tak urozmaicone prace. Jego „Drwal,” 
jego „Żniwiarki,“  a szczególniej „Modlitwa na A nioł Pański," zali
czone do pierwszorzędnych arcydzieł. Millet odkrył nowy widno
krąg sztuce. Godni mistrza uczniowie, Juliusz Breton, LH erm itte, 
że pominiemy tylu innych, dzielnie utrzymują chwałę nowozrodzo- 
nej szkoły.

W  teatrze nowoczesnym wieśniacy występują coraz częściej na 
scenę. Labiche wprowadzeniem ich ożywił swój repertuar; przeżywszy 
z nimi lat wiele, poznał ich drobne wady, żartuje z nich wesoło, znać 
że ich serdecznie ukochał.

W ielu poetów dzisiejszych szuka nowych pobudek w pieśniach 
ludu wiejskiego. Dwaj koryfeusze romantyzmu Lamartin i W ik 
tor Hugo, dorywczo tylko zajmowali się ludem; późniejsi prześcignę
li ich w tym względzie. Millier, śpiewak wiejski z okolic Nevers, 
skreślił pełen wdzięku obrazek pól nadloarskich. „Poem e des
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Champs." Piotr Dupont wyśpiewał wiele popularnych piosenek. 
Jego „W oły ,"  „Matka Joanna,“  „W inniczka," „Siano," przebiega
ją  z ust do ust w całej Francyi. W yższy od wszystkich Fryderyk Mi- 
stral, utworzył w języku prowansalskim cudną, epopeę ludową „M i- 
rellę." Foures, w zbiorku pod tytułem „Les Grillons," (Świerszcze) 
maluje oraczy, siewców i garncarzy. Franciszek Fabie nagrodzony 
w roku zeszłym przez Akademią francuzką, z miłością opiewa tę zie
mię, którą Zola tak pokrzywdził; woła z głębokiem oburzeniem:

Grubiański cię pisarz znieważył w powieści,
Bczecnemi pociski cześć twych synów targa,
Ziemio, ty rodzicielko! gdy on cię bezcześci 
Pozwól, z ust mych żałosna niech wybieży skarga.

Twych synów zdrowe ciało, potężno ich ramię,
Duch w ogniu przepalony urasta w olbrzyma,
Precz z bezbożnym oszczercą! on bluz'ni! on kłamie,
Jest-że ten nikczemnikiem, kto pług w garści trzyma?

„Oddajm y sprawiedliwość poetom naszym, mówi p. Boissin, 
oni nie zochydzili nigdy wieśniaka, nie wspomnieli go nigdy z niena
wiścią i wzgardą. Nienawiść dla ludu wieśniaczego, nienawiść ob
myślona, pogardliwa, upokarzająca, jest owocem ateistycznej do
ktryny. Tak samo jak anemia zabija siły fizyczne mężczyn i ko
biet po wielkich miastach, tak ateistyczna doktryna zabija w duszy 
dziennikarzy i romansistów, poczucie prawdy i sprawiedliwości. 
Chmary pisarzy, to książką, to dziennikiem, usiłują zepsuć wieśnia
ka. Jeśli ten opiera sie całą siłą ich propagandzie, jeśli szydzi 
z ich teoryi, wówczas piorunują przeciwko niemu, przypisują mu 
wszelkie wady, mienią go bezmyślnym niedołęgą, stawiają niżej osła. 
Literatura to kłamliwa, bluźniercza, anti-francuzka, anti-chrześ- 
cijańska, przeciw niej należy gwałtem protestować.

„ W  tym celu nakreśliłem rozprawkę moję,” dodaje autor 
i kończy rzewną odezwą do wieśniaczego ludu.

„Zacny rolniku, mówi on, ty karmicielu świata, poważny siew
co  zboża, niezmordowany chlebodawco! Ty, który krzepkiem ramie
niem rozbijasz krzemieniste odłogi, zamieniasz je  w bujne pastwiska 
i bogate winnice; ty, któremu trzeba wiele przebaczyć, bo życie twojo 
twarde, wysilenia wielkie, praca święta, ty nie jesteś odrażającem 
i ohydnem zwierzęciem, jakiem malują cię powieściopisarze, zgrzęźli 
w realistycznym trzęsawisku! Jest w tobio zło i dobro jak w każ
dym człowieku; jeśli niekiedy zło przeważa, to ztąd, że bezbożnicy 
tchnęli na ciebie palącym i zatrutym jadem, żo cię odrywają od do
mowych tradycyi, które były twą pociechą i chwałą twoją. Ależ 
w twych żyłach ubogi olbrzymie pracy Bożej, nie wyschły jeszcze 
ożywcze soki; ty możesz się oprzeć, rozbudzić i wydobyć z siebie no-



wrą moc. I  dla tego to, gdy tylu innych hrudzi cię, spotwarza, urą
ga ci wbrew, ja  kość z kości twoich, chylę przed tobą czoło, kocham 
cię i czcę, pracowity i zacny wieśniaku!
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Ukazał się w tych czasach drugi tom życiorysu Heleny Massal
skiej, przez Lucyana Perey, pod tytułem „Histoire d’une grande da
mę du X V I I I  si6cle“ . Obejmuje przeciąg lat dwudziestu dwóch, 
od powtórnego jej małżeństwa w roku 1793, do jej śmierci w r. 
1815. O pierwszym tomie mówiliśmy obszernie w zeszłym roku. 
Poznaliśmy tam młodziuchną Helenę z jej dzienniczka kreślonego 
w klasztorze „A baye aux Bois,“  gdzie pobierała wychowanie. W i
dzieliśmy ją  potem małżonką księcia de Ligne, w Bel Oeil i w Pa
ryżu, rozwódką w Warszawie, a nakoniec po wielu burzliwych przy
godach żoną rozwiedzionego dla niej hr. Wincentego Potockiego.

Związek zawarty w takich warunkach, nie mógł przynieść wy
marzonego szczęścia. Parę lat zaledwie ubiegło bez gwałtownych 
wstrząśnień małżonkom. Zamieszkali na Ukrainie w Kowalówce 
pod Niemirowem, pięknej rezydencyi Potockich. Przyjście na świat 
dwóch synków wzmocniło ich węzły; ale niebawem zachmurzył się 
widnokrąg. Anna ,z Mycielskich Potocka, opuszczona przez męża, 
zagroziła procesem z powodu niedopełnionych formalności rozwodo
wych; długi czas ubiegł, nim się załatwiła ta sprawa. Gwałtowna 
śmierć biskupa Massalskiego boleśnie też dotknęła Helenę. Zasekwe- 
strowany majątek po stryju był dla niej powodem kilkoletnich udrę
czeń, hrabia bowiem dla wydobycia spadku zmuszony był raz po raz 
jeździć do Warszawy i Petersburga, i opuszczać na długo rozkocha
ną a podejrzliwą żonę.

Ożywiła się jednak Kowalówka napływem francuskich emi
grantów. Kilka z tych rodzin osiadło pod gościnnym dachem Po
tockich, inne jak hrabiów Polignac, Aragon zamieszkały w pobliżu. 
Rodzinę Polignac odwiedził książę Berry, bratanek Ludwrika X V I I I .  
Hrabia Segur w pamiętnikach opisuje te odwiedziny.

„Nasza stara szlachta, mówi on, żyła spokojnie w cichym za
kątku, podczas gdy świat miał ją  za przepadłą. Książę Berry, nie 
czuł się obcym w Polsce: prababka jego Marya Leszczyńska, wiąza
ła go z tym krajem, nasuwając mu wspomnienia szczęśliwych cza
sów. Polacy to francuzi Północni, ożywieni jak my, pełni odwagi 
i bystrego rozumu. Z  wdziękiem wyrażają się mową naszą. Emi
granci znajdują w pośród lasów polskich wielkie panie, które przy
garniają ich pod dach swój z gościnnością, godną czasów rycerskich/'

Tę część Ukrainy, przezwali Francuzi nową Francyą. G łó - 
nćm w niej ogniskiem była piękna rezydencya Potockich. Powta
rzały się tu bezustanku widowiska salonowe, koncerta, wesołe prze
jażdżki.— Helena przypomniała sobie lekcye malarstwa w Abaye aux 
Bois, pochwyciła śmiało za pędzel, malowała dekoracye; wymyślała
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kostiumy, śpiewała arye, dueta w operetkach. W ieść o tych zaba
wach rozległa się daleko, mnóstwo też gości zjeżdżało tu z W ołynia 
i Podola bez względu na zaspy zimowe i wiosenne roztopy.

Smutna katastrofa przerwała życie wesołe, dziatki Heleny po
marły na krup; Bóg widocznie nie błogosławił tym związkom. Opu
stoszał dom w Kowalówce. Hrabia wyjeżdżał bezustannie dla inte
resów spadkowych; długi pobyt w Petersburgu narażał na niesłycha
ne koszta, gra pochłaniała wielkie sumy. Wówczas to Helena da
ła dowód niepospolitej energii: w biegu jej życia ta chwila przedsta
wia ją  z pięknej strony i pokazuje czemby mogła być ta kobieta 
w innych czasach i w innem otoczeniu.

Dochody z ogromnego majątku nie wystarczały na potrzeby. 
Niemirów obciążony był długami, gospodarstwo prowadzone nie
dbale. Zatrworzona Helena postanowiła zaprowadzić reformy, ukru- 
cić nadużycia. Przypatrzywszy się bliżej, spostrzegła krzywdy wy
rządzane przez oficyalistów wieśniaczemu ludowi. Z  dwóch jej li
stów do hrabiego widzimy jak wielką rozwinęła działalność.

„N ie masz pojęcia, pisze, jak  Kowalówka upadła z winy inten
denta, który wymaga od chłopów więcej dni roboczych niż się słusznie 
należy. Od dawna już wydałam w tym względzie ścisłe rozkazy, ale 
ich nie spełniono. Wczoraj poszłam sama w pole, spostrzegłam 
chłopa stojącego smutno koło wołów: jeden upadł, zaledwie co oddy
chał, kazałam wyprządz go od pługa i odprowadzić do wsi. Biedny 
chłop odpowiedział mi na to:

,, Jeśli nie zaorzę dziś miary, jutro będę bez chleba, dzień 
w dzień pędzą nas na pańszczyznę, dotąd orałem w cztery woły, od 
jesieni będę miał tylko parę, a za rok wyjdę na pieszego.

„Zapewniłam go, że nie wymagam więcej nad trzy dni pańszczy
zny, gdy zechcą więcej, niechże przyjdzie do mnie na skargę. Rzekł 
na to, że kozaki nie dopuszczą go do mnie. Przywołałam potem 
ekonomów, zabroniłam surowo żądać od chłopów więcej roboty, niż 
się od nich należy, inaczej stracą miejsce. Dziś rano kazałam przy
wołać starszych gospodarzy, poleciłam, aby dali mi znać natychmiast
o wszelkiem nadużyciu. Kupię woły, dam każdemu co potrzeba, za
płacą mi je  za rok. Dam też zboże na zasiew. W krótce wieś w le
pszym będzie stanie, bo czuwać będę, aby chłop nie pracował nad si- 
łę. Wymaga tego uczucie ludzkości, a przytem własny nasz interes, 
inaczej Kowalówka pozostałaby całkiem bez zaciągu.

„Ponieważ trudno rozmawiać z osobna z każdym chłopem, ka
załam, aby co sobota dwaj najroztropniejsi z gromady przynosili mi 
swoje zażalenia11.

Mimo to nadużycia nie ustawały. Helena żali się w innym 
liście na nieludzkich oficyalistów.

„Ogonowski, to jest żona jego (bo to wszystko jej sprawka), 
kazała porwać chłopa z Kowalówki, przyprowadzić go do siebie. 
Okrutnie go zbito, skrępowano mu ręco i odstawiono do wsi. Chory
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bardzo; posłałam po chirurga i połicyanta, aby spisał protokół i przed
stawił go wyższej władzy.

„Liński zbił chłopa w Obodnie, prawie na śmierć, kazał też 
pobić strażnika naszego szlachcica, podałam skargę, mówią, że drogo 
to przypłaci.

„Powiadano mi, że chłopi błogosławią mnie, teraz mniej obcią
żeni robotą, wiedzą przynajmniej co mają do czynienia. Tylko pa
nowie ekonomi wcale nie radzi z tego“ .

Podczas kiedy Helena krząta się jak może, zaprowadza poży
teczne zmiany, hrabia przegrywa ogromne kwoty w Petersburgu, do
maga się raz w raz o pieniądze. Sprawy idą pomału, u Cesarza 
Pawła trudno o posłuchanie, dobra na Litwie nie oddane jeszcze, 
Niemirowskie zakwestyonowane za długi ztąd ustawiczne procesa.

Wierzyciele tymczasem coraz bardziej naciskają; Helena opę
dza się jak może.

„Zakończ wszystko czemprędzej, pisze do męża, a powracaj do 
domu; mnie nie braknie odwagi. W olę poprzestać na małem, niż 
żyć w takiem upokorzeniu, błagać bezustanku protekcyi władz prze
ciwko tej szarańczy wzbogaconej obrzydłą lichwą. Włościanie 
w Wojtowicach umierają z głodu, kazałam podać spis najbiedniej
szych rodzin, lista obejmuje czterdzieści dwa domy. Poślę im żyta 
na chleb“ .

Próżne nalegania, hrabia odwłóczy powrót. Żona pospiesza za 
nim do Petersburga. Z  domu tymczasem smutne nadchodzą wieści. 
Intendenci i ekonomwie przez zemstę za reformy, podżegają wierzycie
li hrabiego. W  Kowalówce sprzedano wszystkie meble, nie wyłą
czając familijnych portretów, bibliotekę tylko wywieziono do Galicyi. 
Dobra niemirowskie przeszły później na własność Szczęsnego Potoc
kiego.

Hrabia Wincenty posiadał na Haliczu miasto Brody, osiadłe 
przez starozakonną ludność, prowadzącą handel na wielką skalę. 
Tu zamieszkali Potoccy za powrotem z Petersburga. Sprawy lite
wskie jeszcze się nie skończyły. Potrzeba było ścieśnić się i przecze
kać spokojnie lat parę.

Brody, położone w bagnistej okolicy, otoczonej lasem, nie m o
gły iść w porównanie z Kowalówką, życie tu nie biegło wesoło. H e 
lena zapisała w dzienniczku, jak w długie wieczory zimowe grywano 
w lombra i kwindecza z kilku rezydentami, jak czytywała na głos 
romanse pani de Genlis i Kotzebuego, przy czem hrabia drzymał 
w fotelu. Czynny umysł tej kobiety, byłby jednak wynalazł jakiś 
przedmiot zajęcia i ustrzegł ją  od nudów, gdyby nie cios, jaki w nią 
ugodził. —  Przekonała się o niewierności małżonka: ztąd powstają 
codzienne spory i skargi w obec świadków. Wzajemne rozdrażnie
nie wzrasta z dniem każdym. Zrozpaczona Helena opuszcza dom, 
wyjeżdża do Lwowa. Powraca jednak; mąż jakkolwiek niewierny,



zawsze równie drogi je j sercu; lecz to serce głęboko zranione nie 
miało już nigdy odkwitnąć.

Od lat kilkunastu Helena nie widziała córki swojej Sydonii, 
wychowywanej staraniem książąt de Ligne. W  pośród trosk i zawo
dów, długo uśpione w niej uczucie macierzyńskie nagle się rozbudziło. 
Między matką a córką zawiązała się tkliwa korespondencya. Helena 
umyśliła wydać Sydonią za syna Wincentego Potockiego, Franci
szka; nastąpiły ztąd długie umowy to z rodziną książąt de Ligne, to 
z matką młodziana, Anną z Mycielskich Potocką. W szyscy przy
stali w końcu na ten związek.

Piętnastomilionowy spadek po biskupie dostał się wreszcie 
Helenie, a w trzeciej części Sydonii; pozwoliło to Potockim wybrać 
się do Paryża. Z  radością Helena opuściła wstrętne jej Brody i p o 
śpieszyła tam, gdzie ją  ciągnęły wspomnienia lat dziecinnych.

Puścili się małżonkowie w drogę w początkach roku 1807, 
wówczas właśnie, kiedy Napoleon, pogromca Prus pod Jeną, ustano
wił Księstwo Warszawskie. Sprawy publiczne mało zajmowały hra
biego, nigdy nie brał w nich czynnego udziału; widoczna to z całej 
korespondencyi.

Z  powodu licznej świty dworskiej, a ztąd trudności w pomie
szczeniu na noclegach i popasach, państwo Potoccy nie odbywali 
nigdy podróży razem; zjeżdżali się w miejscach umówionych, kto 
przybył pierwszy, czekał. Hrabia woził z sobą czterech sekretarzy, 
dwóch intendentów, doktora, dwóch kamerdynerów, czterech lokai 
i dwóch stangretów, którzy siadali obok pocztylionów zmieniających 
się na każdej stacyi Poprzedzał wszystkich kuryer, przysposabiał 
miejsce na nocleg. W  pierwszym pojeździe jechał hrabia sam je 
den, w drugim doktór i intendenci, w trzecim czterej sekretarze, 
a nakoniec w wielkiej krytej bryce sześciu lokai. Ogromny wóz na
ładowany bagażami zamykał cały pochód.

Świta hrabiny nie tak liczna była przecież dość okazałą. Tak 
zwany jej f r a u e n  z i m m e r  składał się z panny służącej, dwóch po
kojówek, dwóch innych posługaczek i szafarki. W  Paryżu służba 
męzka i żeńska, oprócz intendentów i sekretarzy, wynosiła dwadzie
ścia i pięć osób.

Po przybyciu do Paryża, Potoccy nabyli dom przy ulicy Cau- 
martin, urządzili go na wielką skalę. Nagromadzone w nim sprzęty, 
kobierce, makaty, porcelany sewrskie, chińskie i japońskie, oceniono 
na milion franków. Kuchmistrz ich miał sławę najpierwszego w Pa
ryżu. Trzy razy na tydzień, wyprawiano obiad na dwanaście osób, 
poczem zbierało się liczne i świetne towarzystwo. Inno wieczory 
spędzano w operze lub na komedyi. Przybycio do Paryża młodego 
Franciszka, zaślubionego z Sydonią, ożywiło jeszcze dom rodzi
cielski.

Były to czasy największych tryumfów napoleońskich; Potoccy 
jednak nie bywali u dworu, trzymali się raczćj stosunków z arysto
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kratycznym światem, przywiązanym do rodziny Burbonów. Do tego 
świata należały dawne wychowanki z Abaye aux Bois, które szczę
śliwie uszły przed gilotyną i po długiem wygnaniu wracały do 
Francyi.

Nie mogła przecież Helena oprzeć się potędze geniuszu; w liście 
do męża opisuje wrażenie, jakie sprawiła na niej uroczystość w kate
drze po zawartym pokoju w Tylży. Z  uniesieniem kreśli obraz try
umfatora.

„Nie wielki wzrostem, mimo to postać cała pełna godności, 
każdy ruch nacechowany powagą, krępe członki zapowiadają siłę. 
A  g łow a !., ileż w niej charakteru! Przypomnij sobie wszystkie 
wielkie czyny jego życia, znajdziesz je  tu głęboko odpiętnowane. 
Pełna ruchu fizyognomia przechodzi od wyrazu ponurego do słody
czy anielskiej, jego uśmiech, to promień, co wśród burzy rozjaśnia 
czarną chmurę. Żadna głowa, wykuta dłutem mistrzów greckich, 
nie może iść w porównanie z tą głową, żadna nie wyraża tyle samo - 
dzielnej potęgi. Cera ołowiana świadczy o nocach bezsennych, o tro
skach niezbędnych przy władaniu ogromnem państwem, o olbrzy
mich na przyszłość zamiarach” .

W idok Letycyi, matki cesarskiej, głęboko poruszył skorą do 
uniesień Helenę. „Oto mi, woła najszczęśliwsza z kobiet! żadna 
zmiana losu, żadna w świecie potęga, nie odbierze jej chwały, że jest 
matką człowieka nadzwyczajnego, o jakim niesłyszano w paśmie wie
ków; z jakąż ona dumą patrzy na ten lud pochylony przed synem, z ja 
kąż radością słyszy dziękczynne T e  De u m,  rozlegające się o sklepie
nia przybytku"!

Kilka lat upłynęło od tej pory. Helena przebywa ciągle w Pa
ryżu z Sydonią, młody Franciszek Potocki zaciąga się naprzód do 
wielkiej armii, walczy pod sztandarem Davousta, nagle w r. 1811-ym 
przerzuca się do innego obozu, służy przy boku cesarza Aleksandra, 
z adjutanta zostaje szambelanem. Równa zmiana w uczuciach Heleny. 
W idzim y ją  w r. 1814, jak  przez okienko poddasza swego śledzi go
rączkowo walkę na wzgórzach Montmartre i Clichy, jak przyklasku
je sprzymierzeńcom.

Wszędzie je j pełno: to rzuca setki białych kokard pod nogi 
zwycięzców, wchodzących do Paryża, to pi'zyjmuje w willi swojej, 
pod laskiem Wincenskim, Ludwika X V I I I ,  gdy sposobi się na wjazd 
tryumfalny do stolicy, to słucha z uniesieniem chórów powitalnych 
w operze i innych teatrach. Smutny los pokonanego bohatera nie 
porusza dawnej wielbicielki; w  listach jej nie ma wzmianki o Napo
leonie !

W  czem jednak nie zmieniły się uczucia Heleny, to w miłości 
dla męża, wytrwałej, gwałtownej, pomimo licznych dowodów przenie- 
wierstwa. Ilekroć hrabia przedłużył pobyt w Galicyi, dręczona za
wiścią porzuca pyszny pałac, bez względu na mrozy i śnieżne zamieci, 
pospiesza do Brodów, spada jak burza, przetrząsa dom, piorunuje,
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sypie w oczy mężowi gradem obelg i wyrzutów i zaspokojona słod- 
kiem słowem powraca do Paryża. Tak gorączkowe życie, wśród tru
dów i szalonych uniesień strawiło się przedwcześnie. W  roku 1815, 
podczas gdy hrabia przebywał w Brodach, Helena skonała w obję
ciach Sydonii.

Ta kobieta pełna wyższych zdolności i szlachetnych pobudek, 
ciężką odniosła karę za szalone wybryki fantazyi, nieujarzmione 
wolą. Mimo blasku, jaki ją  otaczał, nieszczęśliwą była za życia, za 
pomnianą po śmierci.

Biograf przytacza dwa dowody tego zapomnienia: pierwszym 
list dawnej małżonki Anny z Mycielskich, pisany w lat kilka po sko
nie Heleny do Wincentego Potockiego.

Zbaraż, 8 stycznia 1825 r.
Panie Hrabio!

Żądasz odemnie odnowienia związków naszych: gotowa jestem 
zgodzić się na to; nie mogę uczynić nic lepszego. Zresztą ceremo
nia kościelna zmaże wzajemne winy. Jeśli pozwolisz, panie hrabio, 
poproszę księdza arcybiskupa galicyjskiego, aby napisał do ciebie 
i dopełnił obrzędu odnowionego małżeństwa. Co do mnie, mogę za
ręczyć, że cię kocham uczuciem najszczerszej przyjaźni. W ola two
ja  będzie wolą moją. W  zgodzie z Bogiem, możemy mieć nadzieję 
wiekuistego szczęścia. Już się nigdy, nigdy nie rozłączym! Zbliż się 
do Boga, wyspowiadaj przed Nim wszystkie grzechy i przyjm ser
deczne uściśnienie moje.

Twoja żona przeszła i przyszła.
Śmierć Wincentego Potockiego przeszkodziła ponowieniu tych 

związków.
Drugim, niemniej smutnym dowodem zapomnienia, jest akt 

urzędowy, wydobyty z regestrów’’ paryzkiego cmentarza Pere La 
Chaise. Przytaczamy go tutaj.

„Helena z książąt Massalskich, zaślubiona hr. Potockiemu, 
pogrzebana tymczasowo na lat pięć w 44 oddziale 2 listopada 1815 
roku. Gdy nikt nie upomniał się o jój zwłoki, te przeniesione zosta
ły  do wspólnego grobu 21 marca 1840 roku.“

Towarzystwo badaczy starożytnych tekstów francuskich, wydo
bywa skrzętnie z Biblioteki narodowej dawne epopee rycerskie, za
chowane tam w rękopisach i ogłasza je  u Didota. W yszło już z dru
ku dwadzieścia kilka tych średniowiecznych poematów, każdy dopeł
niony obszernym komentarzem; niektóre obejmują po parę tomów. 
Ukazała się w tych dniach epopea pod tytułem: „Aym ery z Narbon- 
ny,“  utworzona w X I I I  wieku przez truwera z Szampanii, nazwis
kiem Bertrand de Bar sur Aube. Wydaniem zajął się fdolog Ludwik 
Demaison: poprzedził epopeę obszernym i zajmującym wstępem.

Przed laty trzydziestu W iktor Hugo, w drugim tomie „Legen
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dy wieków,“  zamieścił poemat p. t.: „Aym arillot,“  uważany powsze
chnie za klejnot najcenniejszy w całym zbiorze. Otóż kiedy nieda- 
wnerni czasy odkryto w pośród nawału rękopisów poemat szampań
skiego truwera, wielkie było zdumienie uczonych, jakim sposobem 
W iktor Hugo, przebywający wówczas na wyspie Guernsey, mógł po
znać epopeę, o której wiedziało zaledwie kilku erudytów. Pan D e- 
maison wyjaśnił zagadkę. W  roku 1843, zapomniany dziś roman- 
sopisarz Jubinal, wydał powieść historyczną pod tytułem: „Zam ek 
Dannemaric.“  Aby nadać jej charakter średniowieczny, przetrzą
snął w Bibliotece rękopisma, nad któremi powierzony miał dozór; 
wpadł mu właśnie w rękę ów Aymery z Narbonny, nieznany jeszcze 
światu. Rad z odkrycia powieściopisarz, wyprowadził na scenę kil
ku wędrownych truwerów; jeden z nich śpiewa początek owej epo
pei. Tę parafrazę podjął Hugo, przystroił w bogate rymy, wycisnął 
na niej własną pieczęć i z kilku stronic, które przeszły niepostrzeżo- 
ne w książce Jubinala, stworzył drgający życiem poemat.

Taki to odkryto rodowód Aymaryllota, cudnej legendy W ikto
ra Hugo. Poeta ukazuje Karola Wielkiego, jak żałosny powraca 
z wąwozów pirenejskich:

Karol uczut głęboki żal w sercu stroskanym,
I koń jego, Syryjczyk, żałosny wraz z panem;
Płacze mocarz... oh! łzami zapłakał krwawemi 
Za wodzami dwunastu, kwiatem Franków ziemi,
Których ramię waleczne nigdy nie omdlało,
On płacze za Rolandem, za straconą chwałą;
Bo złowrogiem przeczuciem w mętną przyszłość sięga,
On, przed którym hiszpańska runęła potęga,
W ie, że z gór tych wnet rozgrzmi głos po świecie całym,
0  mężnych, co polegli pod chłopstwa nawałem ') .

Nagle błysły mu w oczy sterczące na górze mury pysznego 
grodu.

1 niby las owiany w powietrzne błękity.
Trzydziestu groz'nych wierzyć najeżone szczyty,
Saraceńskie krużganki świecą się w około,
Grubo zewnątrz oblane żywicą i smołą,
A za niemi, w pośrodku warownego miasta,
Olbrzymich kształtów wierzą w obłoki wyrasta,
Blanki jej ołowiane, a z każdej strzelnicy,
Ze wzrokiem wytężonym czatują łucznicy,
A  na złotym jej szczycie wielki jak tarcz słońca,
Dyarnent lśkni w około blaskiem barw tysiąca
I strumieniem światłości oblewa kraj cały.

Pogardliwa ta nazwa oznacza górali pirenejskich, którzy odłamami skał 
rzucali na cofające się zastępy Franków.
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K ról Franków zadrżał na ten widok; woła po jednemu wier
nych baronów i łuczników; ukazuje gród, przysięga, źe nie ustąpi na 
krok, póki go nie zdobędzie. A le zmordowane rycerstwo słyszeć nie 
chce o nowych bojach. Stary Naim spragnion miękkiego łoża po 
długiej poniewierce. Hrabia z Gandawy ułaknął białego chleba, 
śpieszno mu do Flandryi; Gerard z llussyliouu ukazuje rdzą prze

gryzioną zbroję i chorągiew zdartą na szmaty.
I  wszyscy odmówili.

A  król podniósł głowę,
Wspiął się i oparł stopy o strzemiona twarde.
W  zbladłem króla obliczu znad gniew i pogardę.
Dobył miecza... szerokie błysło żarem ostrze,
Istny orzeł, gdy skrzydła nad ziemią rozpostrze;
Sypnął iskry złowrogie z rozwartej źrenicy:
Jak grom, straszliwym głosom ryknął: „nikczemnicy!**

Gniew kipi w piersi króla Franków: wybucha z niej jak po
tok wrzącej lawy:

Boże! wskaż mi, co czynić w tej nagiej potrzebie.
Próżno serca dzielnego szukam koło siebie,
Daremnie wokół wodzę oczyma trwożuemi,
Od podłych do walecznych, co śpią w chłodnćj ziemi.
Mój język do zelżywych słów nie zaprawiony;
Precz mi z oczu! precz mówię, nikczemne barony!
W y, coście na me hasło biegli do zapasów,
Normandy, Lotaryngi, wy z germańskich lasów 
Dziedziczni margrafowie, gdzie wasz umysł hardy?
Wy Burgundy, Bretony, 1’landry i Pikardy
Precz z obozu, gdzie trąby grzmią, gdzie oręż błyska.
Precz ztąd, idźcie powitać domowe ogniska.
Idźcie, gdzie was ponętnie wzywa głos niowieści,
Tam ostrożni, szczęśliwi, bez sławy, bez części,
Snujcie ostrożnie życia pasmo nieskończone,
Ja sam, bez waszej łaski zdobędę Narbonę.

Tak przemawiał król franków. Piorunujące słowa rozległy się 
po skałach, wtórzą im fale oceanu. Baronowie milczą przerażeni; 
oczy wlepili w ziemię, wstyd zrumienił im lica. Nagle z tłumu wy- 
bieży ubogie pachole, staje przed majestatem:

Wlepił oko w młodzieńca król zdumiony cały 
Jak Saul, gdy mu Dawid pojawił się mały;
Patrzy na ręco białe i różane lice,
Chwilę mniema, że widzi przebraną dziowicę,
Taka słodycz i ufność na młodziana czole.

—  Czego żądasz— zagadnie Karol.
—  Błagam o to, czem drudzy pogardzili:

Chcę by<5 tym, o kim z chluby wioki nioskończono 
Powtąrzać będę wiekom: on zdobył Narbonę!
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Słyszą to baronowie, szepczą szyderczo między sobą.
—  Jaki ród twój?— pyta król Franków.

Imię moję Aymery, ród nieznany panie,
Moje mienie dla konia na obrok niestanie;
Lecz pierś moja młodzieńcza takim ogniem pała,
Że przestrzeń widnokręgu jeszcze jej za mała.
Ja zdobędę Narbonę, bo śmiałe mam serce!

— Idź—zawoła król—promienisty, niby archanioł z nieba.
Nazajutrz Aymery wydarł gród Saracenom.
Tak Hugo zakończa poemat. Szerszemi zarysy truwer z Szam

panii maluje obraz walki. W idzimy tu jak Aymery zbiera pięciu
set młodych druhów, jak stacza pod grodem bitwę z Saracenami. 
W  grodzie czterej królowie naradzają się jak stawić opór. Dwaj po
zostają w miejscu, dwaj podziemną drogą wychodzą z oblężonej wa
rowni, spieszą błagać pomocy emira Babilonu. Tymczasem trąby 
grzmią, Aymery na czele stu dzielnych wdziera się po trupach "do 
grodu, zatyka sztandar na szczycie najwyższej baszty, dzwoni w róg, 
oznajmia zwycięztwo. Dwaj króle ujęci w niewolę; Karol z orsza
kiem baronów wjeżdża tryumfalnie do miasta. Nie tracąc chwili, 
funduje biskupstwo, kładzie kamień węgielny w miejscu, gdzie stanie 
kościół. Aymery otrzymuje gród prawem lennem i tysiące rycer
stwa do obrony. Po mszy świętej, Karol z armią spieszy do kraju 
Franków.

Aymery z młodziana wyrósł na męża; druhy nalegają, aby po
ją ł małżonkę. Ta rada nie w smak rycerzowi.

— N ie poznałem dotąd— rzecze—odpowiedniej dla mnie dzie
wicy. Małżonka moja musi być mądra, piękna i wysokiego rodu.

—  Panie! znam ja  taką— zagadnie Hugo z Barcellony —  cóż, 
kiedy szukać jej daleko. To Hermenegarda, siostra Bonifacego kró
la Lombardów. W racałem  niedawno z pielgrzymki z Rzymu, za
trzymałem się w Pawii. Skoro królewna posłyszała, żem sługą two
im panie, przyjęła mnie z wielką uprzejmością. Słyszy to Aymery, 
krew zakipiała mu w sercu.

— Poślubię ją  —  zawoła — jeśli odmówią mi jej ręki, ogniem
i mieczem przebiegnę Lombardyą.“

I  wybiera sześćdziesięciu przedniejszych rycerzy; strojni w zło
togłów, bławaty i pióropusze, dosiadają mułów, przybranych w rzę
dy błyszczące od srebra i złota. Za  nimi ciągną objuczone konie, 
wiozą upominki dla królewny.

Jadą gwarno, wesoło, aż tu z pod lasu zabieży im drogę trzy
stu Niemców, zbrojnych w długie na sążeń rapiry. Od pogróżek 
przychodzi do bójki. Pokonani nieincy rozbiegli się po lesie, Fran
cuzi stają nakoniec pod Pawią.

Król Bonifacy powracał właśnie z łowów. Przerażony wido
kiem zbrojnych rycerzy, pośpiesza wcwał do miasta. Z  wierzchołka 
olbrzymich murów słucha król przewódzców wyprawy.
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— Panie! —  rzecze Hugo z Bareellony— dzielny hrabia Aym e- 
ry, co dzierży Narbonnę, przysyła nas tu z prośbą, o rękę królewny 
Hermangardy. Jeżeli dasz ją, królu, za miesiąc zostanie bogatą 
hrabiną; ztąd urośnie twoja potęga, inaczej Aymery z Narbonny bę
dzie na wieki wrogiem twoim.

—  Dzielni rycerze!— odpowie Bonifacy— dałbym wam cbętuie 
Hermangardę, ale z warunkiem, że sama zgodzi się na ten związek, 
bo szaleństwem jest poślubiać niewiastę wbrew jej woli. I  poszedł 
niezwłocznie do królewny.

—  Piękna siostro moja — rzecze — jeśli taka wola twoja, bę
dziesz małżonką pierwszego barona na ziemi.

—  Bracie— odpowie królewna— nie chcę innego małżonka, je 
dno Aymerego który zdobył Narbonnę, podczas gdy inni baronowie 
usunęli się z obawy seracenów.

—  Chwała Bogu— zawoła Bonifacy z radością— tego właśnie 
przedstawiam ci na męża.

Przyprowadzono posłów, królewna strojna okazale, błyszcząca 
wdziękiem, oddała życzliwy pokłon.

—  Jestże tu — zagadnie— hrabia Aymery, z którym mnie za
ręczono?

—  Pani — odrzecze Hugo— hrabia przybędzie tu sam, poznasz 
go łatwo po wspaniałej postawie i dumnem spojrzeniu, a przywiedzie 
z sobą tak liczny orszak, że miasto zadrży z trwogi.

Dziesięciu rycerzy zanosi hrabiemu wieść pomyślną, reszta zo
stała na straży przy królewnie. W  drodze spotyka ich przygoda. 
Napadnięci przez Niemców, zamykają się w obronnej baszcie, sam 
tylko Hugo z Bareellony w porąbanej zbroi i w roztrzaskanym szysza
ku, przybiega do hrabiego. Aymery gromadzi liczny hufiec, pospie
sza co żywo, po drodze stacza walkę z Niemcami, oswobadza ryce
rzy, ukrytych w baszcie, staje nakoniec pod Pawią, król Lombar
dów’ czeka z orszakiem u bram miasta, prowadzi hrabiego do siostry.

— Bóg z wami, książęta i margrafy —  zagadnie Hermangar- 
da. Któryż z was Aymery z Narbonny?

— Widzisz go, królewno, przed sobą— rzecze hrabia—ja  mam 
być mężem twoim. Mów śmiało, co myślisz o mnie? Przybyłem tu 
z daleka, ale wiedz o tem, jeśli mnie odrzucisz, nie wezmę cię, choć
by mi ofiarowano złoto z dziesięciu grodów.

—  Panie— odpowie królewna— milszy mi jesteś niż ktokolwiek 
inny. Dzięku ję Bogu żeś mnie wybrał za żonę.

Uszczęśliwiony hrabia wiedzie małżonkę do Narbonny. Podróż 
to długa, ciężka, lecz przy pieśni żonglerów dzień za dniem ubiega 
wesoło.

Wieżyce Narbonny już połyskują zdała. W  tem Fougues przy
biega w cwał od grodu.

—  Hrabio Aymery! —  zawoła — przybywasz tu z małżonką, ale



nie masz dla niej spokojnego zakątka. Chmary pohańców obiegły 
twoje miasto.

Aymery nie traci chwili, uprowadza żonę z orszakiem niewiast 
do zamku stryja Gerarda: sam z rycerstwem pośpiesza pod Narbon- 
nę. Rankiem staje na wzgórzu, widzi niezliczone namioty rozbite 
wokół miasta. Inny zadrżałby na ten widok, on dziękuje Bogu, że 
mu otwiera pole do świetnych czynów.

W alka wre; okrzyk wojenny rozlega się w powietrzu, tysiące 
trupów saraceńskich zaścieła krwawe pole. Aymery okryty ranami, 
ale upojony chwałą i szczęściem staje tryumfalnie przed małżonką, 
prowadzi ją  do oswobodzonej Narbonny.

Nastąpiły uczty godowe. Na łące poza murami miasta zasta
wiono długie stoły, na ławach zasiadła drużyna. Żonglery, przy 
dźwięku harf i cyter przyśpiewują wesoło, podczas kiedy z rąk do 
rąk przebiegają złociste czasze.

Małżonkowie przeżyli do stu lat w niezmąconem szczęściu
i zgodzie. Siedmiu synów okryło się chwałą tak w kraju, jak po da
lekich krańezynach świata, pięć córek zawarło świetne związki; naj
młodszą poślubił cesarz Ludwik, syn Karola Wielkiego.

Tak się kończy poemat, obejmujący z £Órą cztery tysiące wier
szy. Liczne jego waryanty znajdujemy we Włoszech, w Niemczech
i w Hiszpanii. Epopea ta śmiało stanąć może obok słynnej pieśni
o Rolandzie. Obie uważane jako dwa najpiękniejsze kwiaty średnio
wiecznej poezyi z cyklu Karolowingów.

Co nas szczególniej uderza w obyczajach tych wieków, poma
wianych o barbarzyństwo, to nadzwyczajna delikatność uczuć i po
szanowanie wolności osobistej. K ról Lombardów nie śmie przy
rzekać ręki siostry, jeśli sama nie skłoni się dobrowolnie do związku, 
hrabia Aymery zarzeka się, że wbrew woli królewnej, nie weźmie je j 
za żonę, choćby mu ofiarowano złoto z dziesięciu grodów. Jeśli wy
rób wolności indywidualnej, ma być owocem cywilizacyi, i cóż nam 
przyniosło jedenaście ubiegłych odtąd wieków? Niech odpowiedzą 
na to dwa serca, stargane dziś żelazną wolą kanclerza, sroższego 
stokroć od barbarzyńskiego Lombardy?
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Dwa prądy z równą siłą wieją dziś w umysłowym świecie tu
tejszym: jeden w imię postępu burzy stare tradycye i usiłuje zbudo
wać gmach społeczny na nowych podwalinach, drugi z niezmordo
waną wytrwałością wydobywa z wnętrza ziemi zabytki dawnej cywi
lizacyi, jakby dla upokorzenia pysznych apologistów dziewiętnastego 
wieku, dla których cała przeszłość stekiem jest barbarzyństwa
i przedmiotem pogardy.

Nigdzie archeologia nie odkryła tylu drogocennych pomników 
jak w Egipcie, zasługa ztąd przynależy głównie erudytom francuz- 
kim. Historyą tych odkryć, dokonanych w przeciągu lat stu, wydał



uczony Maspero, profesor archeologii, były konserwator muzeum 
Boulacq pod Kairem.

D o X V I I  wieku cała wiadomość o Egipcie, pochodziła od pi
sarzy greckich i łacińskich, mianowicie od Herodota, Diodora z Sy
cylii, Śtrabona, Plutarcha i Pliniusza, których wywody streścił ży
wotnie Bossuet w „Rozprawie nad historyą powszechną.'1

W  końcu zeszłego wieku dopiero, kilku podróżników francuz- 
kich i angielskich, zwróciło uwagę świata na zapomnianą ziemię 
Faraonów: wśród tych zasłynął erudyta francuski Volney. W ysłany 
do Korsyki w roku 1793, jako komisarz rzeczypospolitej francuzkiej, 
spotkał tam Napoleona Bonapartego. Yolney na lat kilka przed re- 
wolucyą odbył podróż po Wschodzie: przebywał tam trzy lata. D łu
go zatrzymał się u podnóża wielkich piramid. Opis podróży po Sy- 
ryi i Egipcie, skreślony jego świetnem piórem, zajął powszechną 
uwagę. Czytał ją  młody oficer korsykanin; poznanie z autorem, pro
wadzone rozmowy, wpłynęły silnie, jak utrzymują, na późniejszą wy
prawę.

W  roku 1798 Bonaparte puścił się do Egiptu z całą plejadą 
uczonych i artystów. W idok olbrzymich zwalisk i odwiecznych po
mników, świadków starożytnej cywilizacji zachwycił ich, pobudził 
do badań. W ydali wielkie zbiorowe dzieło: „Opisanie Egiptu.11 P o 
mnikowa ta praca obejmuje w związku wszystkie odkrycia, dokona
ne w późniejszych czasach.

Oficer jeden francuzki znalazł w Rosette kamień z napisem, 
wyrytym przez kapłanów z Memfis na cześć Ptolemeusza V Epifana, 
na sto dziewięćdziesiąt pięć lat przed naszą erą. Ów napis, wyryty 
w charakterze hieroglificznyin greckim, stał się przedmiotem badań 
dla lingwistów. Szczęśliwszym od innych był Champolion. Młodzian 
ten w roku 1799 otrzymał katedrę historyi w Grenoble, gdzie był 
prefektem uczony Fourier, który należał do wyprawy egipskiej i na
pisał wstęp do zbiorowego dzieła. Z  zapałem Fourier opowiadał 
profesorowi o Egipcie i starożytnych pomnikach. Słowa jego tak sa
mo oddziałały na Champoliona, jak rozmowy z Yolnejem wpłynęły 
na Bonapartego. O ile młody generał zapragnął puścić się śladem 
Aleksandra W ielkiego, Cezara i Ludwika Świętego, o tyle młody 
Champolion zapragnął poznać do gruntu pomniki Faraonów i wy
snuć z nich wątek historyczny.

Dopom ogła mu w tem znajomość języka starych koptów; po
czął badać napisy hieroglificzne z epoki Ptolemeusza, pomału odczy
tał je  wszystkie. Poznał, że język egipski odrodził się w języku kop
tów, który nastąpił po nim.

Odtąd rozdarła się zasłona: Egipt odkrył tajemnice swoje, po
mniki i papyrusy opowiedziały jego przeszłość, zwyczaje i obyczajo 
dawnych jeg o  mieszkańców. Odkryto z podziwem, że starożytność 
klasyczna opierała się na innej, dawniejszej starożytności egipskiej, 
która miała swoich wielkich królów, wielkich artystów i architektów.
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W  roku 1829, Champolion zwiedza nakoniec Egipt; płynie 
w górę Nilem do Onady Hallu, bada, rysuje, wyczytuje hieroglify 
na pomnikach. Przed oczyma jego rozwija się cały bieg historyi; 
on pierwszy zrozumiał długie napisy Faraonów. Łatwo pojąć zapał, 
tryskający w jego listach; dziś jeszcze te listy najlepszym są prze
wodnikiem dla archeologów w podróżach po Egipcie.

Nieszczęściem Champolion stargał siły zbyt gorączkową pracą. 
W  roku 1832 powrócił chory do Francyi: umarł w czterdziestym 
drugim roku życia.

W  trop za Champalionem puścili się archeologowie niemieccy
i angielscy. Pomiędzy rokiem 1842 a 1845, doktór Lepsius prze
wodniczył naukowej misyi niemieckiej i ogłosił przepyszny zbiór 
monumentów egipskich. W tymże czasie angielski półkownik Yyse, 
badał wnętrze piramid.

Zrazu Egipt sprzedawał chętnie skarby swoje; te rozbiegały 
się na wszystkie strony Europy; tym sposobem powstały muzea 
w Paryżu, Londynie, Berlinie, Turynie i Florencyi.

W  roku 1850, rząd francuzki wysłał do Egiptu młodego eru- 
dytę dla zebrania koptyjskich napisów: był nim uczony Mariette. 
Obdax-zony niepospolitą siłą, pełen zapału, niezmordowany w pracy, 
z kilku słów Strabona odkrył istnienie grobowca Apisów: odkrył Se
rapeum u stóp piramidy Sakkarah.

Twarde przechodził Mariette próby. Bez zasobów na prowa
dzenie wykopalisk, wystawiony na zacięte walki z rządem egipskim, 
pokonał jednak zapory, wzbogacił Francyą odkrytemi przez siebie 
skarbami.

Poznał się wreszcie rząd egipski na wartości starożytnych za
bytków, spoczywających w ziemi, zabronił stanowczo ich wywozu. 
Wówczas to ów rząd powierzył Mariettowi prace około wykopalisk, 
nadał mu tytuł Beya, mianował go konserwatorem wydobytych 
pomników. W  ciągu lat trzydziestu wykonał on olbrzymie prace, 
założył muzeum Boulacq, dziś najbogatsze w świecie. Odkrył świą
tynię Sfinksa, wydobył z ziemi i opisał świątynie w Abydos, w Den- 
derah, w Edfon i wiele innych.

Po usunięciu się Mariette-Beya, zastąpił go Maspero. Uczony 
ten egiptolog, korzystał z prac poprzedników, uporządkował teksty 
egipskie, napisał dokładną historyą starożytną ludów wschodnich. 
Zna on do gruntu Egipt i odwieczne jego pomniki, odczytał niezli
czoną moc napisów i papyrusów, wtajemniczył się w sposób budo
wania starożytnych; skreślił też wierny, pełen życia obraz cywiliza- 
cyi i historyi tego wielkiego narodu. W ynalazł i przetłómaczył 
mnóstwo powieści, hymnów i zarysów historycznych. Pod względem 
wymowy i tchnienia poetycznego, utwory te śmiało stanąć mogą obok 
najpiękniejszych płodów, greckiej i łacińskiej starożytności.

Maspero zhogacił muzeum Boulacq odkryciem dwudziestu
i jednej mumii królewskich w Der-EJ-Bahari, obok Teb, w roku
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1882. Między najdawniejszą, z tych mumii Thoutmesa III -o  a ostat
nią Ramzesa II-o, upłynęło lat tysiąc dwieście.

Mimo tych olbrzymich odkryć, Egipt zdaniem archeologów, 
nie wypowiedział ostatniego słowa, mnóstwo jeszcze w łonie swojem 
zamyka monumentów i skarbów artystycznych.

Wyszło z druku pomnikowe dzieło pod tytułem „Historyą aka
demii:” fundacya Instytutu francuzkiego. Wspaniała to publika- 
cya, ozdobiona mnóstwem autografów i pięćdziesięciu kilku sztycho- 
wanemi portretami.

Autor dzieła Ernest Maindron, poznał gruntownie archiwa In
stytutu, przy których pracuje od lat dwudziestu; skreślił obraz hi
storyczny wielkiej instytucyi naukowej, złożonej z pięciu wydziałów 
akademickich. Właściwa akademia francuzka, tak zwana czter
dziestu nieśmiertelnych, miała już dokładną historyą swoję; inne za 
to wydziały, mniej były znane ogółowi. Nad niemi też dłużej za
trzymuje się historyk, mianowicie nad akademią nauk ścisłych, 
którą uświetniło tylu słynnych matematyków i przyrodników, za
cząwszy od Lavoisier’a i Legendr’a do Pasteura i stuletniego Che- 
vreul’a.

Akademia nauk, założoną została w roku 1666. Ludwik X I V , 
po zawarciu pokoju pirenejskiego, widząc ustaloną orężem potęgę 
państwa, pragnął otoczyć tron swój blaskiem nauki i sztuk pięknych. 
Istniała już akademia francuzka fundacyi kardynała Ilichelieu’go, 
istniała również od lat kilku akademia napisów i medalów; król 
z czynnym udziałem ministra Colberta, utworzył i uposażył trzecią 
akademią, złożoną z matematyków i fizyków- Zebrania odbywały 
się w Luwrze.

W ybuchła rewolucya. "Wyrok 8 maja 1793 ogłosił, jako 
wszystkie akademie i towarzystwa naukowe, uposażone przez naród, 
przestają istnieć od tej daty. W  dwa lata potem powstał Instytut 
narodowy.

Generał Bonaparte, przyjęty był na członka Instytutu 25 gru
dnia r. 1797. Zajął miejsce Carnota, organizatora obrony narodo
wej, wydalonego z Francyi przez Dyrektoryat. Współzawodnikami 
byli Dillon i Montalembert. Świetnym zwycięztwom wo W łoszech 
zawdzięczała Francya wiele arcydzieł sztuki i naukowych pomników. 
Dostarczyły ich bogate miasta: Rzym, Parma, Modena, Bolonia, 
Werona i inne. Zdobycze te zjednały Bonapartemu przeszło trzy
sta głosów. Zapisano w protokóle wybór obywatela Bonaparte na 
członka Kompanii, w wydziale sztuk mechanicznych klasy pierwszej. 
Odtąd naczelny wódz armii wschodniej, podpisywał się zawszo człon
kiem Instytutu.

Bonaparte wziął na seryo tytuł Akademika. Prowadził z wy
działem swoim ciągłą korrespondencyą. Zdał szczegółowy raport
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o wozie parowym Cugnofa. Fundacya Instytutu w Kairze, stała 
się przedmiotem ważnych komunikacyi. Długo autor zatrzymuje się 
nad działalnością pierwszego konsula a następnie cesarza: pokazuje 
dowody wielkiego wpiywu, jaki Napoleon wywierał na ruch naukowy 
tej epoki. Był on obecnym na trzydziestu siedmiu posiedzeniach 
Instytutu. W  protokółach zapisano, że cesarz na jednem zebraniu 
gorąco przyjęty przez członków, wyrzekł do nich te słowa: „Chciej
cie do mnie przychodzić śmiało i żądać wszystkiego, co potrzeba do 
postępu nauk; będzie to dla mnie pociechą, skoro nie mogę brać 
udziału w pracach waszych/1

Później Instytut otrzymał list od ministra spraw wewnętrz
nych; powiedziano w nim: „Cesarz uznaje za rzecz niewłaściwą, 
aby pozostało w sekcyi mechanicznej miejsce wakujące, które N aj
jaśniejszy Pan, zmuszony był opuścić. JCM ość uważa niemniej ja 
ko zaszczyt dla siebie, że kiedy był jeszcze prywatnym człowiekiem, 
otrzymał tę naukową dystynkcyą przez głosowanie kolegów. A le 
dziś, jako Cesarzowi, więcej przystoi tytuł protektora Instytutu: ten 
należy kłaść na drukowanej liście członków, a zarazem przypomi
nać, że obrany był 5-o niwoza roku VI. Zgodnie z wolą Jego Ce
sarskiej Mości, Prezydent proszony jest o spieszne zapełnienie wa
kującego miejsca.”

Dziwnym zbiegiem.okoliczności, zajął to miejsce minister woj
ny Carnot, po którego wydaleniu z Francyi nastąpił Bonaparte.

Przegląd historyczny francuzki rozpoczął w marcowym zeszy
cie ogłoszenie dokumentów, dotyczących królowej westfalskiej, Kata
rzyny, małżonki Hieronima Bonapartego. Pobudkę do tego dała 
zapewne publikacya listów, wydobytych z archiwów w Studtgardzie,
o czem mówiliśmy w jednej z poprzednich kronik. Znaleźliśmy 
wśród tych dokumentów ustęp z dziennika bliżej nas obchodzący, 
z czasów, kiedy król Hieronim przebywał w Warszawie. Jest to 
rozmowa królowej z Napoleonem w Dreźnie, roku 1812, znapisana 
w formie dyalogu. Dajemy ją  dosłownie.

J a . Najjaśniejszy Panie, mam wiadomość od króla.
Cesarz . Jestem z króla wcale niezadowolony.' To dzieciuch, 

nie umie komenderować moją armią. Kazałem mu wyjść do Pułtus
ka i do ***, chcę aby ruszał się żwawo, patrzał na wszystko wła- 
snem okiem, rozpoznał dokładnie każdą pozycyą; on tymczasem nic 
nie wie, siedzi za wiele w domu. Powinienby pokazywać się jak  
najwięcej w Warszawie, odbywać raz poraź przeglądy wojsk; on tego 
nie czyni. Nie tak należy pilnować spraw moich.

Ja . Sądzę, że nie śmiał występować na widownią bez rozkazu 
W Cesar. Mości, nie chcąc obudzić podejrzenia w królu saskim; 
a ponieważ wiem, że go wszyscy bardzo lubią w Polsce, usunął się 
może przez ostrożność, aby nio dać do myślenia, że W Ces. Mość,
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przeznacza mu tron polski. Zresztą są, to proste moje domysły, nie 
wiem nic pewnego o intencyach króla w tym względzie.

C e s a r z . I  ja  sądziłem tak samo, ale czyż mu dałem kiedykol
wiek powód do takich myśli ? czyż mówiłem z nim o tem ? Nie za
lotami, nie zawracaniem głów trzem lub czterem kobietom, zdobywa 
się szacunek i poświęcenie narodu.

J a . Nie wiem o niczem Naj. Panie.
Cesarz . I  czemuż, pytam, postępuje w sposób niemiły dla mnie 

Skoro tam będę zobaczy jak ja  umiem się ruszać. A  potem, bez 
wiedzy mojej, nie czekając na mój rozkaz, rzuca dwa mosty przez 
W isłę, staje w poprzecz moim zamiarom. Eozkazuję mu posiać do. 
Pułtuska dwieście g w i n t a l ó w  mąki: odpisuje mi, że to niepodobna, 
że nie ma co jeść w kraju. Puste słowa, nic w ięcej! Ma rozum, nie 
przeczę, ale nie dosyć na tem, aby komenderować armią. Potrzeba 
ruszać się koniecznie. Patrz tylko na vice-króla (Eugeniusza), i na 
króla neapolitańskiego (Murata), to całkiem inni ludzie, inni jenera
łowie! W  listach jego same niedorzeczności, puste frazesa, nic wię
cej. Nie odpowiadam na to; niedawno odesłałem list jeden. Suszy 
mi głowę, myśli, że jest na morzu, czeka aż same suchary przylecą 
mu do gąbki.

J a . Naj. Panie, boli mnie to, jeśli mój mąż mógł w najdro
bniejszej rzeczy niepodobać się W . C. Mści, nie miał złego zamiaru, 
pewna jestem. Odbył przecież kilka kampanii, te przyniosły mu za
szczyt i wyróżniły go z pomiędzy wielu.

C e s a r z . Tak, piękne kampanie kiedy służył podemną. A le 
nie rad już byłem z niego podczas kampanii austryackiej. Nie tęgo 
się tam sprawił. Spytaj jenerałów Claunon i Joly, oni coś wiedzą
0 tem. Dla mnie nie dosyć mieć rozum, potrzeba być czynnym
1 szczęśliwym. Jeśli tak pójdzie dalej, muszę odebrać mu dowódz
two, będzie to hańba dla niego, bo ze mną nie ma żartów. Na do
miar, napisał zuchwały list do tego biednego księcia d ’Eckmiihl, któ
ry dowrodzi stutysiącznym korpusem. Powiedziałem mu jeszcze przed 
oddaniem komendy: „jeśli chcesz jak król dowodzić armią, lepiej zo
stań u siebie". Czemuż więc poszedł? było mu siedzieć spokojnie 
w domu. K ról Neapolitański, wice-król W łoski, to mi ludzie, to mi 
jenerałowie.

J a . Naj. Panie! Wasza Ces. Mość nie mówi z przekonania, że 
wice-król i król Neapolitański więcej warci od męża mego. Nikt le
piej nie umiał ocenić go od Waszej Ces. Mości!

Cesarz . Oh! ja  mu wcale nie odmawiam rozumu, ma go i bar
dzo wiele, ale ma też i głowę przewróconą. Zresztą powtórz mu 
słowo w słowo, co rzekłem, chętniej to przyjmie od ciebie niż odeinnie. 
Jam gotów to napisać.

Ta niemiła rozmowa, skończyła się mcmi łzami i łkaniom. 
Chciałam przytem dać mu poznać położenie nasze i zwrócić uwagę 
na stan naszych finansów. Odpowiedział, że zna to dobrze, ale w tej



chwili nie może nic uczynić; mówił iż nie wypadało królowi, stawiać 
wojska swego na stopie francuzkiej, lecz na stopie niemieckiej. Na 
to nie mogłam wytrzymać dłużej, rozśmiałam się i rzekłam:

„A leż Naj. Panie, mówisz do mnie jak do kobiety, bo inaczej 
W . Ces. Mość nie mógłby mówić takich rzeczy. Cała nasza konsty- 
tucya jest francuzka, mogłyżby wojska organizowane być na sposób 
niemiecki? To niepodobna. Przebacz mi Naj. Panie, ale co czynią 
Bawarzy i Wirtemberczyki? zostają na stopie niemieckiej, to też 
W . Ces. Mość ma ich za nic. Miałożby tak być z Westfalczykami, 
którzy wszystkie kampanie odbywają razem z armią francuzką ?

Ledwie że słów tych dokończyłam, skinął głową i pokazał mi
plecy.
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Nadzwyczajny rozwój życia literackiego a szczególniej dzienni
karstwa, zwrócił dziś uwagę myślicieli, którzy z trwogą patrzą na ty
le sił zmarnowanych w jednostronnym kierunku, kiedy użyte w nor
malny sposób, mogłyby się stać prawdziwem bogactwem narodowem. 
Powodowany tą myślą Fryderyk Loliee napisał studyum pod tytułem: 
„Nasi literaci, ich życie wewnętrzne, ich zadanie i współzawodnictwo1'.

Pokazuje nasamprzód autor, dodatnią stronę medalu. W pra
wdzie, pisarze dzisiejsi nie potrzebują opieki mecenasów; żaden z nich 
nie obawia się haniebnej zemsty obrażonego magnata, niektórzy zna
leźli dobrobyt, a wielu zyskało niepodległość. A  jednak, życie lite
rackie w dziewiętnastym wieku, ma swoje czarne chmury; zdobyte 
korzyści jakże drogo okupione tysiącem trosk i zawodów. Druga 
strona medalu przerażająca. P. Loliee przebiega martyrologią nie
przeliczonych ofiar tej epoki. Dwaj młodzieńcy Escousse i Lebras, 
zaczadzają się na poddaszu, gdyż w teatrze wygwizdano ich sztukę.—
O Neady przeklina świat i znika gdzieś bez wieści. Henryk Murger 
szydzi humorystycznie z najstraszliwszej nędzy swojej. Hegesgipe 
Moreau umiera w szpitalu; Gerard de Nerval wiesza się w szynku, 
Glatigny, wytworny śpiewak, żebrze chleba. Fougue sypia pod mos
tem. Anglemont umiera z głodu na suchoty. Słynny Teydeau, Ba- 
taille, i tylu innych, kończą życie w domu obłąkanych.

Obok tych licznych rozbitków, autor pokazuje cały szereg do- 
robkowiczów talentu. Ci zgarniają złoto, lecz je  pełną garścią roz
rzucają dokoła. Zamiłowanie w zbytku, do wyższego stopnia rozwi
nięte w literacie niźli w ludziach zwyczajnych. Na dowód p. Loliee 
pokazuje przepyszne apartamenta Eugeniusza Sue, Aleksandra Du
masa, Wiktora Hugo, Emila Zoli, Arsena Houssaye i Alfonsa Dau- 
det’a. Aby utrzymać się na tej zbytkowej skali, potrzeba pisać, pi
sać bezustannie... I  cóż ztąd wynika? oto ludzie prawdziwego ta
lentu, zstępują z wysokich sfer sztuki, gonią za zyskiem, piszą to, co 
jpopłaca. Większość pisarzy poszła dzisiaj tą niebezpieczną drogą.

„O d roku 1830, ciągnie autor, wzmagają się potrzeby, litera
tura powoli zamienia się w rzemiosło, prasa bulwardowa psujo
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smak, odwcdzi od poważnych książek, realizm przybiera grubiańskia 
cechy, dziś panuje wszechwładnie; a kilku autorów, schlebiając roz
gorączkowanym tłumom, poczęło rozsiewać obrzydliwe skandale, 
tym sposobem doszła literatura do rozgłosu i wielkich dostatków. 
Mnóstwo młodzieży podąża ich śladem: bez zasad, bez talentu, rzu
ca się na pole dziennikarstwa. Liczba piszących rośnie, każdy 
dzień przyrzuca nowy zaciąg, walka o byt toczy się zawzięcie. Fry
deryk Loliee jaskrawo maluje stan obecny: wyprowadza na wi
downią cale tłumy rozbitków literackich.

Defilują przed nami pisarze rozmaitych kategoryi: okolicznoś
ciowi wierszokleci, autorowie fars jarmarcznych, płatni apologiści, 
słowem wszyscy wykolejeni, znudzeni, rozgorączkowani, zawiedzeni 
w nadziejach, pseudo-literaci bez dachu i bez cldeba. Autor wziął 
sobie za cel ostrzegać niebaczną młodzież, która bez rzeczywistego 
talentu, rzuca się na niebezpieczną drogę.

W stęp do dzieła napisał Paweł Bourget, pisarz pełen talentu, 
ale przenikniony na wskroś duchem pessymistycznym. W  czar
nych barwach maluje on świat literacki i całą siłą odwodzi młodzież: 
od szermierki na tem zdradzieckiem polu, gdzie tysiące pada, nim je 
den dobieży do mety.

Znakomity przyrodnik Emil Blanchard, członek Akademii: 
nauk. wydal dzieło pod tytułem: „L a  vie des etres animes.“  Od lat 
kilkunastu uczony ten walczy zawzięcie, przeciw teoryom darwini- 
stowskiego transformizmu. Rozrzucił on po pismach i przeglądach 
wiele naukowych rozpraw w tym przedmiocie. Niezmordowany pra
cownik zżył się z przyrodą, badał ją  pilnie w żywych okazach flory
i fauny na całej przestrzeni kraju, to w głębokich pokładach ziemi* 
to w przedpotopowych wykopaliskach, nagromadzonych w Muzeum 
ogrodu botanicznego. Te badania utwierdziły go w przekonaniu, że 
każdy rodzaj zwierząt i roślin, ma własne, nieokreślone z góry pra
wa, których przekroczyć mu nie wolno.

Blanchard należy do rzędu tych przyrodników, jak zmarły 
chemik Jan Dumas, jak żyjący dotąd Chevreul i Pasteur, którym 
głęboka i rozległa wiedza nie odebrała religijnej wiary.

Zostawiamy innym ocenienie dzieła pana Blanchard, powtórzy
my tylko konkluzją.

„Jeżeli jak utrzymują adepci transformizmu wszystkie rodzaje 
pochodzą od kilku typów, a choćby nawet od jednej pierwiastkowej 
komórki, to i tak pierwsze pojawienie się tych typów lub owej ko
mórki, matki świata żyjącego nie byłoby ani lepiej wytłumaczoneri), 
ani mniej nadzwyczajnem, jak doraźne powołanie do życia nieprze
liczonych stworzeń.“

I  komuż ta definicya nie przypomni słów naszego poety:
Jest to coś naksztalt wiclkiogo zogaru,
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Który obiega popędem ciężaru 
Tylko nie wiecie kto zawiesił wagi!

Akademia Francuzka nową poniosła stratę, w ośmdziesięcio- 
letnim Dezyderyszu Nizard. Był on młodzieńcem w epoce przew
rotu romantycznego, tylko co opuścił szkolną ławę, a przenikniony 
do gruntu miłością klasyków, nie mógł nigdy pozwolić, aby który
kolwiek z nowych koryfeuszów, miał się równać z Kornelem lub Ka
synem. Jego historyą literatury francuzkiej napisana w tym duchu. 
Oceniał jednak Nizard nowych pisarzy, ale o tyłe tylko, o ile wyt
worną formą zbliżali się do geniuszów X V I I  wieku. Ulubieńcem 
jeg o  był Alfred Musset. Wiktorowi Hugo zarzuca, że chciwy po- 
popularności stał się pochlebcą tłumów. Hugo nie przebaczył ura
zy, w poemacie O s i o ł ,  nie wymieniając nazwiska, liczy go pogard
liwie do rzędu nieznośnych pedantów.

Zmarły pozostawił obszerne pamiętniki, które wkrótce ukażą 
się w druku.



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

W . L u t o s ła w s k i .  Erhaltung und Untergang der Staatsveifassungen nach Plato, 
Aristoteles und Machiavelli. Breslau 1888. str. V III. 14 0.

P. Lutosławski, zachęcony pracami nowszych historyków filo
zofii (szczególniej Teichmiillera), szukających wyjaśnienia wzajemnej 
zależności i stopniowego rozwoju pojęć świata klasycznego z zakresu 
filozofii i państwoznawstwa— w wyżej powołanem dziele poddał kry
tyce pojęcia o zachowaniu i upadku danych ustrojów państwowych 
wyłożone w klasycznem dziele Arystotelesa „O  polityce.11 Zebrawszy 
główne w tej kwestyi myśli filozofa starożytnego (z V (VIII) księgi 
Polityki Arystotelesowej) i porównawszy je  z odpowiedniemi zasada
mi i poglijdami, rozrzuconemi w innych pracach mędrca greckiego^ 
a szczególniej w jego „E tyce1* i „Retoryce,11 autor usystematyzował 
i zaokrąglił jeszcze bardziej i tak nader systematyczny wykład teoryi 
Arystotelesa o naturze, przemianach i środkach utrwalenia form 
państwowych. Usystematyzowaną w ten sposób i niemal słowami sa
mego Arystotelesa jędrnie wyłożoną teoryą rewolucyi i środków za
pobieżenia im (część I  dzieła str. I — 58), autor zestawia z odnośne- 
mi poglądami Platona i Machiavelli'ego (część I I  i III  dzieła str. 
81— 135). To umiejętne zestawienie i porównanie poglądów, poparte 
sumiennem rozpatrzeniem odpowiednich tekstów dzieł, owych trzech 
najwybitniejszych myślicieli politycznych, prowadzi autora do nastę
pujących wniosków, będących wynikami mozolnej pracy, a zarazem 
tezami, bronionemi dnia 23 listopada 1887 roku w uniwersytecie dor- 
packim, dla pozyskania stopnia magistra filozofii.

Teorya polityki arystotelesowej, nie jest, zdaniem p. Lutosław
skiego, tak oryginalną, za jaką wielu uotąd ją  uważa, ale raczej 
umiejętnem usystematyzowaniem teoryi Platona, oraz logicznćm roz



winięciem niektórych jej myśli i poparciem tych poglądów bo
gatym materyałem historycznym. Krytykując teoryą mistrza swego, 
Arystoteles często jest niesprawiedliwym, a czasami nawet niedość 
sumiennym; przemilcza bowiem o branym z dzieł jego materyale, na 
którym poglądy swoje opiera, niezupełnie słusznie wykazuje luki 
i braki w rozw7oju pewnych myśli u Platona, nie zawsze wreszcie 
sprawiedliwie przypisuje sobie wypełnienie tych braków i poczynie
nie odpowiednich poprawek (str. 104). Najczęściej bowiem wypeł
nienie tych braków odnaleźć się daje u samego Platona, tylko w in
nych dziełach, przy rozbiorze podobnych przedmiotów (str. 87). A ry
stoteles, zdaniem autora, umiał zawsze „spożytkować najlżejsze, 
wzmianki Platonowie,” w niektórych miejscach „używał nawet włas
nych jego wyrażeń” i w ogóle stale opierał się w swoich poszukiwa
niach i wywodach na zasadach (Principien), wyłożonych w dziełach 
Platona, nigdzie jednak otwarcie nie przyznał się do tej wspólności 
autorskiej (str. 98, 103—4). W  ogóle krytyka teoryi Platona, jaką 
Arystoteles w dziełach swoich przedstawił, jest „złośliwą” i zdradza 
ten swój charakter zara£ na wstępie, potępiając pracę Platona jako 
złą i niedokładną. Tymczasem, zdaniem autora, braki i niedokła
dności owe wynikły nie z samej teoryi Platona, tylko ze sposobu 
przedstawiania rzeczy. Nie trzeba zapominać, powiada on, że Plato 
tiważał za najważniejszy środek nauczania słowo żywe, a pismo za 
przypomnienie rzeczy już znanych (str. 90— 1), że zatem prędzej po
winniśmy przypuścić, że wiele rzeczy, których znajomość Arystoteles 
zawdzięcza Platonowi, nie były nawet objęte dziełami tego ostatnie
go, aniżeli, że dzieła jego są całkowitą spuścizną duchową jego teo
ryi politycznych. W iele też nauk Arystotelesowych, które w dzie
łach jego otrzymały odpowiednie w ogólnym systemacie miejsce, od
najduje się i u Platona, ale rozrzucone; jakkolwiek bowiem Plato 
w teoryi występuje jako wróg artystów, w praktyce był on więcej ar
tystą, niżby sam chciał sobie to przyznać i pod wpływem tego wła
śnie ducha estetycznego, nie pisał podręczników dla systematycznego 
wykładu swoich teoryi, ale tworzył raczej dzieła sztuki, oparte na 
tych teoryach i potrącające o nie, tylko jako o rzeczy zksjdinąd zna
ne (str. 101). Nie idzie jednak za tem, powiada dalej autor, aby 
Plato w swoich wywodach był mniej naukowym, aniżeli Arystoteles.
I  tak np. nie znajdujemy w podręcznikach Arystotelesa żadnego 
miejsca, któreby nam dało taką jasną analizę motywów i pobudek 
psychicznych w jednostkach, jaką przedstawia właśnie ta część pla- 
tonowego ,,Państwa,” która w świetnym dyalogu roztacza przed na
mi zmienność ludzi i ustrojów państwowych (str. 102).

Myśl rehabilitowania Platona nie jest w literaturze współczes
nej rzeczą nową i pod tym względem p. Lutosławski miał grunto
wnych poprzedników (Hildebrand, Thurot, Susemilil, Teichmiiller); 
na dowodach ich jednak nio poprzestał, ale przez ścisłą analizę od
nośnych tekstów, zarzuty przeciwko krytyce Arystotelesa wzmocnił, 
a dowody swoje silniej poparł.
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Rehabilitując Platona, p. Lutosławski nio miał jednak zamia
ru poniżyć wartości naukowej Arystotelesa. Starając się nakreślić 
odpowiednie dla obu tych myślicieli miejsce w dziejach myśli poli
tycznej, Arystotelesa uważa on przytem za największego systematy
ka nauk politycznych w ogóle (str. 105), oraz za „właściwego twór
cę” teoryi rewolucyi, gdyż materyał do teoryi tej zaczerpnięty z dzieł 
Platona, uporządkował systematycznie i trafnemi spostrzeżeniami 
dopełnił. Poparłszy nadto spostrzeżenia swoje siłą faktów dziejo
wych, bogato roztoczonych, Arystoteles stworzył tym sposobem „n a j
świetniejszą rozprawę polityczną, jaką starożytność nam legowała*1 
(str. 80).

Otóż tę wyższość w naukowem traktowaniu przedmiotu u A ry 
stotelesa, przypisać należy silniej odczutej przezeń potrzebie ścisłej 
przedmiotowości, przedmiotowości która niezrażając do niesympa
tycznego nieraz dla wymagań etycznych zakresu zjawisk, skierowała 
umysł badacza i na śledzenie tego, czego Plato nie uznawał za ko
nieczne i pożyteczne (str. 104). Jakkolwiek bowiem i Plato badał 
i znał w zasadzie charakter rządów tyrana, szkicował go raczej ce
lem odwrócenia odeń wyższych umysłów, aniżeli wprowadzenia słu
chacza we wszystkie tajniki tej władzy i dla tego nie rozwinął z całą 
konsekwencyą logiczną psychologicznej analizy tej formy rządu i nie 
umotywował doświadczeniem dziejowem jej natury i faz rozwojowych. 
Czyniąc to Arystoteles pierwszy, zdaniem p. Lutosławskiego, dał 
nam „kompletną teoryą rewolucyi” i w tem jego zasługa, że zrozu
miał jak ważną rzeczą dla męża stanu jest dokładna znajomość nie
tylko dobrych, prawidłowych ustrojów państwowych, ale złych i „wy- 
rodzonych,” i że przeto nie uważał dlań za dostateczne, mieć wzrok 
swój zwrócony jedynie na ideał państwowy (str. 105).

Ta ścisła przedmiotowość i zimna analiza, to ocenianie prak
tyczne środków i zadań politycznych panującego, n i e z a l e ż n i e  o d  
c e l ó w  e t y c z n y c h ,  jaką Arystoteles rozwinął w swojej teoryi 
utrzymania „tyranii,” to pojęcie względności (lielativitiit) prawa, 
które wnosi do nauk państwowych obojętność etyczną (sittliche 
Gleichgiiltigkeit str. 48), logicznie naprowadziło autora na drogę po
równania teoryi tyranii Arystotelesa z teoryą polityczną wyłożoną 
w „Księciu” Machiavellego. I  słusznie, gdyż polityka „tyrana” jest 
rzeczywiście prototypem polityki „Księcia,” duchowem odbiciem się 
typu nietylko w ogólnym zarysie ale i w analizie szczegółów. Autor 
idzie jednak dalej i w „Tyranie” Arystotelesa odnajduje nie tylko typ 
ale i źródło „Księcia” Machiavellego. Z  porównania odnośnych tek
stów, autor wyprowadza wniosek, że Machiavelli spożytkował cały 
niemal materyał dziejowy i wszystkie uwagi psychologiczne Arysto
telesa na rzecz swego „Księcia,” z drugiej jednak strony udowadnia, 
że nie czerpał on z Arystotelesa z pierwszej ręki,' tylko, jak mniema 
autor, z jakiejś przeróbki. Jednakże „Książo” Machiavellego nio 
jest, zdaniem jego, samem tylko powtórzeniem i rozwinięciem „T y
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rana” starożytnego. Podobnie jak Arystoteles u z u p e ł n i ł  Plato
na, tak samo Machiavelli uzupełnił i wzbogacił teoryą Arystotelesa 
całym zasobem doświadczeń dziejowych, z historyi politycznej w ie
ków średnich zaczerpniętym, mniej będąc przytem od Arystotelesa 
zarozumiałym i jawnie wskazując na naukę świata klasycznego, jako 
na bogate źródło swojej wiedzy politycznej. Nietylko jednak podo
bieństwo w treści prac obu polityków uderza p. Lutosławskiego, wi
dzi on nadto i pobratymczość w pobudkach i celach autorów. P o 
dobnie jak Arystoteles, pisząc o środkach zachowania owej „wyro- 
dzonej,” „z łe j” formy ustroju władzy, nie miał na celu dostarczenia 
rad dla „tyrana,” ale w ogóle oświecenie męża stanu, który powinien 
nietylko umieć nowy porządek państwowy ugruntować, ale i istniejący 
w danym przypadku wesprzeć i podnieść (str. 60), tak samo, zdaniem 
autora, i Machiavelli snuł tylko zimną konsekwencyę logicznej myśli, 
nie oceniając strony etycznej faktu. Rozpatrując objektywnie fazy 
wszelkich możliwych ustrojów władzy państwowej, celem wniknięcia 
w istotę życia państwowego w ogóle i poznania całego mechanizmu 
każdej formy państwowej w szczególności (str. 49), Arystoteles nie 
przykładał jednocześnie probierza etycznego i nie oceniał wartości 
moralnej postępków, chociaż przez to nie zrzekał się jeszcze prze
wodniej myśli etycznej, t. j. sprawiedliwości będącej w pojęciu świa
ta klassycznego główną osnową i celem życia politycznego. Podo
bnież i Machiavelli, zdaniem autora, nie zrzeka się kryteryum etycz
nego, tylko go nie przykłada do analizy władzy. Broni go więc p. 
Lutosławski przeciw zarzutowi schlebiania władzy i dostarczania jej 
broni niemoralnej, udowodniając cytatami, że pojęcia etyczne były 
osią prac jego.

Oto stosunek wzajemny myśli, trzech najwybitniejszych przed
stawicieli nauki politycznej. Teraz zobaczmy jaką wartość mają one 
dla nauki w ogóle i dla nas współczesnych w szczególności.

Autor, kreśląc usystematyzowaną przez siebie teoryą rewolu- 
cyi Arystotelesa, miał dwa zadania przed sobą. I tak: zamierzał 
najprzód przedstawić pokrewieństwo pewnych pojęć z zakresu polity
ki, u głównych przedstawicieli tej gałęzi wiedzy- Co udało mu się 
rzeczywiście przeprowadzić w sposób jasny, wzbogacając tym przy
czynkiem „bistoryę pojęć filozoficznych” w ogóle. Drugim zadaniem 
jego było, oparłszy się na teoryi Arystotelesa o przeobrażeniach 
form państwowych, ocenić ją  ze stanowiska naukowego dzisiejszego 
i przy jej pomocy „wyjaśnić drogą spekulacyi nowoczesne formy 
ustrojów państwowych” (str. V III ) .

To drugie zadanie, do którego ocenienia teraz przystępujemy, 
mniej rozwinięteru zostało przez autora, chociaż ze względu na poru
szone zagadnienie, ciekawszem jest i ważniejszem jest od pierwszego. 
Niejednego zadziwi sam zamiar wyjaśnienia współczesnych form 
państwowych drogą rozumowania, zwłaszcza że nie licuje on z pod
niesieniem wartości prac Arystotelesa, głównie dla bogatego w nich
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materyału dziejowego, służącego za nieodzowny sprawdzian dla 
wszelkich teoryi politycznych. Takie porównanie, powiada p. Luto
sławski, mając na myśli ten materyał historyczny, wprawdzie nie 
zawsze jest koniecznem w naukach duchowych (Geisterzissenscliaf- 
ten), ale bardzo jest pożądanem, gdy chodzi o stosunki skomplikowa
ne” (str. 105). Zdanie to, nawiasowo wypowiedziane, tłómaczy sta
nowisko autora względem nauk państwowych, zbyt stanowczo prze
zeń do Geisterwissenschaften zaliczonych. To też, konsekwentni 
z tym poglądem, w rozdziale poświęconym ocenieniu teoryi Arysto
telesowej rewolucyi, autor ocenia rzeczywiście wartość jej wyłącznie 
ze stanowiska psychologii. Stanowisko to, zdaniem jego, jako opar
te na analizie umysłu ludzkiego zawsze jednakowego, służyć ma pa 
wszystkie czasy za kryteryum stałe, a więc prawdziwe. Dla tego też 
przy ocenianiu wartości teoryj politycznych Platona i Arystotelesa, 
p. Lutosławski nie widzi pomiędzy nimi żadnej zasadniczej różnicy, 
wbrew niektórym autorom, przeczy antytezie w metodzie ich badań,, 
i dowodzi zgodnie z Ch. Thurot, że metoda Arystotelesa, podobnie 
jak i Platona, była zawsze apriorystyczną i że konsekwentnie z tem 
i polityki nie uważał Arystoteles bynajmniej za naukę induktywną, 
opartą wyłącznie na danych historycznych, ale za rezultat badań wy
nikły z bezpośredniej znajomości motywów wszelkich działań ludz~ 
kich i ugruntowany na silnie rozwiniętej świadomości (str. 60).

Powyższy pogląd Arystotelesa na zjawiska życia państwowego, 
jest zarazem i poglądem autora rozbieranego dzieła. Przyznając wy
soką wartość znajomości natury ludzkiej i psychologicznych moty
wów działań człowieka w ogóle, dla nauk politycznych, uważa też 
autor teoryą Arystotelesa nietylko za wyborne wyjaśnienie przebie
gu historycznego władzy państwowej w Grecyi, ale zarazem i za pod
stawę dla psychologicznego wyjaśnienia zmian w ustroju państw 
nowszych czasów, a nawet chwili obecnej. Dowcipnie wykazuje, że 
zastosowanie owego kryteryum psychologicznego, potrafi wytłóma- 
czyć przerodzenie się dawnych form w nowsze. A by jednak osiągnąć 
taki dodatni rezultat z zastosowania teoryi Arystotelesa, nie trzeba 
normy tej stosować bezwzględnie, ale, rachując się z nowemi elemen
tami życia historycznego, uwzględnić przedewszystkiem te pojęcia 
i poczucia, jakie chrystyanizm rozwinął w massach, a mianowicie: 
p o j ę c i e  r ó w n o ś c i  i wynikające zeń logiczne poczucie uległości, 
albo raczej p o s z a n o w a n i a  w ł a d z y ,  wyrobione powoli wskutek 
zatracenia przez władzę zwierzchniczą charakteru wyłączności egois
tycznej, która cechowała tę władzę w świecie klasycznym, a przybra
nia przez nią prawdziwej, lub nawet pozornej tylko cechy interesu 
ogółu. Idąc tą drogą analizy pojęcia władzy, autor wyprowadza 
z tyrranidy starożytnej monarchią absolutną czasów nowszych, z mo
narchii absolutnej monarchią konstytucyjną, a z tej ostatniej repu
blikę współczesną. Kreśląc takio przeradzanie się form rządzenia, 
pod wpływem zmiany w pojęciach władzy i udziału w niej różnych
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elementów ludowych, autor zastosowywa te same motywa psycholo
giczne, które, zdaniem jego, uzasadnione zostały przez Platona i A ry 
stotelesa teoretycznie, a przez tego ostatniego poparte nadto całym 
zakresem doświadczeń dziejowych znanego mu świata starożytnego. 
Jklotywa powyższe dadzą, się, zdaniem p. Lutosławskiego, zawsze 
i wszędzie zastosować, gdyż oparte są na znajomości natury ludzkiej 
w ogóle, a lubo grupy ustrojów przez mędrców starożytnych nakre
ślone, nie zawsze odnajdują się w dziejach w c z y s t e j  s we j  f o r 
mie ,  to przy uwzględnieniu nowszych składników życia dziejowego, 
zawsze dadzą się odnaleźć w f o r m i e  m i ę s z a n e j .  Niesłusznem 
byłoby przeto, powiada on, zarzucać Arystotelesowi, że zasadnicze 
formy ustrojów państwowych przezeń mistrzowsko naszkicowane, nie 
nx:‘ją  już dziś swej wartości, podobnie jak błędnym byłby zarzut 
czyniony budowniczemu, że linie gmachu uplanowanego przezeń nie 
dadzą się wykuć w kamieniu ściśle geometrycznie (str. 63).

Uwagi powyższe autora nie są pozbawione pewnej trafności, 
a jedna szczególniej, a mianowicie: że sama osnowa psychologiczna, 
to jest „samo poczucie dobra ogółu jako celu, nie zmienia jeszcze ty
rana starożytnego na monarchę absolutnego nowszych czasów” (str. 
77), jest może najtrafniejszą. Uwaga ta jednak, mimowoli wyszczer
biająca gmach logicznej dedukcji autora i przerywająca wątek jego 
obrazów abstrakcyjnych, dowodzi tylko, że autor odczuwał, może 
i bezwiednie, że wyprowadzając konsekwencye z pewnych założeń, 
mylimy się zawsze, gdy usiłujemy zbyt pohopnie wierzyć w nieomyl
ność jakiego systematu naukowego, lub pomijać szczegóły wj7jątko- 
we przy uogólnianiu i sztucznem zaokrąglaniu całości. Takie bezwie
dne poczucie nie rozwinęło się jednak u niego w przeświadczenie, 
inaczej autor zauważyłby może, że psychologiczna jego teoryą zmian 
państwowych, nie jest wyprowadzoną wyłącznie apriori drogą deduk- 
cyi z ogólnych zasad organizacyi myśli ludzkiej, ale podobnie jak 
u Platona i Arystotelesa jest tylko p s y c h o l o g i c z  n e m wyjaśnie
niem historyi. Z  tego że autor, i Arystoteles nawet, widząc w histo
ryi przemienność i fragmentarność, szukają osnów ogólniejszych 
w czystem rozumowaniu, nie idzie zatem aby mogli oni w zupełności 
abstrahować się od jej wpływu. Zresztą, takie wjdączne dążenie jest 
zawsze jednostronnem i na szczęście od tej zbytniej konsekwencyi 
autorskiej lub systematu, broni zawsze niekonsekwencya rzeczywisto
ści, a raczej zwrócenie uwagi na całą pełnię objawów życiowych, wy
chylających się tu i owdzie z ram systematu. Łatwo też zastrzegać, 
że dany systemat da się zastosować i do innych warunków, jak np. 
że analiza psychologiczna i wyjaśnienie form ustroju władzy da się 
zastosować ido obecnej chwili, pod w a r u n k i e m  wszakże uwzględnie
nia n o w y c h  elementów historycznych. A le właśnie w tych nowych 
elementach tkwi nowe życie i choć się je podciągnie pod dany syste
mat, wyskoczą one nie w jednym z punktów po za krąg systematu. 
Prawda, że natura ludzka w ogóle jest jedną, a ztąd i dzieje wśród
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których ujawniają się motywa, cele i środki działalności ludzkiej, 
są podobne w najszerszem ich pojęciu, ale dążności te i środki ob
jawiają się tylko wśród życia społecznego, które nie jest abstrak- 
cyą, tylko stroną faktyczną ustrojów „ m i ę s z a n y c h , ” jak je  nazy
wa sam autor. Na owe zaś formy mięszane składa się cały łańcuch 
przyczyn i skutków, nietylko natury psychicznej, ale przedewszystkiem 
i  głównie miejscowo-dziejowych. Ztąd też psychologia i w ogóle 
choćby nawet cały zasób Geisteswissenschafften nie wystarcza do 
zrozumienia, a tem mniej uzasadnienia tak złożonych zjawisk, ja - 
kiemi są zrzeszone w państwa grupy społeczne, tylko co najwyżej 
mogą one oświetlić jednę ich stronę. Jeżeli więc słusznem ma być 
twierdzenie, że Plato i Arystoteles postępując dedukcyjnie w wysnu
waniu swoich teoryi, odkrywali r z e c z y w i s t e  osnowy ustrojów po
litycznych, to tylko dla tego, że dedukcya ich opierała się nie na 
samem rozumowaniu abstrakcyjnem, ale i na faktach społecznych, 
snuła wywody swoje wprawdzie z danych psychologicznych, ale da
ne owe czerpała nietylko z natury umysłu ludzkiego w oderwaniu, 
ale bezwiednie i z psychologii dziejów, oświecającej naturę ludzką 
światłem ogólniejszem. Toż samo czyni i p. Lutosławski, gdy nagi
nając formy państwowe Arystotelesa do czasów nowszych i współ
czesnych, rachuje się co chwila z nowemi elementami dziejowo wy
tworzonymi. Zresztą, czy ten lub ów punkt wyjścia naznaczymy da
nej teoryi, tem bliższą będzie ona prawdy, im uwzględni szerszy za
kres zjawisk, a w naukach politycznych najszerszym takim zakre
sem a zarazem i probierzem jest arena życia państwowego, z całą 
pełnią i mnogością jego przejawów. Ta arena polityczna staje się 
zrozumiałą tylko gdy przedstawioną jest na tle dziejów; dzieje zaś 
są  wynikiem tysiącznych krzyżujących się przyczyn i skutków, czyli 
całej r z e c z y w i s t o ś c i .  Tym sposobem życie państwowe, jako je 
dna ze stron życia ludzkiego w ogóle, jako jedna z form rozwoju na
rodów w dziejowym ich pochodzie, nie da się ująć w żadną, zbyt ści
słą teoryę prawidłowości psychicznej; a zbyt ogólne normy, które 
w miarę napotykanych trudności rozszerzać trzeba co chwila i za- 
stosowywać do danych epok dziejowych, nie wyjaśnią nigdy całej 
pełni tego życia; będąc zaś tylko abstrakcyą psychologiczną, mniej 
lub więcej szeroką, nie mogą nigdy rościć prawa do stałej i nie
wzruszonej teoryi, wyjaśniającej jakoby n i e z m i e n n e  fazy nie
zmiennej natury ludzkiej. To też zrozumiałem jest, dla czego da
wne pojęcia f i l ozo f i i  d z i e j ó w ,  oparte najczęściej właśnie na ta- 
kiem uogólnieniu stron psychicznych natury ludzkiej, ustępują po
woli miejsca pojęciom s o c y o l o g i i  nowoczesnej. Socyologia bo
wiem, czy opartą będzie na psychologii, w przyrodniczćm niemal 
je j znaczeniu, jak u Comte’a, czy w ogóle na fizyologii, jak u so- 
cyologów współczesnych, zawsze dla wyjaśnienia zrzeszonych w pań
stwie grup społecznych, obejmie zakresem swoim niejedną tylko 
dyscyplinę naukową, ale przywołując do pomocy wszystkie grupy
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zjawisk społecznych, wiążące się wzajemnie i jedna drugą wyjaśnia
jące, ogarnie obszarem swoim całą pełnię życia, czyli r z e c z y w i 
s t o ś ć .  Z  powyższego zaś wynika, że jakkolwiek teorye polity
czne zarówno Platona i Arystotelesa, jak i Macbiavellego, uważać 
można za genialne spostrzeżenia z zakresu pewnej grupy zjawnsk 
społecznych, to jednak nie są one ostatecznym rezultatem zbada
nej nauki tego zakresu zjawisk. Wspomniani myśliciele dążyli w ba
daniach swoich do pewnego celu, leżącego poza zadaniem ściśle nau- 
kowem, a chociaż starali się sami przed sobą cel ten zakryć i dosię
gali rzeczywiście jak Arystoteles i Machiavelii niezwykłej przedmio- 
towości, to jednak strona praktyczna, szczególniej u ostatniego z nich 
skierowywała mimowoli uwagę jego przeważnie na sztukę rządzenia. 
Sz t u k a  zaś rządzenia nie jest jeszcze n a u k ą  zjawisk życia politycz
nego, choć się na niej opierać zdaje; rządzący choćby był największym 
geniuszem, jest jeszcze sam rządzonym prawami socyologicznemi. 
Sztuka rządzenia nie jest nauką o zjawiskach rządów, polityka, nie
tylko w znaczeniu nowożytnem słowa, ale nawet i dawnem ogólniej- 
szem, nie jest dziś jeszcze socyologią, chociaż im więcej się na niej 
opiera, tem więcej ma danych wspólnych z rzeczywistością. Polityka 
w szerszem znaczeniu, to jest jako nauka o państwie, jest jeszcze zaró
wno u Platona jak Arvstolesa i Macbiavellego sztuką i nie przesta
nie nią być aż ś w i a d o m i e  przeniesioną zostanie z zakresu nauk 
ducha (Geisteswissenschaften), do których p. Lutosławski ją  zalicza,, 
do so  c y o l o g i i .

Oto myśli, jakie nasunęła nam treść pracy p. Lutosławskiego^ 
Jakkolwiek nie zgadzamy się z autorem co do sposobu traktowania 
zjawisk politycznych, przyznać musimy tej części pracy, w której 
analizuje on pokrewieństwo poglądów Platona, Arystotelesa i M a - 
chiavellego, trwałe znaczenie i uważać ją  możemy za szczęśliwy na
bytek w zakresie tak pożytecznie od niedawna rozwijanej w literatu
rze naukowej historyi pojęć filozoficznych. Szkoda tylko, że autor nia 
podjął pracy udowodnienia niektórych domniemań, wychodzących 
wprawdzie po za kres jego książki, ale mogących być równie cennym 
nabytkiem w rozwikłaniu łączności rozbieranych przezeń pojęć, jak  
np. wykrycie pośredniego ogniwa w rozwoju pojęć Macbiavellego 
i Arystotelesa. Mamy nadzieję, że zadanie to, tak ponętne dla histo
ryka m y ś l i  filozoficznej, podjętem zostanie przez p. Lutosławskie
go, a uzdolnienie jego w tym kierunku badań wróżyć nam pozwala 
n a u k o w e  rozwiązanie tego ciekawego pytania.

S. Smolikowski.
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Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowe
go. Napisał Stanisław Szczopanowski. We Lwowie, nakładem autora, drukiem 

Pillera i spółki, 1 888 , str. X X I , 2 nl., ‘2 18 in 4-to * ) .

Po obliczeniach produkcyi rolniczej i oszacowaniu konsumcyi 
na tej podstawie przystępuje p. S. do obliczenia dochodu społeczne
go w Galicyi i wydatków, jakie należy z niego opędzić dla poniesie
nia ciężarów publicznych i długów, tudzież dla wyżywienia ludności.

Obliczenie dochodu społecznego w celu ocenienia dobrobytu 
społeczeństwa tudzież możności ponoszenia ciężarów publicznych 
i długów, jest zadaniem, które począwszy od angielskich arytmety
ków politycznych w X V T I wieku, aż po dzień dzisiejszy zatrudniało 
długi szereg pisarzy. Pomimo iż obecnie, skutkiem postępów staty
styki ekonomicznej tudzież skutkiem wydoskonalenia urządzeń po
datkowych, obliczenia rzeczowe mają podstawy bardziej szczegółowe 
i wiarogodniejsze, to przecie rezultaty takich obliczeń, odnoszące się 
do tego samego społeczeństwa i do terminów czasu tych samych lub

* )  Ciąg dalszy— Zob. zesz. za mies. maj r. b. —  W  ustępie artykułu ni
niejszego, drukowanego w zeszycie na mies. maj wkradły się omyłki druku, które 
niniejszem prostujemy:

2 9 9 wiersz 1 1 od góry należy czytać: cyfr zamiast cyfer

?1 n 19 ił poehop „  pohop
300 i » lł swojej j e g o

n 7 „ » współdziałających wspóldziają<
302 n 4 5! j i

notaryusze ,, weterynarze

i? 2 od dołu 5) podatków „  produktów
91 1}

1 ,, usunąć wyraz „lecz44
304 »» 2 ,, należy czytać: wiadomości ,, wiadości
305 99 1 8 od góry uzasadnienie „  uzasadnię
306 99

3 od do!u w uwadze „ w obec ,, u obu,
307 „  24, 25 ,26  ,, łl centnarów ,, cctnarów
308 „ l O i l l  „ 1? cyfr „  cyfer
309 }9

8 od góry 19 zresztą „  z resztą

»» 99 16 „ 11
określające ,, określające

Uw. r politischen ,, pilitischen
310 99 2. w. 4 od dołu 11

Durchschnittsspiclerei

}) >> »  * » 11
nulle ,, nelle

311 t9 1 od góry » cyfr „  cyfor

» 19 20 „ 19 Engel „  Enge
99 ff 12 od dołu 11 Hausnera ,, Hammora

19 r 19
(o jca , matki, 3 dzicci)

3 1 2
19 20 od góry 99

wprowadzony w iycio.
Red.



k r a j o w e  i  z a g r a n ic z n e . 48 3

stosunkowo niedalekich, bardzo się różnią pomiędzy sobą. I  tak np. 
p. de Foville w świeżej publikacji swojej ') oświadcza, że roczny przy
chód społeczny we Francyi nie jest niższym od 15 a nie wyższym od 
40 miliardów franków i że rezultaty obliczeń w obrębie tych granic 
uważać można za prawdopodobne. On sam uważa za najbliższą 
prawdy obecnie sumę między 20 a 25 miliardów, przed przesileniem 
szacował dochód na 25 do 30 miliardów. W Austryi, jak świeżo 
przypomniał poseł Nuwirth w izbie deputowanych rady państwa, 
w r. 1879 rząd obliczał dochody, które możnaby obłożyć projektowa
nym podatkiem osobisto dochodowym na 1000 milionów złr., a na- 
stędnie wskutek czynionych objekcyi zniżył tę sumę na 800 milionów, 
podczas gdy równocześnie ś. p. poseł Krzeczunowicz, szacował te do
chody na 400 milionów, a poseł Neuwirth na 1,200 milionów. Od- 
pewiadający nowy minister Dunajewski przyznał, iż byłoby bardzo 
interesującem zrobić sobie o dochodzie społecznym Austryi wyobra
żenie choć cokolwiek zbliżone do prawdy, uważał to jednak obecnie 
za całkiem prawie niemożliwe a zgadzał się z p. Neuwirthem w tera, 
że mniej lub więcej przybliżone wyobrażenie o wysokości dochodu 
społecznego można urobić sobie tylko tam, gdzie istnieje dokładnie 
urządzony i na dostatecznie wiarogodnych podstawach polegający po
datek osobisto-dochodowy, jakiego w Austryi niema, a jaki istnieje 
np. w Anglii, Prusach i Saksonii. Zapatrywanie to podzielają dziś 
prawie wszyscy ekonomiści i statystycy, a Wagner wprost powiada: 
„zresztą słuszniej jest przyznać otwarcie, że statystyka na podstiawie 
dzisiejszych środków i dat, nie może dać zestawienia dochodu spo
łecznego i majątku społecznego, które dałoby się zużytkować 2). 
Z  dwóch sposobów obliczania dochodu społecznego, z których jeden 
polega na zestawieniu przychodów z wszystkich gałęzi produkcyi tu
dzież procentów od wierzytelności, jakie dany kraj ma zagranicą, dru
gi zaś na zestawieniu dochodów czystych (po strąceniu kosztów pro
dukcyi) wszystkich gospodarstw z wyjątkiem: gospodarstw ściśle pu
blicznych, uważają ekonomiści i statystycy drugi sposób za nierów
nie lepszy, raz dla tego, że dozwala uniknąć w znacznej części pod
wójnego liczenia tych samych części dochodów, co przy pierwszym 
sposobie jest prawie nieuniknionem i dozwała wydzielić koszta pro
dukcyi (konsumcyę rzeczową), a następnie dla tego, że daje zarazem 
pogląd na niezmiernie ważną, mojem zdaniem, decydującą kwestyą, 
jak  dochód społeczny rozdziela się między jednostki lub warstwy

' )  La Franco cconomique, Paris. 1887 p. 4 3 0 — 433 .
2) Rau-Wagner Volkswirthschaftslehre, tom I, str. 101. Ten sam autor 

powiada dalej na str. 114. „ Z  poprzedniego okazujo się, że statystyczne zestawienia 
i obliczenia majątku i dochodu społecznego, albo też przychodu społecznego, pomi
nąwszy nieuniknioną problomatycznośó podobnych obliczeń, są malćj wartości pod 
wzglądom ekonomicznym i często tylko olśniewają wiolkiemi liczbami.1*
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społeczne, które składają dane społeczeństwo. Do tego ostatniego 
punktu powrócimy jeszcze, a teraz zobaczmy, jak autor nasz oblicza 
dochód społeczny w Galicyi.

Nie mogąc obliczyć dochodu społecznego na podstawie docho
dów poszczególnych gospodarstw, ponieważ niema u nas odpowied
niego urządzenia podatku dochodowego, p. S. przeprowadza oblicze
nie na podstawie przychodu z poszczególnych gałęzi produkcyi. 
Oblicza przychód z roli na podstawie omówionej statystyki pro
dukcyi rolniczej na 190 miliouów złr. przychód z produkcyi mięsa 
na 48 milionów, z mleka na 30, z jaj i drobiu na 15, a z wełny, skór 
i innych odpadków na 5 milionów. Przychód z lasów ocenia według 
rocznego przyrostu drzewa na 5 milionów, przychód z górnictwa po 
strąceniu podatku od soli na 8 milionów, wreszcie przychód z pro
dukcyi przemysłowej ocenia na podstawie stosunku ludności rolni
czej do ludności przemysłowej: „przypuszczając, że każdy rękodziel
nik wytworzy o połowię więcej wartości aniżeli każdy rolnik,“  na 
mniej więcej 40 milionów zlr. Wszystko razem czyni 341 milionów 
złr. czyli przy ludności 6,400,000, mniej więcej 53 złr. na głowę.

Poprzednio wypowiedzieliśmy nasze zdanie co do dat produk
cyi rolnej w Galicyi, podnosząc, że pochodzą one z szacowania tak 
przestrzeni uprawianych pod rozmaite płody, jak zbioru z morga 
czy hektara i że te rezultaty szacunkowe pomnożywszy, otrzymujemy 
rezultat, który ze względu na to, iż szacowanie zastosowywane jest 
do większych przestrzeni, jest niedość pewnym i może od rzeczywi
stości znacznie się różnić, a o ile przypuszczać możemy, jest dość zna
cznie od niej niższym. Jeżeli teraz ten rezultat, wynikły z pomnoże
nia dwóch cyfr szacunkowych, obliczymy na pieniądze, mnożąc przez 
ceny przeciętne dla całego kraju, to otrzymamy sumę pieniężną, 
którą można przytoczyć jako wskazówkę oryentacyjną, którą można 
przy pewnej ostrożności użyć dla porównania z rezultatami podob
nych oblicźeń dla lat poprzednich, ale której nie można brać za pod
stawę do porównań z innymi krajami lub do sądów o tein, czy jesteś
my wstanie pokryć z dochodów naszych nasze wydatki. Suma rze
czona, t. j. wartość produkcyi rolnej jest jednak jeszcze względnie 
najpewniejszą cyfrą w rzędzie cyfr, z których autor składa przy
chód społeczny i na podstawie których oblicza dochód na głowę lud
ności. Cóż powiedzieć o mięsie, którego produkcyę niewiadomo na 
jakiej podstawie p. S. ocenia na 1,200,000 centnarów metrycznych ro
cznie, o mleku, co do którego znamy tylko przeciętne cyfry udoju 
z około 100 miejscowości blisko przed 10 laty, o jajach o drobiu, 
których ilości i wartości nigdy nie badano u nas, o wełnie, skórach 
i t. d., cóż przedewszystkiem powiedzieć o całkiem dowolnem ryczał- 
towem obliczaniu wartości całej produkcyi przemysłowej na podsta
wie liczby ludności przemysłowej, jaką wykazał spis ludności!

Nie można mićć za złe p. S., że oceniając słusznie doniosłość 
informacyi o dochodzie społecznym, pokusił się, za przykładem po
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dobnych prób w innych krajach, na próbę zestawienia cyfry tego do
chodu w Galicyi przy pomocy dat, jakiemi mógł rozporządzać. Jed
nakże ]). S., uzyskany rezultat każe czytelnikowi uważać za w przy
bliżeniu prawdziwy, przeprowadza na jego podstawie porównania 
z Anglią, z Królestwem Polskiem, tu przy pomocy nie o wiele mniej 
problematycznych dat p. Poznańskiego '), a dalej oświadcza gołosłow
nie, że do podobnych wyników, doprowadziłoby porównanie z W ę
grami i Rumunią, i to jest, że i tam jak w Królestwie, każdy miesz
kaniec ma 1 '/2 do 2 razy tyle dochodu niż w Galicyi). Nie dosyć na 
tein. Obliczoną cyfrę dochodu społecznego rozdziela p. S. na pod
stawie przypuszczeń mniej lub więcej dowolnych pomiędzy poszcze
gólne warstwy społeczne (str. 89) a następnie między ludność chrze- 
ściańską i żydowską (str. 133) i ocenia podług tego podziału ekono
miczne i polityczne znaczenie każdej warstwy społecznej w porów
naniu do innych, nawiązując do tego dalsze uwagi, wkraczające na 
pole polityki krajowej i państwowej.

Zbytecznem jest podnosić, że cyfry, o których mówimy, nie 
dają podstawy do sądu o tem, o i le  t. j. w j a k i m  s t o p n i u  do
chód społeczny jest w Galicyi niższym stosunkowo niż gdzieindziej, 
i j a k i  u d z i a ł  z niego przypada na poszczególne warstwy społecz
ne. Natomiast i bez zapuszczania się w owe konjekturalne oblicze
nia wiemy, że dochód społeczny musi być u nas znacznie niższym sto
sunkowo niż w krajach zachodniej i środkowej Europy, a nawet niż
szym stosunkowo niż w Królestwie Polskiem i w "Węgrzech i mamy 
nawet przy dzisiejszym tak niezadawalniającym stanie statystyki 
przemysłowej dość pewne dane, które są w stanie sąd ten uzasadnić, 
a nadto dać pewne chociaż ogólnikowe lub pośrednie wskazówki 
oryentacyjne co do pytania „o ile?” Takiemi danemi są cyfry zbio
rów z morga z szeregu lat, świadczące zarazem do pewnego stopnia
o intenzywności uprawy, ceny robót polnych i leśnych, daty o ilości 
zakładów przemysłowych, ilości i sile motorów, ilości maszyn]w każ
dej gałęzi górnictwa, przemysłu i rękodzieł i t. p. P. S. przytacza 
niektóre daty tego rodzaju, wolelibyśmy żeby był poprzestał na nich 
a ewentualnie uzupełnił je  dalszemi w tymże kierunku i sądzimy,

' )  P rzypom inam  co  o tej pracy pisze dr. W . Za łęsk i w sw o je j: , , T eory i 
s ta ty s ty k i/1 W arszaw a, 1 8 8 4 ,  str. 1 0 6 : „a u to r  zebrał dużo m ateryału , ale często  
zbyt je st śm ia łym  w swych w yw odach , zastępując cyfry rzeczyw iste— rachunkiem  
przybliżonym . T a k  np . na podstawie ilości zboża , potrzebnej na wykarm ienie j e 
d n ego  cz łow iek a , ob licza  w ysokość produkcyi m łynów , k iedy w łaśnie idzie o  otrzy
m anie ilości zboża rzeczyw iście zm ełtego  i spożytego, aby porów nyw ając tę ilość 
z ludnością, przekonać się: czy  fizyologiczna  ob liczon a  norm a na cz łow iek a  p rze - 
ciętnogo je s t  dosięgniętą , a je ś li n ie , to ile jeszcze  do j ć j  osiągn ięcia  b ra k u je ."  P o  
tćj próbco m ożna sądzić, co  warto obliczen ie produkcyi K rólestw a, podane na str. 
1 3  k rą ż k i p . S zczepanoA sk iego.

Tom II. Czerwiec 1888. 32
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że tezę swoję o pilnej potrzebie zwiększenia produkcyi w ogóle, 
a w szczególności rozwoju przemysłu i konieczności skupienia sił do 
energicznej pracy na tem polu, (na którą to tezę najzupełniej i z głębi 
przekonania się piszemy), byłby w ten sposób uzasadnił dostatecz
nie i w obu możliwych zarzutów skuteczniej obronił, niż przez usta
wienie cyfr, rażących problematycznością swoją, które różnić się 
mogą od rzeczywistości, nie o tysiące lub dziesiątki tysięcy, ale o mi
liony; i mogą być od niej o połowę lub drugie tyle—raz wyższe, raz 
znowu niższe ').

Od próby zestawienia dochodu społecznego przechodzi autor 
do zestawienia ciężarów finansowych Galicyi z środkami do ich po
krycia. Z  jednej strony stawia zwyżkę przychodów państwa z Gali
cyi nad wydatki państwowe w kraju czynione (12 milionów złr.) zysk 
z kolei galicyjskich, których akcye są po za granicami kraju (5 mi
lionów), oprocentowanie listów zastawnych galicyjskich i indemniza- 
cyjnych obligacyi, będących po za granicami kraju (6 milionów), 
wreszcie dowóz obcych (austryackich i zagranicznych) towarów do 
Galicyi, który, według wykazów kolei Karola Ludwika z r. 1883, 
ostatniego roku, w którym ta kolej była jeszcze jedyną linią łączącą 
Galicyę z Zachodem, obłicza na 83 miliony— razem sumę 106 milio
nów, z drugiej strony wykazuje na podstawie tych samych dat kole
jowych pokrycie wywozem produktów galicyjskich w wartości 85 mi
lionów, przeto pozostaje niedobór 21 milionów. Niedobór ten p. S.

*) W  ch w ili, k iedy przeglądam  ten ustęp, d och od z i m nio artykuł prof. K le - 
czyń sk iego  w  k rakow skim  P rzeglądzie polskim  p . t. „E k o n o m iczn y  stan G a licy i,”  
napisany z pow odu  książki p . S . P ro f. K leczyńsk i, od w o łu ją c  się do cytow anćj prze- 
le m n ie  p oprzedn io  pracy sw oje j o  stosunkach w łościań sk ich  w G alicyi, ob licza  w ar
tość przeciętnej konsum cyi w łościan  w G a licy i, nie licząc  trunków na 6 5 z łr . na g ło 
w ę ludności, podczas gd y  p . S . nio sam o w yżyw ienie, lecz ca ły  d och ód  na g ło w ę  lud- 
uości ca łć j, nie tylko w łościan , szacu je na 5 4  z łr . W yd atek  je d n e g o  m iliona rod zin  
w łościań sk ich , na sam o pożyw ien ie wypada u pro f. K . wskutok tego  na 2 4 5  m ilio 
nów  z łr .,  podczas gdy  p . S . ca ły  d och ód  tychże rodzin  ocen ia  tylko na 1 8 8  m ilio 
nów  z łr . P . K . liczy na op a ł, św iatło i odzien ie po 8 2 z łr . roczn ie na rodzinę, o g ó łe m  
tedy ca ły  wydatek kla9y w łościańskiej na 3 2  7 m ilionów  z łr ., zatćm  nio licząc n a p o 
j ó w  gorących  i tytoniu o  8 0 ° / 0 w ięcej n iż wynosi ca ły  d och ód  tej klasy , w ed ług 
p . S. O gólną  cyfrę wartości produkcyi kra jow ej podnosi pro f. K . z 3 4 1  m ilionów  
na 5 1 8 m ilionów  z łr . U w agi p ro f. K . co  do konsum cyi uw ażam  za zupełnio trafno
i  obliczen ia  je g o  w tćj m ierze za praw dopodobniejsze, zaś c o  do ob liczen ia  wartości 
produk cyi k ra jow ej zauw ażyć m uszę, że jak k o lw iek  podw yższenie cy fr p oszczog ó l- 
nych  jo s t  nalożycio uzasadnione, to  jedn ak  prof. K . nio zd o ła ł un iknąć zarzutu, żo 
p łod y  rolnictw a, górn ictw a i gospodarstw a leśnego, służąco za m atoryał dla przem y
słu , są podw ójn io  liczono. I le  strącić nałoży, aby un iknąć pod w ójn ego  liczenia  ow ych 
m ateryałów  i czy  tyło czy  toż w ięcćj lub m nićj wyniosą pom inięto przez prof. K . 
przychody z n iektórych  ga łęz i przem ysłu , trudno pow iedzieć.



zniża zaraz o 10 milionów ze względu na znaczne dowozy materya- 
lów dla budowy kolei transwersalnej w r. 1883, z którego bierze da
ty, tak iż według jego zdania ma Galicya coroczny niedobór 10 do
11 milionów.

Autor sam przestrzega zupełnie słusznie, że bilans handlowy 
bierny lub czynny, nie może być sam przez się uważany za świadec
two niepomyślnego lub pomyślnego stanu gospodarstwa społecznego, 
gdyż chodzi o to „czy przyczyna braku lub nadmiaru wywozu jest 
przyczyną szkodliwą lub korzystną dla rozwoju bogactwa narodowe
go” (str. 52). Bilans bierny t. j. nadwyżka przywozu w szczególno
ści, może pochodzić z nader pożądanych inwestycyi kapitałów obcych 
jak np. w Węgrzech, lub z nadpływu sum, płaconych od kajrtałów, 
umieszczonych poprzednio za granicą, jak to bywa np. w Anglii, któ
ra jest wierzycielem tylu krajów na kuli ziemskiej. Tak samo bilans 
czynny może pochodzić z opłat procentów i rat kapitałowych od 
kapitałów wypożyczonych u zagranicy, a użytych w kraju dobrze lub 
źle, t. j .  może lekkomyślnie zmarnowanych. Co do bilansu, jaki 
autor próbował zestawić dla Galicyi, pamiętać należy jeszcze i  o tej 
okoliczności, pomniejszającej jego znaczenie i uchylającej możność 
porównania z innemi krajami, że Galicya nie jest państwem, lecz 
prowincyą państwa austryackiego, a przeto z ogólnych funduszów 
państwa czynione w Galicyi wydatki bieżące i inwestycye, tudzież 
ich wzrost lub spadek mają odmienny charakter, niż napływ kapita
łów z zagranicy. Autor sam słusznie zauważa, że np. stawianie budowli 
rządowych znaczniejszych, lub zwiększenie garnizonu, może od razu 
zniżyć lub całkiem uchylić największą pozycyę w dziale obowiązków, 
jakie Galicya ma do uiszczenia, t. j. przesyłaną do Wiednia pod
wyżkę przychodów rządowych z Galicyi ponad wydatki. Nadto, je 
żeli autor uzupełnia bilans dowozu i wywozu towarów bilansem wy
płat, co zresztą także słuszne, należałoby uwzględnić, że są też wy
płaty czynione na rzecz Galicyi przez inne kraje, a w szczególności 
wypłaty z tytułu posiadanych w Galicyi obcych papierów '). O ile ta 
ostatnia kwota mogłaby mieć pewne znaczenie, zobaczymy poniżej.

Zamiast tedy zastanawiać się nad całością bilansu handlowego, 
jaki autor dla Galicyi zestawił, na podstawie dat jednego tylko roku, 
wolimy rozpatrzyć z osobna podane cztery pozycye, składające „de
bet" Galicyi i ich pokrycie przez wywóz. Przechodząc do tego 
przedmiotu, porzucamy sferę hazardownych przypuszczeń i stajemy 
na gruncie przeważnie całkiem pewnym, liczb dokładnych, tu i ow
dzie tylko potrzebując posługiwać się jeszcze szacowaniami, zawsze 
już na pewniejszej polegającemi podstawie.

N a d w y ż k a  p r z y c h o d ó w  r z ą d o w y c h  z G a l i c y i  i c i ę 
ż a r  p o d a t k o w y .  Obliczając, ile wynoszą przychody i wydatki 
państwowe w Galicyi, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, które 
znowu wynikają z tego, że mamy do czynienia z prowincyą a nie

KRAJOWE I ZAGRANICZNE. 487

*) Okoliczność tę podnosi także prof. Kleczyński.
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z państwem samodzielnem: najpierw, że w centralnym budżecie 
państwa są i wydatki i przychody, w których udział Galicyi bądź 
oznaczyć się nie da, jak np. wydatki na władze centralne, bądź też 
wyjątkowo nie został uwidoczniony w zestawieniu budżetowem jak 
np. przychody z cechowania miar i wag, przychody z opłat w szko
łach średnich, z taks wojskowych (opłacanych przez osoby uwolnio
ne od służby wojskowej) i t. p., następnie zaś, że są wydatki czynio
ne w Galicyi a nie na rzecz Galicyi specyalnie, a do tych zaliczam 
wydatki na wojsko i obronę krajową, które wzrastają lub zmniejsza
ją  się niezależnie od stosunków krajowych i wydatki na zamknięcie 
granicy dla zapobieżenia zarazie bydlęcej, i żetak samo są i przycho
dy pobierane w Galicyi a w części tylko pobierane od mieszkańców 
Galicyi i nie stanowiące nawet przychodu państwa austryackiego lecz 
przychód wspólny całej monarchii austro-węgierskiej, a tymi przycho
dami są: przychody z ceł, które pobierane bywają na komorach gali
cyjskich w części także od towarów, przesyłanych do innych prowin- 
cyi ausiryackich. Także wydatki na restytucye cłowe i na służbę 
cłową. są tej samej natury.

Z  uwzgędnieniein powyższych uwag, a na podstawie budżetu 
państwa na r. 1888, który i p. S. przyjął za podstawę, ułożyłem na
stępujące zestawienie przychodów i wydatków państwowych w Gali
cyi, o ile one są oddzielnie uwidocznione w budżecie:

Przychody: złr. W ydatki:
podatki bezpośrednie 10,899,000 administr.politycz. 3,154,225 złr.

„ pośrednie 7,525,030 
(od napojów, cukru, mię
sa, nafty, akcyzy w mia
stach)
stemple, taksy, należyto- 
ści myta, Ioterya i t. p 

sól

sądownictwo 4,167,558 
ducho wieńst.i szkoł.3,621,098

:l7’
tytoń 

poczta i telegraf 
koleje rządowe 
lasy i dobra rządowe

inne przychody 
(a w nich opłaty w szko-i 
łach średnich i taksy I 
wojskowe 300000 przy-? 
puszczalnie). I

210,170 
7,665,936

8,760,620
2,378,340
3,307,600
1,188,240

sól
tytoń

poczta i telegraf 
koleje rządowe ') 
lasy i dobr. rządo. 
zarząd skarbowy 
żandarmi i straż 

policyjna

1,011,925
1,624,040
2,537,950
4.097,900

814,210
4,192,743

958,643
emerytury (pensye) 2,422,031

1,756,881 inne wydatki 396,862
razem 28,999,185 złr.

razem 50,691,817 złr.

' )  W  w ydatkach  zw ycza jnych  3,2 7 2 , 1 0 0  i lr.  w nadzw ycza jnych  
8 2 5 , 8 0 0
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Zestawienie moje, które ze względów przytoczonych poprze
dnio i po kilkokrotnej rewizyi muszę uważać za poprawniejsze, w osta
tecznym rezultacie nie wiele różni się od zestawienia, które podał 
p. S. U niego nadwyżka przychodów ponad wydatki wynosi 2I-8 
milionów, u mnie blisko 21'7 milionów. Cyfry przychodów i wydat
ków są u mnie o kilka milionów wyższe, ponieważ uważałem za po
trzebne umieścić przychody i wydatki kolei rządowych w Galicyi, 
które p. S. bez słusznej racyi wyłączył. Prócz tego z znaczniej
szych pozycyi w przychodach opuściłem czysty dochód z ceł 1,371,000, 
a dodałem opuszczone przy poczcie i telegrafie 539.000 tudzież taksy 
wojskowe i opłaty w szkołach średnich, które razem szacuję może 
za nisko na 300,000, w wydatkach znowu opuściłem wydatki na obro
nę krajową (landwerę), które w budżecie nie są rozdzielone na kraje 
a które p. S., nie umiem powiedzieć na jakiej podstawie, podaje dla 
Galicyi w sumie 1,270,000, dalej wydatki na zamknięcie granicy 
państwa z powodu zarazy bydlęcej w sumie 294,000. Nadto doda- 
łem pominięte lub opuściłem liczone mylnie kwoty7 drobniejsze, któ
re w znacznej części znoszą się nawzajem.

P. Szczepanowski uważa na str. 34 sumę przychodów rządo
wych z Galicyi z potrąceniem przychodów z kolei rządowych, zatem 
sumę 48 milionów złr. za ciężar podatkowy Galicyi, do którego doli
cza dodatki krajowe, indemnizacyjne, szkolne, powiatowe, gminne, 
drogowe i t. d w sumie przybliżonej 12 milionów i dochodzi do cy
fry całego ciężaru podatkowego Galicyi w sumie 60 milionów. W  ta
blicy porównawczej na str. 35, autor zniża tę cyfrę o jeden milion, 

strącając przychód z dóbr rządowych i lasów. Jednakże i z tą po
prawką obliczenie ciężaru podatkowego jest błędnem. Jeżeli chodzi
o obliczenie ciężaru podatkowego mieszkańców kraju, to należy wy
łączyć wszystko, czego państwo nie pobiera tytułem podatku lub 
opłaty publicznej od mieszkańców kraju, zatem nietylko przychody 
z dóbr i lasów 1,188,240 złr; przychody z kolei rządowych 3,3<>7,600 
złr., lecz także przychody funduszów religijnych i dóbr tych fundu
szów, razem 717,280 złr., przychody z pracy więźniów 136500 złr., da
lej przychody z stadnin rządowych, z sprzedaży różnych materya- 
łów i inne tym podobne, które w różnych działach budżetu się tra
fiają, a stanowią razem pokaźną sumę 363,868 złr., którą wypadnie 
odciągnąć z rubryki „innych przychodów" w poprzedniej tablicy mo
je j  '). Ogółem tedy odpada w powyższych pozycyach razem 
5,7 13,488 złr. Ale na tem nie dosyć. Nie można wliczać do ciężą

#

' )  D o d a ję  tutaj, że w pow yższćj gumie 3 6 3 ,8 6 8  z łr . nie są o b ję te  op łaty  
szk o ln o  i datki gm in  na utrzym anie szk ó ł, razem  stanow iące sum ę 2 7 6 ,1 9 9  z łr . 
D atków  gtnin na utrzym anie s zk ó ł, które m ieszczą  się w podatkach lok a ln y ch  nie 

w y łącza łem , poniew aż obliczen ie podatków  lokalnych  jest d ość  ch w ie jn e . N ie s% 
t ć i  objęto taksy w ojsk ow e.
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ru podatkowego przychodu z poczty i telegrafu, skoro rząd usługi 
tych zakładów oddaje niżej ceny kosztów (przychody 2,378,340, wy
datki 2,537,950 złr.), a z przychodów z monopolów tytoniu i soli na
leży strącić przynajmniej koszta produkcyi, wynoszące (o ile są roz
dzielone na Galicyę) 2,635,965 złr. Wypadnie zatem z ogólnćj su
my przychodów państwowych, wykazanej w cyfrze 50,691,817 złr. 
strącić ogółem 10,727,793 złr., a dopiero reszta 39,964,024 złr. czyli 
okrągłe 40 milionów, stanowi właściwy ciężar podatkowy Galicyi, na 
rzecz skarbu państwa. Do tej sumy należy doliczyć podatki lokal
ne rozmaitego rodzaju, które zgodnie z p. S przyjmuję w sumie 12 
milionów '), zaczem cały ciężar podatkowy Galicyi wyniesie 52 mi
lionów lub może trochę więcej, zatem na głowę ludności wypadłoby 
trochę ponad 8 złr. Tej ostatniej cyfrze stosunkowej, tak ulubio
nej przez niektórych statystyków, nie mogę przyznać znaczniejszej 
wartości, jako zbyt ogólnikowej, zgadzam się wszakże z p. 8. z tem: 
że Galicya w stosunku do ludności jest mniej obciążoną podatkami 
niż przeważna część innych krajów europejskich. Inna oczywiście 
rzecz jakim jest ciężar podatkowy w stosunku do sił produkcyjnych 
i (dodać tu należy) ze względu na rozkład podatku na poszczególne 
warstwy ludności oraz ze względu na urządzenia podatkowe, które to 
okoliczności mogą mierne podatki uczynić nadzwyczaj uciążliwemi. 
Z  uwagi na zdanie, które wypowiedziałem poprzednio o obliczeniu 
dochodu społecznego, pomijam porównanie ciężarów podatkowych 
z dochodami społecznemi, jakie autor przeprowadza dla Galicyi 
innych krajów.

H a r a c z ,  p ł a c o n y  p r z e z  G a l i c y ę  p o z a k r a j  o w y m  k a 
p i t a l i s t o m .  Haracz płacony przez Galicyę pozakrajowym kapi
talistom składa się, pominąwszy pozycye drobniejsze, nie dające się 
oznaczyć, z trzech rubryk zysku, przypadającego zakrajowym akcyo- 
naryuszom kolei galicyjskich, procentów, płaconych posiadaczom za
krajowym galicyjskich obligacyi indemnizacyjnych i procentów, po
bieranych przez zakrajowych wierzycieli hipotecznych.

' )  D la  czyteln ików , którychby bliżćj intoresowały części sk ładow o tćj cy fry , 
pod a ję  j e  w edług w łasn ego obliczen ia  (p . S . nie w yszczególn ił podatków  o b liczo m » 
s w o je g o ):

D odatki do  podatków  na rzecz funduszu k ra jow ogo  3 ,1 9 3 , 0 0 0  z łr ., na i n -  
dem nizacyę 2 ,9 7 8 ,8 5 2  złr . powiatow e 6 5 0 , 0 0 0 ,  szkolne (n io  liczijc wydatków na 
szk o ły  z funduszu k ra jow ogo ), na wydatki osobista (p ła c o )  1,1 0 7 ,0 0 0 ,  rzeczow o (b u 
dyn ki, p rzybory ) 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  dodatki gm inne do bozpośrodnich podatków  1, 328 , 000 ,. 
do pośrednich podatków  i op łaty 3 1 5 , 0 0 0 ,  dodatki drogow o 2 7 6 ,0 0 0 ,  m yta k ra jo 
we i powiatow o 3 4 5 , 0 0 0 ,  razem  1 1,1 9 2 ,8 5 2  złr. U w zględniam y m yta gm inne,, 
konkuroncyo do budowli w odn ych , kościelnych i t. p . wypadnie naj uinidj 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
ra czć j w ięcej.



Co do zysku z kolei galicyjskich, to akcye kolei galicyjskich 
zawsze znajdowały się przeważnie w ręku obcych, choć były czasy, 
kiedy znaczna ich część zostawała w posiadaniu krajowców lub np. 
w czasie, kiedy jeden z najwybitniejszych naszych ludzi politycznych 
popierał wszelkiemi siłami nabywanie akcyi kolei Karola Ludwika 
w tym celu, aby spowodować przeniesienie siedziby zarządu tej kolei 
z Wiednia do kraju, co jak wiadomo nie udało się i wiele strat spro
wadziło. W  czasie znacznie późniejszym wysoki kurs tych akcyi 
skłaniał kapitalistów krajowych do sprzedaży, tak że dziś, o ile są
dzić można, część stosunkowo tylko nieznaczna tak tych jak i innych 
akcyi kolejowych galicyjskich znajduje się w kraju. Licząc tak jak 
p. S. z pominięciem owej części, cały zysk z kolei, jako dochód poza 
kraj wychodzący i przyjmując daty z r. 1886 przez niego podane, 
musimy wszakże wyłączyć z zestawienia: koleje państwowe, które ja 
ko przedsiębiorstwo rządowe uwzględniliśmy już przy budżecie i zo
stającą w zarządzie państwa kolei Albrechta, która w owym roku 
nie przyniosła wcale czystego dochodu. W  skutek tego zysk akcyo- 
naryuszów kolejowych zniża się do cyfry 4,681,000 złr. Nadto za
uważyć trzeba, że pozycya, o której teraz mowa, ma inne znaczenie 
niż procenta od obligacyi indemnizacyjnych i listów zastawnych. Te 
procenta muszą być płacone w oznaczonej wysokości, bez względu na 
zmiany w położeniu kraju, podczas gdy dochód akcyi kolejowych za
leży od wysokości taryf i od rozmiarów przewozu, a ze względu na 
ten ostatni decydujący moment, wzrasta w miarę stosunków pomy
ślnych, spada w latach niepomyślnych.

Kapitał indemnizacyjny, pozostający jeszcze do umorzenia, wy
nosi obecnie 45 milionów złr. Na rok 1888 preliminowano na opro
centowanie tego kapitału 2,340,440, na amortyzacyę 3,503,850. 
Z  ogólnego wydatku na oba te cele w sumie 5,844,290 skarb państwa 
ponosi ‘2,625,000 a resztę, 3'2 miliony, opodatkowani płacący dodatek 
indemnizacyjny. Jaka część obligacyi indemnizacyjnych, do któ
rych sprzedaży skłaniał u nas kurs wysoki, (podczas gdy kapitali
stów obcych zachęcała do zakupna gwarancya rządowa i procent 
wyższy) pozostała w kraju, bardzo trudno oznaczyć, skoro dyrekcya 
funduszów indemnizacyjnych nie utrzymuje miejsc wypłaty po za 
krajem, zatem posiadacze zakrajowi muszą tutaj przysyłać kupony. 
Nie mogę tedy na razie sprawdzić twierdzenia p. S., że 3/t obligacyi 
indemnizacyjnych znajduje się po za krajem. Dla ocenienia należy
tego tej rubryki, zwracam tylko uwagę na to, że z sumy 3'2 milionów, 
płaconycli przez opodatkowanych w kraju i 2 -6 milionów, ponoszo
nych przez skarb państwa, przypada obecnie 60%  na amortyzacyę 
długu indemnizacyjnego, który w r. 1896 będzie całkowicie umorzo
ny, a tylko 40%  jest opłatą procentów.

Listów zastawnych, wydanych przez zakłady galicyjskie, jest 
obecnie w obiegu, licząc w cyfrach okrągłych, około 1217 milionów 
a to: wydanych przez bank krajowy (wraz z obligacyami komunalne-
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mi) 14-9 milionów, przez towarzystwo kredytowe ziemskie 72 mil., 
przez bank hipoteczny 27‘5 mil., przez zakład kredytowy włościański 
w likwidacyi będący 3-3 mil., a nadto 4 mil. listów' zakładu kredyto
wego ziemskiego w Krakowie. Z  owych summ, według wiadomości 
zasiągniętyck w bankach, najwyżej 29 do 30 milionów jest po za kra
jem. Dodawszy do tego sumy wypożyczone z banków pozakrajo
wych, wynoszące w banku austro-węgierskim 9'9 mil. w Bodencre- 
ditanstalt wiedeńskiej 7‘9 mil., razem 17‘8, czyli okrągłe 18 milionów, 
otrzymujemy wypożyczoną po za krajem sumę około 48 milionów złr., 
której amortyzacya obliczona jest na długi szereg lat, zatem coro
cznie mały stanowi procent, a odsetki wynoszą przeważnie 4 i 4 */2 
rzadziej 5% . Odsetki i amortyzacyę od tej sumy obliczani najwy
żej na 2'5 miliona rocznie. W  ten sposób od listów zastawnych i od 
obligacyi indemnizacyjnych razem p ł a c i m y  obecnie pozakraj, 
uwzględniając, że '/4 obligacyi indemnizacyjnych jest w kraju, 4 ’8 
milionów złr., w czem się mieści już opłata na amortyzacyę, przy 
obligacyach tak znaczna.

Zapisując powyższe trzy kategorye wypłat poza kraj, powinien 
był p. S. na odwrót uwzględnić dochody pobierane od pozakraj0- 
wych papierów, znajdujących się w posiadaniu tutejszych obywateli. 
P o  krachu wiedeńskim, przy likwidacyi różnych Baubanków, Ve- 
reinsbanków, przy głośnej sprawie kolei wschodniej węgierskiej 
i innych sposobnościach, okazało się, jak znaczne nad wszelkie spo
dziewanie sumy kapitaliści nasi lokują w walorach obcych, często 
wątpliwej wartości. W  ostatnich czasach, jak dobrze wiadomo zna
jącym stosunki pieniężne tutejsze, obawy wojenne skłoniły wielu 
bardziej trwożliwych do lokowania swoich kapitałów w papierach 
pozakrajowych austryackich, a nawet niemieckich, włoskich, fran- 
cuzkich i jeszcze dalszych, albo do przeniesienia swoich depozytów 
w papierach krajowych lub obcych poza granice kraju, co znowu 
wpływa na pozycyę omówioną poprzednio. Banki zachowują pewną 
dyskrecyę co do depozytów, jakiemi zawiadują, papiery pozakrajowe 
w kasach prywatnych osób spoczywające trudno oszacować, tem 
bardziej, iż ciągłe tu zachodzą (luktuacye, jednakże na podstawie za- 
siągniętych informacyi muszę kapitały krajowe, lokowane w papie
rach pozakrajowych, szacować na niemniej jak 20— 25 milionów 
złr.! Niektórzy sądzą, że wynoszą one tyle, co kapitały obce, loko
wane w galicyjskich listach zastawnych, t. j. aż do 30 milionów '). 
Przyjmując niższe cyfry, mogę przecie na przeszło 1 milion złr. szaco
wać procenta, nadsyłane z tego tytułu z zagranicy do Galicyi.

*) W  banku kra jow ym  z końcom  r. 1 8 8  7 na przeszło 4 m iliony papierów  
w artościow ych było  9 0 0 ,0 0 0  z lr . pozakrajow ych  papierów , a 4 2 ,4 0 0  z łr . k o lo jo - 
■wych papierów  ga licy jsk ich . W  innych  bankach stosunek obcych  papierów  z pew n o
ścią jest znaczniojszy. W  dw óch  innych bankach lw ow skich , b yło  przoszlo 2 — 2 ' / 2 
m ilionów  z łr .,  z łożon ych  w papierach niogalicy jsk ich .
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Zatem, podczas gdy p. S. ocenia haracz, płacony corocznie poza -̂ 
krajowym kapitalistom, na 11 miliouów (5 z kolei, 6 z listów zastaw, 
i indemnizacyi), to mnie zdaje się, że wysoko go oceniam na 8 do 
8-5 milionów, w czem objętą już jest kwota na amortyzacyę, wyno
sząca przy samej tylko indemnizacyi przypuszczalnie blisko 2 miliony 
z kwoty przez kraj płaconej.

Bilans przywozu i wywozu towarów, jaki p. S zestawia dla 
Galicyi na podstawcie wykazów kolei Karola Ludwika z r. 1883 i po
równywa z datami tej kolei z r. 1860, podanemi w dziele Lippa, jest 
z pewnością nąjcenniejszem zestawieniem w książce p. S. Książka 
Lipp a, która w swoim czasie zrobiła wielkie wrażenie i za granicą 
i u nas, gdzie nie spodziewano się tak znacznych pozycyi wywozu 
i przywozu, była już dawno zapomnianą i znaną tylko niewielu fa
chowym, daty wykazów kolejowrych także mało komu są znane, po
danie zatem szerokiej publiczności tych dat, które dają wyobrażenie 
przybliżone o naszym handlu zewnętrznym, było niewątpliwie bardzo 
pożądane. Daty te wystarczają zupełnie na to, aby wykazać ogrom
ny wzrost wywozu mimo znacznie zwiększonej ludności, zatem 
wzrost produkcyi krajowej a również ogromny wzrost przywrozu, 
a zatem wprost potrzeby wyrobów przemysłowych o szerokich kołach 
ludności krajowej, która to potrzeba jest koniecznym warunkiem 
powitania przemysłu w kraju. Nadto bliższe rozpatrzenie tych dat 
wskazuje, w jakich kierunkach możnaby z korzyścią powiększyć 
jeszcze produkcję krajową, w jakich mianowicie zastąpić przjwóz 
własnemi wyrobami. Natomiast nie można użyć tych dat, jak to czy
ni p. S., do porównań z datami przywozu i wywozu innych krajów, 
zestawionemi na podstawie innej całkiem, bo na podstawie staty
styki cłowej, nie można także użyć tych dat do zestawienia bilansu 
handlowego Galicyi i wykazania je j niedoboru rocznego w tym bilan
sie. Daty te bowiem odnoszą się do jednego tylko roku, w którym 
autor sam uważa za konieczne odliczyć 10 milionów złr. z przywozu 
na karb materyałów na budowę kolei transwersalnej dowożonych, 
a następnie nie dają jeszcze całkowitego obrazu naszego handlu ze
wnętrznego. Jak p. S. sam zaważył, jest w nich pominięty przywóz 
do Galicyi od wschodu w r. 1883 bardzo znaczny, tak z krajów rosyj
skich jak z Rumunii '), dalej przywóz i wywóz miasta Krakowa i całej 
okolicy od Krakowa na zachód i południowy zachód, może najoso
bliwszy pod względem ekonomicznym (Biała, kopalnie w okręgu 
krakowskim), a następnie przywóz i wywóz na drogach wodnych, 
który mimo zaniedbania rażącego tych dróg, nie jest przecie nie
znacznym. Nadto przy porównaniach z innemi krajami i przy uży-

' )  W  r. 1 8 8 5  dow ieziono do Gulicyi przoz k om ory  c low e  ga licy jsk ie  i bu - 
kow ińskio z R osyi i Rum unii 2 ,4 4 5 ,8 0 4  cont. m otr. zboża i 2 7 ,9 6 4  cent. m etr. o w o 
có w  stryczkow ych .
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ciu dat ruchu towarowego do zestawienia bilansu handlowego pamię
tać należy o tem, że oszacowanie przywozu i wywozu na pieniądze, 
oparte na cenach przypuszczalnych, zmniejsza także do pewnego 
stopnia dokładność dat i wpłynąć może na przedstawienie rzeczy bądź 
więcej, bądź mniej korzystne.

Dzisiaj, w obec znacznego rozgałęzienia sieci kolejowej galicyj
skiej, odpada możność zdania sobie w przybliżeniu sprawy z przywozu 
i wywozu Galicyi, na podstawie dat ruchu towarowego na jednej ko
lei, a statystyka kolejowa austryacka podaje daty ruchu dla każdej 
kolei z osobna, licząc każdą przesyłkę tyle razy, przez ile kolei prze
chodziła. A  przecież wiadomość o przywozie i wywozie Galicyi jest 
dla ocenienia naszego położenia ekonomicznego i zyskania wskazó
wek dla krajowej polityki ekonomicznej wprost niezbędną. Należy 
tedy wszelkiemi siłami dążyć do tego, aby rząd urządził statystykę 
ruchu towarowego na kolejach taką, jaką od r. 1883 posiadają 
Niemcy, znosząc równocześnie wykazy dzisiejsze całkiem bezużytecz
ne. W  Niemczech dla każdej części cesarstwa, stanowiącej pewną 
całość ekonomiczną (takich okręgów jest 38), znanym jest przywóz 
i dowóz wszystkich towarów (z wyjątkiem przesyłek niżej 500 kilo
gramów) do innych okręgów cesarstwa i do krajów zagranicznych. 
N a podstawie tych dat niemieckich zestawiłem też handel Galicyi 
i innych krajów austryackieh z Niemcami w drugiej połowie 1884 
i w latach 1885 i 1886 w X  roczniku Wiadomości statystycznych da
ją c  w ten sposób próbkę tego, coby nam dać mogła urządzona nale
życie statystyka ruchu towarowego na kolejach.

Powyższy szereg uwag nad bilansem gospodarstwa krajowego, 
jaki p. S. zestawił, wystarczy może na to, aby uważać tymczasem za 
nieudowodnioną choćby w przybliżeniu konkluzyę, iż Galicya ma 
w gospodarstwie swojem roczny niedobór 21 czy też 10 milionów 
(str. 62), równie jak dalszą konkluzyę (str. 64), że pokrywanie defi
cytu następuje u nas w normalnych czasach przez sprzedaże ziemi 
i kapitałów lub wycinania lasów (oczywiście po za regularną gospo
darką), w stosunku 6 do 10 milionów' rocznie. O ile z dat, jakiem i 
dziś rozporządzamy można wnosić o postępach wywłaszczania i w ja 
kim kierunku taki postęp jest widocznym, pozwolę sobie zaznaczyć 
w krótkości przy końcu tego artykułu.

Przystępuję teraz do „niedoboru życiowego.” P. S. kilka razy 
powtarza z całą stanowczością twierdzenie: „iż z głodu umiera w Ga
licyi 50,000 ludzi rocznie!” Wiadomo, że niepomyślne stosunki eko
nomiczne czy to pewnych warstw społecznych czy całych społe
czeństw znajdują nieomylnie ostateczny swój wyraz w zwiększonćj 
śmiertelności, która dochodzi czasem do tego, iż w miejsce zwykłe
go przyrostu następuje ubytek ludności. Jeżeliby prawdą było 
twierdzenie p. S., żo w Galicyi śmiertelność wzrasta w sposób za
trważający i źo rocznie ginie z głodu około 50,000 ludzi, toby zby- 
tecznemi były wszelkie przypuszczalne obliczenia celem wykazania
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naszej nędzy ekonomicznej. Sam fakt śmierci głodowej tylu ludzi 
rocznie byłby wystarczającym zupełnie dowodem najgroźniejszego 
upadku. Na czernie p. S. opiera to twierdzenie, które ogółowi czy
telników niewątpliwie najbardziej utkwiło w pamięci i które w spra
wozdaniach o jego pracy podnoszono do znaczenia „odkrycia?”

Galicya i Królestwo Polskie, powiada p. S., miały w r. 1860 
niemal równą liczbę ludności (przeszło 4,800,000) i tę samą roczną 
cyfrę urodzeń, obecnie Królestwo ma ludności 8 milionów, Galicya 
tylko 6,400,000. Ponieważ zdaniem p. S. napływ obcej ludności do 
Królestwa mógł w owych 27 latach wynosić najwyżej 100,000 ludzi, 
przeto różnica w wzroście ludności między Galicya a Królestwem 
ztąd tylko wziąść się mogła, że w Galicyi o tyle t. j. o i y 2 miliona 
ludzi więcej umarło w tych 27 latach, umarło zaś z braku należyte
go wyżywienia, zatem z głodu. Zupełnie słusznie zauważył na to 
prof. Kleczyński, źe w ten sam sposób możnaby dowodzić, „że ponie
waż ludność Francyi wzrasta wolniej od ludności Niemiec, i tam 
więc panuje śmierć głodowa. To też podobnie jak taki argument 
dla Francyi jest niedorzecznym, tak samo nie można dowodzić 
śmierci głodowej na tej podstawie, że w Królestwie wzrost ludności 
jest wyższy aniżeli w Galicyi1*. Ja dodam jeszcze drugi przykład: 
Od r. 1869 do 1880, jak wykazują spisy ludności, wzrosła ludność 
Galicyi o 9‘79% , ludność Węgier, stawianych nam przez p. S. za 
wzór rozwoju gospodarczego, tylko o 1-43%. Czyż to dowód, że 
w Węgrzech o tyle więcej ludności z głodu ginie? Nie tylko jednak 
sposób dowodzenia jest niewłaściwy, ale i daty użyte za podstawę 
zbyt niepewne. W  Królestwie Polskiem nie było dotąd ogólnego spi
su ludności, któryby się odbył w jednym dniu lub w czasie ile możno
ści krótkim z odniesieniem do stanu ludności w pewnym oznaczonym 
dniu, lecz obliczenia ludności odbywają się na podstawie ksiąg lu
dności, które jak wszędzie tak i w Królestwie, według zgodnego zda
nia statystyków tak polskich jak i rosyjskich, są podstawą nader nie
dokładną ’ ). Jeżeli zaś, przyjmując tę chwiejną podstawę np. dla 
r. 1871, porównamy rezultat następnego obliczenia w r. 1880 z przy
rostem naturalnym t. j. z przewyżką urodzeń nad wypadki śmierci 
z lat 1871 — 1880, to otrzymamy bardzo znaczną nadwyżkę po nad 
przyrost naturalny, bo około 270,000, która to nadwyżka przedstawia 
przypuszczalną cyfrę napływu obcych w latach 10 czyli w przecięciu 
27000 rocznie, podczas gdy p. S. przyjmuje ogółem 100000 na cały 
okres 27 lat 3). Jeżeli jednak ów jaskrawy rezultat porównania 
Galicyi z Królestwem ostać się nie może, to jakże rzeczy się mają

' )  Za lęsk i, Teorya statystyki str. 2 5 9 —  26  1.
ł )  K iaer, zestaw iając dla m iędzynarodow ego kongresu d em ogra ficzn ego  

w  W iodn iu  daty przyrostu ludności w k ra jach  europojsk ich , z zdziw ien iem  p od n osi 
owij znaczną im m igracyę.
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z  wzrostem śmiertalności w Galicyi, co do którego to wzrostu prof. 
Kleczyński zdaje się poniekąd przyznawać p. S. słuszność, mówiąc: 
„czyż nie wystarczy stwierdzić ten smutny fakt, że kiedy w krajach 
cywilizowanych śmiertelność się zmniejsza, u nas w Galicyi w ciągu 
lat 20 ona wzrosła?"

Ażeby zdać sobie sprawę z tego, czy śmiertelność w Galicyi 
obecnie wzrasta i w jakim stopniu wzrasta, nie wystarcza, mojem 
zdaniem, wziąć cyfry przeciętne wypadków śmierci i ludności z pier
wszych i z ostatnich pięciu lat 27 letniego okresu, opuszczając lata 
pośrednie i pomijając tę okoliczność, że dokładność materyalu staty
stycznego w Austryi i specyalnie w Galicyi zmieniła się bardzo 
w tym czasie. Sądzę, że lepiej zrobimy, jeśli, przyjmując za punkt 
wyjścia rok 1875, od którego to roku centralna komisya statysty
czna otrzymuje do opracowania materyał pierwotny, a nie zesta
wienie podrzędnych władz rachunkowych, zestawimy cyfry śmiertel
ności za ostatnich lat dwanaście. Cyfry te obliczamy na podstawie 
ilości zmarłych, tej samej, którą p. S. podaje na str. 65, i liczby lu
dności, obliczonej z osobna dla każdego roku przez centralną komi- 
syę statystyczną '). Rezultat jest następujący:

W  przecięciu na 1000 ludności wypada zmarłych w Galicyi:

Cyfry powyższe, obliczone na podstawie dat pierwotnych d o 
statecznie wiarygodnych, nie dowodzą bynajmniej, żeby śmiertelność 
u nas ciągle i znacznie wzrastała. Owszem widoczną jest z nich 
tendencya ku zmniejszeniu się śmiertelności, wstępująca wprawdzie 
w latach 1880—82 ponownej i znacznśj podwyżce, lecz powracająca 
w latach ostatnich jeszcze wyraźniej. Podając te daty, nie twierdzę 
bynajmniej, żeby śmiertelność w Galicyi nie była bardzo znaczną 
lub żeby zachodził już całkiem stanowczy zwrot ku lepszemu. 
Owszem pospieszam zaznaczyć, że w tym samym roku 1886, najpo
myślniejszym z całego przytoczonego okresu, cyfra śmiertelności by
ła w Galicyi wyższą niż we wszystkich innych krajach austryackich 
z  wyjątkiem miasta Tryestu z okręgiem, które nie nadają się do po
równania. Nie widzę jednak, dlaczego mamy stosunki nasze w ogó
le niepomyślne, przedstawiać w obec swoich i obcych gorszemi niż 
są w istocie a nawet obwoływać je  za najgorsze na kuli ziemskiej. 
Ż e  tak znowu nie jest, mianowicie pod względem śmiertelności, któ—

')  Sposób obliczenia i szczegółowo rozultaty tegoł podajo zeszyt 4 . toma 
X I I I  Oosterreicbische Statistik.

w r. 1875
1876
1877
1878
1879
1880

oo o (średnio



rą i p. S. i ja  uznajemy za datę wskazówkową, niechaj poświadczy 
znowu przykład sąsiednich Wegier. Średnia cyfra śmiertelności 
w 'Węgrzech wraz z Kroacyą i Sławonią wynosiła w latach 1865 do 
1880— 38na 1000 mieszkańców, wiatach 1880do 1884— 34‘5 na 1000, 
w r. 1885-ym —  32-8, w r. 1886-ym—33 na 1000 mieszkańców. To 
też, według świadectwa niepodejrzanego, bo węgierskiego ■), ludność 
Węgier w r. 1876 wynosiła tę sarną cyfrę, co w r. 1864, zatem siedem 
lat przedtem, tak że na lata 1869— 1880 wypada przeciętny roczny 
przyrost na 0-13%, przyrost najmniejszy w całej Europie, podczas 
gdy między latami 1857 a 1869 przyrost ten wynosił w "Węgrzech 
] 05%  rocznie.

Przyczyny znacznej śmiertelności w Galicyi upatruję zgodnie 
z prof. Kleczyńskim głównie dwie: wielką płodność czyli, jak prof. K L 
powiada, bezrozumne płodzenie dzieci, która sprowadza wielką śmier
telność, gdyż dzieci najbardziej są na śmierć narażone a następnie 
brak opieki lekarskiej i domowej nad chorymi a zwłaszcza nad dzieć
mi. "W obu kierunkach zmiany na lepsze sprowadzi dopiero rozsze
rzenie się oświaty i dobrobytu a nadto co do opieki lekarskiej odpo
wiednia organizacya służby zdrowia, związana znowu z reformą adm i -  
nistracyi lokalnej. Po owych dwóch przczynach następuje dopiera 
złe żywienie się ludności, które jednak stosownie do okolicy kraju 
i do pory roku w bardzo różnym występuje stopniu.

(Dok. nastąpi).
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R zut oka na ogó ln e  p ołożen ie  stosunków politycznych  w  E uropie. N iem cy  i F ran 
c y a . —  A  a stro -W ę g r y . —  W ło c h y .— P ółw ysep  bałkański. — D roga  żelazna z B el
gradu  do S alon iki. —  T urcya  i G re cy a .— A n g l ia .— R osya. —  Otwarcie d rog i że la- 
znćj zak asp ijsk ićj.— U stawa szk ó ł p rzem ysłow ych .— B ank w łościański dla Królestwa 
P olsk iego .— N ow e P raw o o och ron ie  lasów .— K odyfik acya  ustaw Tow arzystw a k ro - 
d ytow ego z iem skiego w  K rólestw ie P o lsk ićm . —  Zm iany w rozporządzen iach  rządo
w ych  co  do w arunków  przyjm ow ania  uczn iów  do średnich zak ładów  naukow ych . —  
Z  dziedziny nauk: Posiedzenie kom isyi a n tropologicznej A k a d . um iej, w  K rakow ie 
w dn. 11 k w ietn ia ,— Posiedzenie kom isyi historyi sztuki A k a d . um . w K rak ow ie  
w  dn . 3 m aja . — D oroczn e  posiedzenie A k adem ii u m ie j, w  K rakow ie dnia 2 6 - g o  
m aja  r. b . Z ja zd  nauczycieli szk ół średnich w K rakow ie. —  D oroczno posiedzenie 
T o w . histor. liter, w Paryżu dnia 3 -g o  m a ja .— Z  dziedziny sztuki: P . H a k ow sk ie - 
g o  A ntepedyum  z b lachy srebrnej dla g łów n ego  o łta rza  katedry na W aw elu  (re p ro 
dukcya  obrazu M atejk i , (Sobieski pod  W ie d n ie m ^ ).— Z  ekonom ik i: M iejskie kasy 
oszczędności w R osy i od  r. 1 8 4 1  — 1 8 8 6 .—  P ocztow e kasy oszczędności w A ustry i.
—  M uzeum  o g ro d n icze .—^G roźba  now ego podw yższenia  ce ł zbożow ych w  N iem czech  
w obec danych  statystycznych, n ieaspraw iedliw iających bynajm niej tego środka a n t i-

ek on om iczn ego.

Jednem z trudniejszych zadań publicystyki w naszych warun
kach literatury peryodycznej.jest bez zaprzeczenia skreślenie treściwego 
a jasnego przeglądu położenia aktualnego państw europejskich, wy
wierających pewien wpływ na kierunek rozwoju społeczeństw dzi
siejszych. Trudność ta wzrosłaby jeszcze bardziej, gdybyśmy od 
takiego przeglądu wymagali ujawnienia najżywotniejszych momen
tów życia publicznego pod względem religijnym, społecznym, ekono
micznym i politycznym w danym okresie miesięcznym. Przy tśm 
bowiem rozglądaniu biegu stosunków publicznych, umysł najbystrzej
szego męża stanu nie może otworzyć sobie szerszego widnokręgu 
w chwili tak nużącej t y m c z a s o w o ś c i  i tak groźnego powszechnie 
o c z e k i w a n i a  burzy od dawna nadciągającej, ponieważ wśród ta
kiej sytuacyi wszyscy naczelni działacze na arenie życia publicznego



dokładają wszelkich starań, żeby ukryć jak najgłębiej istotne swo
je  zamiary. W  tym celu puszczają też zazwyczaj w świat krótko- 
widzący i łatwowierny: albo zwiastunów optymizmu, albo groźnych 
giermków pessymizmu dla omylenia opinii publicznej, niewtajemni
czonej w zakulisowe roboty dyplomacyi, która, przy pomocy podnie
conego nad miarę egoizmu rasowego, stawia najokazalsze ołtarze 
bałwankom rzekomego patryotyzmu narodowego lub pali najwon
niejsze kadzidła dla najjaskrawszych doktryn politycznych, ekono
micznych i t. d.

Niepewność zdrowia cesarza Fryderyka III-g o  i zawichrzenia 
wewnętrze we Francyi, utrzymują od dwóch miesięcy w ogólnem po
łożeniu stosunków międzynarodowych ową duszną t y m c z a s o w o ś ć ,  
którą kronika nasza zaznacza od chwili śmierci cesarza Wilhelnm. 
Atmosfera tego rodzaju, ciężka nadzwyczaj dla ludów, uginających 
się pod brzemieniem ciężarów publicznych i krępowanych w przed
sięwzięciach swoich na polu przemysłu i handlu, nie dozwala kwe- 
styom bieżącym posuwać się śmielej na drodze dyplomatycznej, ale 
ułatwia w pewnym stopniu przygotowanie się każdej potencyi do 
wzięcia jak najenergiczniejszego udziału w rozwiązaniu tych spraw 
i tych interesów, których dreszczów, odzywających się co chwila, 
zbyt długo tłumić nie będzie można.

Przy podejrzanych hasłach bulanżystów we Francyi, przygoto
wują się w Rzeczypospolitej francuzkiej poważne zapasy między or- 
ganizującemi się stronnictwami monarchicznemi a skompromitowa
nym na całej linii republikańskim rządem doktrynerów, którzy dla 
utopii abstrakcyjnych teoryi sponiewierali zasady republikanizmu, 
a dla żijdz egoistycznych i fakcyjnych zapomnieli o dobru ogólnem, 
do którego wszystkie stronnictwa bez wyjątku przyczynić się powin
ny. Stwierdza sią tu ponownie ta nauka dziejów, że Republika, bę
dąc znakomitą i najlepszą formą rz;jdu dla miast wielkich (Rzym, 
Ateny, Sparta) łub kantonów (Szwajcarya) a nawet Stanów auto
nomicznych (Ameryka), jest szkodliwą i zgubną dla państw wiel
k ich — jest niebezpieczną dla narodów, pragnących odgrywać lub 
przez swoję misyą dziejową powołanych do odegrania poważnej roli 
w stosunkach międzynarodowych.

Korzystając z takiego zawichrzenia stosunków francuzkich, od
krywają Niemcy coraz śmielej swój szyszak k r z y ż a c k i :  prowokują 
sąsiada zachodniego przez utrudnienia i szykany paszportowe w Al- 
zacyi i Lotaryngii, a równocześnie szkodzą sąsiadowi wschodniemu 
na polu interesów ekonomiczno-finansowych przez różne pogróżki 
(agitacya przeciw finansom rosyjskim,— zapowiedź nowego cła zbożo
wego przeciw zbożu nadchodzącemu z Rosyi do Niemiec), które, sko
ro tylko w danej chwili cel swój osiągnęły, bez najmniejszego zaru
mienienia się, jako kłamliwe wieści, odwołać można. Podczas tego 
nie brakło sposobności okazania pierwszorzędnych względów temu 
potężnemu a wypróbowanemu przez wieki przyjacielowi, nu polu po
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lityki wschodniej— i to choćby przez sprzeciwienie się zamiarom ma
trymonialnym księcia battenberskiego. Przy tein wszystkiem pod 
rządami liberalnego cesarza, który manifestacyjnie obiecał wszyst
kim równą sprawiedliwość i równą opiekę monarszą, prowadzi się 
z wzmocnioną energią dzieło już nie giermanizacyi, ale wytępienia,—  
dzieło ekstyrpacyi narodowości polskiej w dzielnicach dawnej Rze
czypospolitej i na Szlązku, a narodowości francuzkiej w Alzacyi i L o
taryngii —  tudzież narodowości duńskiej w Szlezwigu. Celom tym 
musi obecnie służyć kościół razem z seminaryarai duchownemi, bo 
w przeciwnym razie rozwija państwo gotową chorągiew walki o kul
turę, —  szkoła na wszystkich swych stopniach, gmina we wszystkich 
gałęziach swego życia, nawet edukacya prywatna, stojąca przecie 
pod opieką ołtarza świętości i nietykalności rodziny. Wszędzie 
grzmi Brennusowe: Vae victis! i szerzy taki postrach, że się przed 
tą plagą wszystkie W etturye i Wolumnije w niedościgłych kryjów
kach pochowały!

O Serbii, Rumunii, Bułgaryi, Macedonii, Turcyi i Grecyi, 
przedstawiających terytorya, podminowywane przez rozmaitych kre
tów politycznych, nie można nic faktycznego powiedzieć, bo losy tych 
krajów, po ułożeniu się ostatecznem polityki Niemiec z Austro-W ę- 
grami i W łochami, do której i Anglia, chociaż nieformalnie, to fak
tycznie się skłania — losy, mówię, tych krajów bałkańskich zależą 
od rozwoju .stosunków w Europie zachodniej i środkowej. W  obec 
takiego położenia stosunków, nie bez znaczenia politycznego jest ró
wnie wykończenie drogi żelaznej z Belgradu do Saloniki, z pomocą 
funduszów „Laenderbanku11 wiedeńskiego jak i wykończenie przez 
Rossyą linii drogi żelaznej do Samarkandy, bo, jak słuszną uwagę 
zrobił „ N o r  d“  brukselski, Rosya zagrażając przez to Anglii w Azyi, 
krępuje swobody jej postanowień na Zachodzie, zmusza ją  do wzma
cniania swojej siły zbrojnej, co nie przyczyni zapewne korzyści inte
resom angielskim pod względem ekonomicznym ani przemysłowym 
ani handlowym. Pozycya taka warta dla polityki obronnej a poko
jowej Rossyi daleko więcej, aniżeli ostentacyjne deklamacye tysiąca 
Derouledów i różnych towarzystw panslawistycznych oraz lig pa- 
tryotycznych!

W  naprężonych stosunkach f r a n c u z k o - w ł o s k i c h  trudno 
myśleć o rychłej poprawie, chociaż niebrak szczerych usiłowań po 
jednej i po drugiej stronie: główna przyczyna niepowodzenia wielu 
już prób na tem polu, zdaje się leżeć w zachmurzonćj a nawet po
sępnej fizyognomii skompromitowanego rządu republikańskiego we 
Erancyi. Przyjazne deklamacye Crispi'ego w parlamencie włoskim, 
nie przekraczają granic obojętnej deklamacyi, do niczego nie obo
wiązuje!

A ustro-Węgry, łagodząc dotychczas dosyć szczęśliwie swojo 
trudności wewnętrzne, przy nader lojahióm usposobieniu większości 
parlamentarnej, ukołysały już nieco burzliwą narazio „wódczaną 
opozycyą“  Galicyan —  i nio zasypiają sprawy wzmacniania coraz



■większego swojej siły zbrojnej, bo ona jest najtrwalszym i najwa
żniejszym czynnikiem ścisłego związku polityki Austro-W ęgier 
z Niemcami, związku, którego pierwszy zamach skierowany jest ró
wnie na "W s c h ó d jak i na Z  a c h ó d.

W  Anglii zajmują się umysły w tej chwili przeważnie dwiema 
kwestyami, mianowicie: wzmocnieniem siły wojskowej równie lądo
wej jak i morskiej, oraz nowy projekt rozwiązania kwestyi irlandz
kiej, podany przez Chamberlaina, przywódzcę radykalnych unioni- 
stów.

Reszta państw europejskich zajmowała się przeważnie porząd
kowaniem i wzmacnianiem swoich sił wewnętrznych, w celu'tem le
pszego zabezpieczenia swojego stanowiska politycznego.

Jeżeli gabinet torysów ośmieli się korzystać, jak to zwykli ro
bić torysi ‘), z wskazówek, których mu nie szczędzą liberaliści, i przy
stąpi śmiało do organizacyi siły zbrojnej państwa odpowiednio do 
jego potęgi na wzór państw lądu stałego, to dopiero wtedy zaważy 
potężnie głos Anglii, przy dalszym rozwoju stosunków międzynaro
dowych. —  Projekt C h a m b e r l a i n a  w sprawie i r l a n d z k i e j  nie 
chce wprawdzie nic wiedzieć o parlamencie narodowym w Dublinie, 
ale, przy pewnem ograniczeniu wszechwładzy wice-króla irlandzkie
go, dopuszcza reformę rządu centralnego Irlandyi przez wytworze
nie na miejscu wielu ciał prowincyonalnych autonomicznych (local 
councils), którym przekazanoby wiele atrybucyi władzy prawo
dawczej, służących dzisiaj albo centralnemu parlamentowi w Londy
nie, albo też wice-królowi w Dublinie. —• Wystąpienie watykanu 
w sprawie irlandzkiej nie dotyczyło bynajmniej strony politycznej 
kwestyi narodowej, ale odnosiło się do moralnej strony postępków 
przywódzców ligi narodowej —  i zostało też w ten sposób przez 
Irlandyą zrozumiane i do wiadomości przyjęte, przy odpowiedniej de- 
klaracyi episkopatu irlandzkiego.

llossya zrobiła w cichym spokoju ważny nader krok na drodze 
swego rozwoju państwowego, pod względem strategicznym, handlo
wym i politycznym przez otwarcie drogi żelaznej zakaspijskiej, która 
wraz z projektowanemi liniami bocznemi, zbliża ją  do serca Afgani
stanu i do północnych granic Indyi, co jakeśmy już wyżej nadmie
nili, nie pozostanie bez wpływu na kierunek polityki państw zacho
dnich.—  Donioślejszego znaczenia mogą być i dla Królestwa Pols
kiego niektóre z najnowszych rozporządzeń rządu i postanowień
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’ )  T ak tyk a  torysów  w  A n g lii  p o lega ła  zawsze na tem , aby p rzeprow adzić 
to , c o  w h i  g o  w i o  ob iecyw ali, skoro to sami za odpow iednie potrzebom  kraju  uznali. 
Za tym  przykładem  powinni takżo postępow ać k u n s e r w a t y ś c i  reszty kra jów : zam iast 
walki quand m ćm o z pozytyw istam i, pow inni raczej p od ją ć otw arcie spełnienie roz - 
tropnćj części program u trzeźw ych , dobrzo m yślących pozytyw istów , a  wtedy zna jdą  
szerokie pole pożytecznćj pracy .

Tom II. Czerwiec 1888. 33



Najwyższych, mianowicie: 1) Nowe prawo o ochronie lasów (Najwy
żej zatwierdzone dn. 4 (16) kwietnia r. b., ogłoszone w Zbiorze Praw 
i rozporz. rządowych. N i. 44). —  2) Ustawa zasadnicza szkół prze
mysłowych czyli techniczych i rzemieślniczych, ogłoszona dnia 15 
( ‘27) kwietnia 1888 (Zbiór praw i postan. rząd. Nr. 36) wraz z prze
pisami zasadniczemi o szkołach przemysłowych (Najwyżej zatwier- 
dzonemi d. 7-go marca 1888 r.); 3) Ustawa banku włościańskiego 
dla Królestwa Polskiego. Sprawy te zasługują na rozbiór szczegóło
wy, dla którego granice ,,kroniki miesięcznej" są za ciasne, równie 
jak  i dla ocenienia doniosłości przyjętej już (dnia 9-go maja r. b.) 
przez departament rady państwa 4) „Kodyfikacyi Ustaw Towarzy
stwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem“ , której pro
jekt, wypracowany z polecenia rządu przez W ładze naczelne Towa
rzystwa i przedstawiony przed paru laty Ministrowi do Najwyższego 
zatwierdzenia, oczekuje już tylko zatwierdzenia rady państwa i Sank- 
cyi Najwyższej, aby wszedł w wykonanie. Skoro to nastąpi otwo
rzy się szersze pole pracy i działalności dla naczelnych W ładz Towa
rzystwa, na co Stowarzyszeni przy tegorocznych wyborach powinni 
już byli uwagę swoję zwracać. Prezesi zebrań wyborczych nie po
winni byli pomijać tej sposobności, aby w tym kierunku nowe wybo
ry były dokonane, boć jeżeli która z instytucyi krajowych, to właśnie 
instytucye takie, jak Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Towarzy
stwa kredytowe po miastach gubernialnych— powinny reprezento
wać ogólne interesa publiczne, przed którymi milknąć muszą wszel
kie inne względy prywatne. Nie wchodząc w tej chwili w rozbiór 
nieusankeyonowanej jeszcze „Kodyfikacyi" dla wskazania jej postę
pu w porównaniu z Ustawą dawniejszą, nadmieniamy tylko, że kwe- 
stya krótkoterminowych pożyczek bez dobrodziejstwa amortyzacyi 
wymagać będzie nowych zachodów, o ile ją  z nową Ustawą, nie 
mniej ze stanem funduszów i z prawem niższych wierzycieli hy- 
potecznych pogodzić będzie można. (Zob. Bibl. Warsz. na mies. maj. 
Str. 344.)

Ministeryum oświaty w Petersburgu postanowiło zmienić nieco 
zarządzone zeszłorocznemi okólnikami warunki przyjmowania ucz
niów do średnich zakładów naukowych. Ostatni okólnik kuratora 
odeskiego okręgu naukowego, zaleca dyrektorom gimnazyów: aby 
przy przyjmowaniu uczniów nie żądali ani od rodziców ani od wy- 
chowańców wiadomości o ich mieszkaniu, o ilości zajmowanych po
kojów, ilości sług, o liczbie zamieszkałej z nimi rodziny, z wymienie
niem ich imion i oznaczeniem wieku, rodzaju zatrudnienia i środków, 
jakiemi rozporządzają ci z członków rodziny, którzy już wyszli z wie
ku szkolnego. Zniesiono również obowiązkowe zasięganie wiadomo
ści: do jakiego zajęcia sposobi się przedstawiony do zapisu kandydat; 
w jaki sposób i pod czyim bezpośrednim kierunkiem prowadzono by
ło jego dotychczasowe wychowanie i pod czyim nadzorom i odpowie
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dzialnością prowadzone będzie nadal; czy uczeń może otrzymać 
wszystko co potrzebnem mu będzie do osiągnięcia korzyści z nauk 
szkolnych. Wszystkie te warunki zostały zniesione, natomiast 
utrzymano w swej sile przepisy, obowiązujące kierowników średnich 
zakładów naukowych do zapoznania się ze stanem materyałnym ro
dziców ucznia, ze stopniem ich wykształcenia tj. zasięgnięcia wiado
mości o rodzaju ich zajęcia, o wieku, o ilości pobieranej pensyi i ma- 
jątkowem cenzus ,  oraz czy wnoszący podanie o przyjęcie ucznia jest 
w stanie opłacać wpisy tudzież dostarczyć uczniowi odpowiednich 
podręczników, utensyliów i umundurowania.

Komisya antropologiczna Akademii Umiejętności w Krakowie 
odbyła posiedzenie w dniu 11 kwietnia b. r., na którem przewodniczący 
oznajmił, że złożona dawniej praca antropometryczna dr.Hryniewicza, 
została już przez niego łącznie z sekretarzem dr. Kopernickim przygo
towaną do zamieszczenia w będącym w druku X I I  tomie „Zbioru 
Wiadomości1*. Z  darów w przedmiotach muzealnych i materyałach 
naukowych przedstawił sekretarz fotografie 15 typów ludowych i 2 
widoki z Podola rosyjskiego i Besarabii z daru p. M. Greima; od dr. 
J. Hryniewicza 3 młotki kamienne z jaskini wsi Popowki, w powie
cie żwinogrodzkim; od p. St. Ziemby opis wesela ruskiego z Hołowa- 
niewskiego na Pobereżu; od p. N. Rogowskiego tablicę uzupełniają
cą dawniejsze, z rysunkami narzędzi gospodarskich i domowych ludu 
ruskiego z Podlasia. Natomiast zwrócono p. Chełchowskiemu zbiór 
pieśni ludu polskiego z okolic Prasnysza. P. O. Kolberg oświad
czył, że do „Zbioru Wiadomości” ofiaruje odpowiednio opracowane 
cząstkowe ze swoich zbiorów materyały, które to oświadczenie ko
misya przyjmuje z wdzięcznością. Na ostatek p. G. Ossowski zdał 
sprawę z badań swoich w drugim kurhanie ryzanowskim, tudzież 
w kurhanach wsi Rezyny i Kobrynowej. Liczne cenne i ciekawe przed
mioty, otrzymane przy tych poszukiwaniach, weszły do zbiorów Aka
demii, częścią jako ofiara złożona przez właścicieli kurhanów. W  prze
prowadzonej co do niektórych szczegółów rozprawie brali udział 
przewodniczący, sekretarz i dr. Sciborowski.

Dnia 3 maja r. b., odbyło się w Akademii Um. w Krakowie 
posiedzenie komisyi historyi sztuki, na którem, po dłuższej dyskusyi 
nad bieżącemi sprawami, p. W incenty Wdowiszewski zdawał sprawę 
z obecnego stanu materyałów swoich do bibliografii piśmiennictwa 
polskiego, odnoszących się do sztuki, i zapowiedział, iż zamierza roze
słać odezwę do wszystkich autorów piszących o sztuce, z prośbą o do
pełnienia. Następnie prof. Maryan Sokołowski przedłożył otrzyma
ny niedawno widoczek zamku Ujazdu w Sandomierskiem, tudzież 
akwarelę jego fasady na większą skalę, zrobioną w roku 1827 przez 
Chotomskiego, i dodał do tego objaśnienia liistoryczno-estetyczne. 
Akwarela tem jest ważniejszą, że uwydatnia bogatą freskową de-

MIESIĘCZNA. 503



koracyą ścian słynnego ze wspaniałości gmachu, którego górne pię
tro już dzisiaj nie istnieje. "VV dyskusyi nad sposobem reproduko
wania w wydawnictwie komisyi tego widoku, prof. Łuszczkiewicz 
wspomniał o widocznych jeszcze niedawno śladach malowań ścien
nych na zewnątrz pałacyku Czartoryskich w Kalwaryi. Dalej prof. 
M. Sokołowski przedłożył i objaśnił zdjęcia architektoniczne z ko
ścioła gotyckiego ceglanego w Gostyniu. Wreszcie prof. Łuszczkie
wicz zakomunikował pismo p. Konstantego Wojciechowskiego z W ar
szawy o odkryciu średniowiecznych fresk w presbiteryum katedry 
sandomierskiej, które według wszelkich wskazówek pochodzą z X I V  
wieku; dotychczas zakryte były zupełnie wielkiemi obrazami na płó
tnie. Przedstawiają one sceny z życia Chrystusa Pana. Do tego 
nader ważnego odkrycia postanowiono jeszcze powrócić, zasiągnąw- 
szy bliższych wiadomości.

W  dniu 26 maja r. b., odbyło się doroczne posiedzenie publiczne 
Akademii umiejętności w Krakowie, które zagaił zastępca protekto
ra Akademii J. C. W . arcyksięcia Ludwika,— J E  Alfred hr. Potoc
ki. Po odpowiedzi J . Majera, prezesa Akademii i zdaniu sprawy 
z ruchu naukowego i administracyjnego przez sekret, generalnego 
prof. Stan. dr. Tarnowskiego — miał odczyt prof. uniw. lwowskiego 
T . Wojciechowski: „O  powtórnej elekcyi Stanisława Leszczyńskie
go w r. 1733.“  P. Wojciechowski nie widzi w tej elekcyi manife- 
stacyi patryotycznej; ale zamach oligarchów, dążących w zaślepieniu 
swojem do podtrzymania nadał głównych podstaw anarchii przeciw 
zamiarom stronnictwa t. zw. saskiego, pragnącego ukrócenia swawo
li w dobrze zrozumianym interesie narodu i państwa. Nie wątpimy
o tem, że pogląd ten usprawiedliwi wszechstronnie krytyczne zbada
nie źródeł wiarogodnych.

Nagrodę z zapisu Probusa Barczewskiego 1125 złr. za najlep
sze dzieło historyczne, ogłoszone drukiem w roku minionym akade
mickim, przyznano zasłużonemu na niwie badań historycznych pol
skich prof. uniwers. warszawskiego, Adolfowi Pawińskiemu, za dzie
ło p. t. „Dzieje ziemi kujawskiej'4 i t. d. (Zob. Bibl. W arsz. zesz. 
za mieś. luty r. b. str. 317— 319).

r
Podczas Zielonych Świątek odbył się w Krakowie doroczny 

,.Zjazd nauczycieli szkół średnich.'1 Rozbierano tu wiele ważnych 
kwestyi pedagogicznych, z którymi obznajmiemy czytelników naszych 
szczegółowo w następującym zesz. lipcowym.

Dnia 3-o maja r. b., odbyło się w sali Bibl. polskiej w Paryżu do
roczne walne posiedzenie Tow. historyczno-literackiego, na którem, po 
odczytaniu przez sekret, tow., P. Gadona, sprawozdania za rok ubie
gły o stanie biblioteki, o dochodach i wydatkach Tow .— objawiono 
w sprawie konkursu, którym co lat 2 rozporządza Tow., że na ogło
szony przed 2 laty temat, żadnej pracy nio nadesłano. Wszakże 
zważywszy doniosłość przedmiotu Bada Tow. histor. liter, wystawia
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ponownie na konkurs dwulecia następującego (1888— 1890) zadanie 
wymienione: „Opracowanie monograficzne (oparte na wyczerpują- 
cem zużytkowaniu wydanych dotąd materyałów) dowolnie obranego 
przedmiotu z zakresu historyi stosunku politycznego między K się
stwem Litewskiem a Polską od r. 1386 do 1569.” — Termin do prze
słania rękopisu na 15 arkuszy druku d. 15 lutego 1890 r. (Zob. szcze
gółowe wiadomości w Bibliot. Warsz. 1886-go r. T. 2, str. 444). 
W  końcu, wypowiedział p. Kazimierz Waliszewski prelekcyą, przed
stawiającą krytykę poglądów prof. uniwers. Petersburskiego p. Ka- 
rejewa, który pochwalił gorąco postęp historyografii polskiej w książ
ce prof. M. Bobrzyńskiego, zawierającej, jak wiadomo, krytykę histo
ryi polskiej ze stanowiska polityki dzisiejszej.

Dla głównego ołtarza katedry na Wawelu, wykonał złotnik-cy- 
zeler krakowski, p. Hakowski, antepedyum z blachy srebrnej (metr 
wysokości a 193 cm. szerokości), które jako prawdziwe dzieło sztuki 
opisał prof. Łuszczkiewicz w tych słowach: „J est to reprodukcya 
znanego obrazu Matejki „Sobieski pod Wiedniem,” wykonana spo
sobem tak zwanym „trybowanym,” czyli wypukło w blasze, zaledwie 
milimetr grubej, z wszelkiemi subtelnościami rysunku i plastyki. 
Niesłychane trudności wykonania dzieła takiego czynią zrozumia
łem, że p. Hakowski potrzebował kilku lat czasu na to. „Pracując 
schylony nad swoją blachą — pisze prof. Łuszczkiewicz —  musiał 
p. Hakowski uporządkować plany płaskorzeźby, pomieścić je  sto
pniowo wszystkie, obmyśleć zmianę położeń skurczów, aby się tła 
trzymały, a nie przekroczyły granic rozciągłości metalu. Przyszła 
nareszcie chwila, w której robota z tyłu blachy wklęsła miała się dać 
widzieć wypukłością na właściwej stronie; chwila ta dla nieznawców 
mogła była być rozczarowaniem. Teraz dopiero bowiem rozpoczęła 
się praca najwięcej artystyczna, bo subtelne odmodelowanie stalo- 
wemi puncami i młotkiem każdego szczegółu, każdej formy, ze swe- 
mi subtelnemi zmianami, do czego nie mogła być wystarczającą fo
tografia obrazu, którą się posługiwano, ale gdzie potrzeba było ca
łego zasobu znajomości rzeźbiarstwa i fachowego artystycznego wy
kształcenia. Ileż to trudu wymagało takie opracowanie, aby na
brało charakteru najwyżej skończonego dzieła, gdzie nic się nie 
dało lekceważyć, ale z ścisłością i sumieniem opracowanem być mu
siało. Kończą dzieło subtelne grawirunki szczegółów uzbrojeń, sprzę
tów, broni, których mistrz Matejko tyle pomieścił, a które w obra
zie srebrnym występują cudownie wyrobione o krawędziach czystych 
i wdzięcznych.”

K to patrząc dziś na to dzieło skończone, przypomina sobie 
cztery przeszło lata pracy p. Hakowskiego, ten musiał niezawodnie 
zaglądać do jego pracowni. Dla każdego, który pierwszy raz podzi
wia tę pracę, cały ten trud ginie, dzieło zachwyca i przedstawia się 
jako swobodny artystyczny utwór. Przypomina on znakomite prace
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przeszłości, godnym jest bratem ołtarza srebrnego na Wawelu, i daj 
Boże, aby potrwał wieki jako tamten, i świadczył o ofiarności mala
rza polskiego, o wielkości dobrodzieja Katedry i o dzielnym artyście- 
cyzylerze polskim.”

K a s y  o s z c z ę d n o ś c i  w m i a s t a c h  ces.  r o s y j s k i e g o  
od r. 1 8 4 1 — 1 8 8 6 -go.  W  jednym z ostatnich numerów organu 
urzędowego Ministeryum skarbu (Wiestn. finans. promyszl. i torg. 
ł f .  17), znajdujemy sprawozdanie ze stanu m i e j s k i c h  kas  o s z 
c z ę d n o ś c i  w roku 1886-ym, oraz zwięzły zarys rozwoju ich w B.o- 
syi. Zarys ten sięga roku 1841-go, kiedy, na mocy wydanej wów
czas ustawy, zaczęły funkcyonować kasy oszczędności w miastach 
stołecznych państwa. Początki te jednak nie odznaczały się zbyt- 
niem ożywieniem, wprowadzenie nawet z dniem 16 października sta
rego stylu 1862 roku nowej ustawy, dozwalającej otwierać kasy rze
czone przy zarządach i bankach miejskich oraz powiatowych kasach 
rządowych, słabo wpłynęło na rozwój kas oszczędności, zarządy bo
wiem miejskie, których inicyatywie ustav/a pozostawiła zakładanie 
nowych kas oszczędności po miastach i które przez wybrane ze swe
go łona rady nadzorcze winne były kasami temi zawiadywać, trakto
wały sprawę tę zupełnie obojętnie. Szybciej i pomyślniej rozwijały 
się kasy oszczędności, zakładane przy oddziałach i filiach banku 
państwa. I  tak, podczas gdy w 51 kasach oszczędności, istniejących 
przy oddziałach banku państwa, tudzież w dwóch kasach oszczędno
ści, funkcyonujących w stolicach państwa i mających 9 filii, znajdowa
ło się w dniu 1 stycznia roku 1881-go 100,262 wkładów, reprezen
tujących sumę ogólną 8,817,733 rsr., to w tymże czasie w 14 kasach, 
otworzonych z inicyatywy zarządów miejskich, znajdowało się 
wszystkiego 3,810 wkładów, na kwotę ogólną rsr. 236,915.

Ważnym w dziejach rozwoju miejskich kas oszczędności 
w państwie rosyjskiem był rok 1881-szy. Z  rozporządzenia ówczes
nego ministra skarbu państwa, N. Cli. Bungego, wprowadzono wcią
gu tego roku niektóre zmiany i ulepszenia w organizacyi rzeczonych 
kas oszczędności, jako to: podwyższono stopę procentową z 3 %  na 
4 % , uproszczono formalności, złączone z wnoszeniem i odbieraniem 
wkładów, powiększono ilość dni, a w każdym dniu ilość godzin, 
przez które kasy rzeczone załatwiać miały czynności i t. p. Gdy 
nadto w roku 1884-ym bankowi państwa dozwolono, przy rządo
wych kasach poborowych, urządzać z własnej inicyatywy kasy 
oszczędności, to sprawa rozwoju tych ostatnich weszła na tory nowo 
i pomyślne. Bank państwa przedewszystkiem, w celu obznajmienia 
ludności z pożytkiem i przepisami kas oszczędności, przesłał różnym 
zarządom lokalnym, fabrykom, zakładom handlowym i t. p. około 
100,000 eksemplarzy popularnie spisanych ustaw kasowych, nadto 
otworzył znaczną ilość nowych kas oszczędności w miejscowościach 
najdogodniejszych dla ubogiej ludności pracującej. W  czasie od ro*



ku 1884-go do 1886-go, otworzono w ten sposób 322 kasy oszczędno
ści przy gubernialnych i powiatowych kasach rządowych, wTciągu zaś 
roku 1887-go, przybyło tu jeszcze 14 kas tego rodzaju. Nadto w ro
ku 1886-ym i 1887-ym, otworzono między innemi kasy oszczędności 
przy oddziałach banku państwa wT Królestwie Polskiem a mianowicie 
w Warszawie, Włocławku, Kaliszu, Kielcach, Łomży, Lublinie, 
Piotrkowie, Płocku, Radomiu, Łodzi i Częstochowie. W  ogóle w 
dniu 1-go stycznia roku 1887-go znajdowało się w całem państwie 
miejskich kas oszczędności 557, z których: 18 w Petersburgu i jego 
okolicach,^ 16 w Moskwie i je j okolicach, 92 przy oddziałach i filiach 
banku państwa (z tych 11 w Królestwie polskiem), 422 przy guber
nialnych, powiatowych i okręgowych poborowych kasach rządowych, 
jako też przy różnych kasach lokalnych i zakładach, wreszcie 9 kas 
oszczędności, zawiadywanych przez rady nadzorcze, z ramienia za
rządów miejskich na mocy ustawy z roku 1862-go.

Co się tyczy obrotów finansowych rzeczonych kas oszczędności, 
to dopiero od roku 1875-go suma wkładów zaczęła zwiększać się 
w sposób poważniejszy. W yżej podaliśmy cyfry charakteryzujące 
stan finansowy kas rzeczonych w dniu 1-go stycznia roku 188l-go. 
Ogółem wkładów było wówczas 104,072 na sumę rs. 9,054,648. Od 
tego czasu wzrost obrotów i funduszów kas tych postępuje szybko, 
zwłaszcza w latach ostatnich. W  dniu 1-go stycznia r. 1886-go 
w rzeczonych kasach oszczędności znajdowało się wkładów 218,890 
na sumę ogólną rsr. 26,619,440, w dniu zaś 1-go stycznia roku 
1887-go ^wkładów było już 306,118, reprezentujących kwotę ogólną 
43,901,570; przyrost zatem roczny dorównał kolosalnej cyfrze 87,228 
wkładów, na sumę rsr. 17,282,130. W ciągu roku 1887-go wkłady 
powiększyły się jeszcze znaczniej, mianowicie o rsr. 23,767,446.

Tak przedstawia się rozwój miejskich kas oszczędności w Ros- 
syi pod względem ilościowym i czysto finansowym; w sprawozdaniu, 
z którego wiadomości powyższe czerpiemy, nie znajdujemy, niestety, 
żadnych danych, co do stosunku kas tych do społeczeństwa miejsco
wego, które zarówno dla obserwatora i badacza stosunków społecz
nych, jakoteż dla praktycznego na tem polu działacza, miałyby war
tość bardzo doniosłą. Rozwój tych instytucyi pozwala sądzić o wzro
ście faktycznym oszczędności w społeczeństwie, o rozbudzeniu się 
ducha przezorności, tyle potrzebnego dla prawidłowego rozwoju eko
nomicznego. Sprawozdania z działalności takich instytucyi dają 
możność wytworzenia sobie pojęcia o względnej dojrzałości ekono
micznej tych lub owych warstw społecznych, co stanowi cenną wska
zówkę zarówno dla publicysty i uczonego ekonomisty, jak dla męża 
stanu i filantropa.

P o c z t o w e  k a s y  o s z c z ę d n o ś c i  w A u s t r y i .  — Szacow
ne pod powyższym względem znajdujemy wiadomości w niedawno 
ogłoszonera sprawozdaniu z działalności pocztowych kas oszczędno
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ści w Austryi za rok 1887-my. Dowiadujemy się tu nietylko, że 
ilość ogólna książeczek wyrównywała w roku 1887-ym 597,708, co 
stanowiło powiększenie tych ostatnich o 52,777 eksemplarzy w po
równaniu z rokiem 1886-ym, lecz nadto, że najwięcej (52 ,4% ) wkła
dów było zrobionych na korzyść dzieci i w ogóle uczącej się młodzie
ży, że wzrosła również ilość wkładów, złożonych przez warstwę rze
mieślniczą i w ogóle przez robotników, ogólna bowiem ilość wkła
dów tej kategoryi równała się w roku 1887-ym 113,517, czyli wzro
sła w porównaniu z rokiem poprzednim, więcej niż o 14,500 sztuk. 
Sprawozdanie rzeczone wykazuje również, że z ogólnej ilości wkła
dów 10,3 %  przypada na wkłady początkowre, 89,7 % , zaś na dalsze, 
przez jednę i tę samą osobę składane, co dowodzi wymownie znanego 
zresztą nie od dziś faktu, że pierwsza zrobiona oszczędność pociąga 
za sobą nieprzepartą chęć do dalszego gromadzenia zasobów; w 312 
przypadkach było nawet przekroczenie maksimum wkładów, ró
wnającego się w zasadzie 1.000 guldenom na osobę. Dalej widzimy, 
że kasy oszczędności jjrzeważnie mają klientelę w warstwach naj
mniej zamożnych, gdyż 48,8 %  wkładów, przypada na kwoty sięga
jące najwyżej do 1-go guldena, 5 0 ,8 %  od 1 do 50 guldenów, a za
ledwie 0 ,4 %  na wkłady wyższe od 50 guldenów. Podług obliczeń 
sprawozdania, o jakiem mowa, w roku 1887-ym, na każdy tysiąc 
ludności przypadało w Austryi 26 wkładów, podczas gdy w roku 
poprzednim tylko 24.

M u z e u m  o g r o d n i c z e .  Ruchliwy i energiczny członek T o
warzystwa ogrodniczego, współredaktor „Ogrodnika Polskiego,” p. 
Edmund Jankowski, najednem z ostatnich zebrań tegoż Towarzy
stwa, przedstawił projekt utworzenia w Warszawie M u z e u m  
O g r o d n i c z e g o .  Projektowi temu zebrani jednomyślnie przy- 
klasnęli, ma on zaś tem więcej w'arunków bytu i powodzenia, że Mu
zeum ma się rozwijać powoli, w miarę nadsyłania okazów, bez żadne
go terminu prekluzyjnego dla jego otwarcia i bez potrzeby zaopa
trzenia go narazie w znaczniejsze fundusze, co u nas, po części 
wskutek niedołęztwa, poczęści zaś wskutek żądzy nadmiernych zy
sków ze strony kapitalistów', stanowi najczęściej szkopuł, o który 
rozbijają się projekta najbardziej pożyteczne. Muzeum nadto nie 
ma być instytucyą samodzielną, lecz pozostawać będzie pod opieką 
Towrarzystwa ogrodniczego, w obec zaś pomyślnego rozwoju tego 
ostatniego, i jemu można rokować przyszłość szczęśliwą. Zbiory 
projektowanego Muzeum mają być systematycznie ułożono i prowa
dzone według ścisłego planu naukowego. Na całość Muzeum skła- 
dać się ma pięć wielkich działów, z których każdy rozpadać się bę
dzie na grupy poszczególne. Działy te mają być następujące:— dział 
pierwszy— z b i o r y  z w i e r z ę c e  —  podzielony na trzy grupy i obej
mujący okazy zwierząt użytecznych i szkodliwych, odnośne atlasy 
i rysunki, wreszcie okazy roślin, uszkodzonych przez zwierzęta;—
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dział drugi— z b i o r y  r o ś l i n n e ,  podzielony na pięć grup i obej
mujący okazy roślin, kwiatów, owoców w naturze, atlasach i rysun
kach, w stanie zarówno zdrowym, jak i chorobliwym;— dział trzeci— 
z b i o r y  m i n e r a l n e ,  podzielony na dwie grupy i obejmujący oka
zy i opisy gruntów, części składowe nawozów, chemicznie rozebrane, 
z oceną ich naukową i praktyczną i t. p.; — dział czwarty— okazy  
h o d o w l i  r o ś l i n ,  podzielony na trzy grupy, i mający stanowić 
obraz doświadczeń, bądź nabytych już dawniej, bądź świeżo zro
bionych, co do sposobów uszlachetniania roślin, hodowania ich 
ozdobnego i praktycznego i t. p .;— wreszcie dział piąty— n a r z ę 
d z i a ,  p r z y r z ą d y  i m a t e r y a ł y  p o m o c n i c z e ,  podzielony na 
sześć grup, mających obejmować między innemi: plany ogrodów, fo
tografie istniejących parków i t. p.

Jak widzimy, plan Muzeum szeroko zakreślony został przez 
swego założyciela, mamy nadzieję, że pod umiejętnem jego kierun
kiem — na własne bowiem zaofiarowanie się obrany został kustoszem 
p. Jankowski — Muzeum rozwinie się pomyślnie i będzie stanowiło 
w przyszłości nietylko cenny środek pedagogiczny dla młodzieży, 
kształcącej się w fachu ogrodniczym, lecz i nieoszacowane źródło 
wskazówek praktycznych dla wykwalifikowanych już ogrodników.

Pół roku zaledwie upływa od chwili, jak cło wchodowe od 
zboża z państwa ruskiego podwyższono w N  i em c z e c h  do wyso
kości, równoznacznej prawie z zakazem przywozu, a już słyszymy 
znowu o zamierzonem podwyższeniu opłat rzeczonych. Kampanią 
przeciwko przywozowi zboża z Rosyi rozpoczęły usłużne na każde 
skinienie władzy gazety pruskie, które naraz zatrąbiły na alarm 
z powodu rzekomego zalewu Niemiec przez ziarno ruskie. Ż e  dane 
faktyczne gazety te uważały za stosowne pominąć, elementarne 
zaś zasady logicznego rozumowania podeptać, zbyteczna, zdaje się 
dowodzić; do tego rodzaju bowiem kolizyi z rzeczywistością i lo
giką prasa niemiecka przyzwyczaiła nas już od dawna tak, iż wręcz 
sobie przeciwne poglądy, przez jednę nawet i tę samą gazetę w krót
kich odstępach czasu wypowiadane, nikogo już dziś nie dziwią. Isto
tnie, źródła urzędowe niemieckie wykazały niedawno na cyfrach, do 
jakiego stopnia upadł w roku bieżącym przywóz zboża ruskiego do 
Niemiec; i tak: w czasie pomiędzy 1 stycznia a 31 marca przywie
ziono tu:

pszenicy 
żyta
jęczmienia 
owsa tylko

Zdrowy zaś rozsądek oraz elementarna znajomość stosunków kaza

w r. 18 8 7 w r. 1888
w 100 kilo

827,497 497,920
755,619 228,872
856,796 664,886
178,275 290,050



łyby w obec tego mniemać, źe skoro mimo wysokiego cła wchodowe- 
go, zboże ruskie znajduje jednak popyt na rynkach niemieckich, to 
widocznie dla tego, że produkcyą nie wystarcza tu dla zaspokojenia 
potrzeb konsumcyi miejscowej, że przeto każde dalsze utrudnienie te
go przywozu spadnie przedewszystkiem ciężkiem brzemieniem na spo
żywcę. Tymczasem gazety pruskie w służalczej swej uległości pod
szeptom, z góry płynącym, pominęły milczeniem owo zmniejszenie 
przywozu i zamknęły oczy na ekonomiczną racyą tego stanu rze
czy, lecz, lamentując nad zalewem Niemiec przez zboże ruskie, zain
tonowały chór o potrzebie nowej cła podwyżki. Głosy te, rzecz na
turalna, mile były słuchane w najwyższych sferach decydujących, 
i telegramy rozniosły wnet wieść, że słowo wkrótce w czyn się 
przemieni pod postacią nowej, a rychło wprowadzić się mającej pod
wyżki taryfy celnej. Książę kanclerz zamierza skorzystać z przepi
su prawa celnego z dnia 15 lipca roku 1879-go, które w artykule 
6-ym stanowi, iż towary, pochodzące z państw, nieprzychylnie wzglę
dem towarów niemieckich występujących ‘), mogą być obłożone dodat
kową opłatą celną, wynoszącą 50%  opłaty normalnej, pod warun
kiem wszakże zaakceptowania tej podwyżki przez parlament. Że 
zaś ten ostatni przyzwolenia swego nie odmówi, skoro wszechmocny 
kanclerz tego zażąda, o tem nikt wątpić nie będzie.

Niejednokrotnie już mieliśmy sposobność wypowiadania w ogól
nych zarysach poglądu naszego na kwestyą ceł protekcyjnych. P o 
trzeba zastosowania tych ceł, mimo wręcz przeciwnych orzeczeń 
ekonomistów czystej wody (szkoła manchesterska), jest w wielu 
razach ze względów praktycznych czasowo nieodzowną. Za po
budkę jednak i kryteryum służyć tu winny jedynie i wyłącznie wzglę
dy czysto ekonomiczne. Tymczasem w Niemczech rzeczy innym po
stępują torem: konsyderacye ekonomiczne milkną tu zupełnie je 
żeli zaś powołują się na nie, to jedynie jako na wygodną pokryw
kę dla całkiem innych pobudek i celów. W zględy polityczne zaj
mują tu pierwsze miejsce i bodaj czy nie one wyłącznie brane 
są pod rozwagę. Projektowana podwyżka taryfy celnej skierowa- 
nąby była wyraźnie przeciw Rosyi, —  jest to jeden tylko z epizo
dów tej walki ekonomicznej, która wre już od dość dawna, mi
mo zapewnień pokojowych, powtarzanych przy każdej sposobno
ści w drodze dyplomatycznej i głoszonych ustawicznie, nawet i obec
nie w organach prasy półurzędowej. Kwesty a: czy polityka ta
ka ekonomicznie przynosi Niemcom stratę lub korzyść, nie bie
rze się w rachubę. Sądzimy jednak, że ta strona rozwoju społecz
nego, długo pomijana, zapominana i deptana w widokach militar
nych i politycznych, upomni się wreszcie o swojo prawa,— upadek

' )  Artykułu togo powołałby tu nio nalożało, ponieważ żaden przepis władz 
rosyjskich nio upośledza towarów niemieckich. Red*
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ekonomiczny wszystkich warstw ludności zmusi nareszcie wielkich 
mężów stanu potężnego mocarstwa ościennego do zwrócenia bacz
niejszej uwagi na prawtf i warunki bytu, które, jakkolwiek drobne, 
pozorne na pozór i łatwo dające się ignorować do czasu, łączą się 
jednak nierozerwalnie z najgłębszemi podstawami bytu państwowe
go i społecznego, które czasowo tylko cierpieć mogą gwałt, zada
wany im systematycznie. "Według nas, my daleko mniej odczuje
my ciężar prejektowanej nowej podwyżki taryfowej, aniżeli same 
Niemcy. Dążność do wyzwolenia się z pod zależności ekonomicz
nej od Niemiec, robi u nas postępy nie od dzisiaj i widnieje zwłasz
cza w handlu zbożowym i w ogóle w handlu produktami rolnictwa. 
W  Niemczech zaś ubogi konsument będzie się widział zmuszonym 
albo kupować droższe zboże amerykańskio, które z powodu przewi
dywanego nieurodzaju podskoczy jeszcze w cenie, albo też po dawne
mu nabywać będzie zboże z państwa ruskiego, lecz już za droższe 
pieniądze. Z  drugiej strony, rolnik niemiecki, który widział korzyść 
w wywozie wysokich gatunków dobrze oczyszczonego zboża swego za 
granicę, potrzeby zaś własne opędzał tańszem ziarnem ruskiem, bę
dzie możności tej pozbawionym lub też, drożej za zboże ruskie za
płaciwszy, sam ze sw7ej spekulacyi mniejszy osiągnie pożytek. "Wre
szcie niemniejszą stratę poniesie i kupiec zbożowy niemiecki; po za
wiązaniu bowiem u nas, na miejscu produkcyi, bezpośrednich sto
sunków handlowych z miejscami konsumcyi, zboże nasze będzie się 
obywało bez niemieckiego pośrednictwa, za które rok rocznie po
ważne sumy spływały do kieszeni kupiectwa niemieckiego! Nie my 
jednak rozpaczać nad tem będziemy.
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W IA D O M O ŚCI B IB L IO G R A F IC Z N E .

W  Paryżu wyszło ciekawe dla bibliografów i literatów dzieło 
w okazałej edycyi (tylko 650 eksemplarzy, cena fr. 40) p. t. „ L e s  
l i v r e s  & Cl e f . ” Etude de bibliograpbie critiquo et analitique pour 
servir & 1’histoire litteraire. Par Fernand D r u j  on.  Paris, 1888. 
T. I, X V I , 674. T. II , pag. 676— 1355) z dokładnemi indeksami, 
ułatwiającemi korzystanie z dzieła. —  L i t t r e  i Akademia franc. 
określają w ten sposób znaczenie tej denominacji: „La Clef d ’un livre 
de cette nature n’est autre cbose que l’explication des c a r a c t e r e s  
e n i g m a t i q u e s  ou des norns supposes qu’il renferme.11 Z  tego punktu 
widzenia pojął też p. D r u j  on zadanie swoje, jak objaśnia w przed
mowie: „Tout livre contenant des faits reels ou des allusion 3, des 
faits reels dissimiles sous des voiles enigmatiques, plus ou moins 
transparent— tout livre mettant en scóne des personnages reels 
ou faisant allusion a des personnages reels sous des noms supposes 
ou alterees — est un livre a Clef.”

W e Lwowie wyszła broszura p. t. „Adam  Mickiewicz. Począ
tek I  księgi „Pana Tadeusza” w przekładzie na 9 języków europej
skich.” „Commencemant du premier livre du poeme d’Adam Mickie
wicz, „Monsieur Thadee” traduit en neuf langues europeennes.” 
Lwów. 1888. Tłómaczyli „P . Tadeusza” Mickiewicza: 1) na język 
czeski Eliszka Krasnohorska 1882, a częściowo Primus Sobotka 1868, 
Jar. A . Tesar, 1873 i Jarosław Goli, 1878; 2) na język ruski Berg, 
1875, również Palmin i Benediktow; 3) na język małoruski Kuźma 
W ołyneó, 1874 (dwie księgi); 4) na język białoruski Wincenty Du
nin Marcinkiewicz, 1859, a w r. 1885 A . Jelski (wyjątki); 5) na język 
francuzki W acław Gasztowtt (przekład wyjdzie niebawem) i hrabia 
Karol Przezdziecki (Charles de Noire-Isle), 1876; 6) na jężyk wło
ski Arrigo Boito, 1871; 7) na język hiszpański Leon Medina, 1875; 
8) na język niemiecki Siegfried Lipiner; 1882, 11. O. Spazier, 1836 
i Albert Weiss, 1882; 9) na język angielski Maude Ashurst Biggs, 
1885. Wspomniana broszura zestawia początek I  pieśni „Pana Ta
deusza” w przekładach na wszystkie wspomniane języki; o przekła
dzie dokonanym na język litewski przez biskupa żmudzkiego, ks. Ba
ranowskiego, wspomina tylko, gdyż ten przekład dotąd w rękopisie 
spoczywa. Zestawiając w jeden obraz to wszystkie przekłady, p. 
A . B. miał na oku nietylko bibliograficzną o ni cli notatkę, lecz pra
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gnął także zwrócić na poemat uwagę cudzoziemskich literatów, któ
rych piśmiennictwo dotąd nie przyswoiło sobie jeszcze „Pana Tadeu
sza.” Broszura — także pod względem typograficznym bez zarzutu, 
świadcząca najchlubnie j o pracowni drukarskiej p. E. Winiarza,—  
wydana tylko w małej ilości, bo zaledwie w dwustu egzemplarzach, 
przeznaczona jest prawie wyłącznie dla bibliotek zagranicznych.

P . Władysław Mickiewicz wydał w języku francuzkim życiorys 
ojca swego, z portretem, wykonanym przez Teofila Berengier, pod 
tyt. „Adam Mickiewicz,” sa vie etc. Paris, 1888. V III , 382, z por
tretem poety. W śród wielu życiorysów Adama Mickiewicza, które 
się pojawiły w latach ostatnich, przewyższa praca p. Władysława 
Mickiewicza wszystkie pod względem bogactwa jak najciekawszych 
materyałów biograficznych, obrobionych z sumienną ścisłością. Znaj
dujemy tu wiele rzeczy zupełnie nowych, nieznanych a nader ważnych 
w rozwoju twórczości Mickiewicza.

H i g i e n a  ż y w i e n i a  przez prof. dra Dujardin-Beaumetza, 
przełożył dr. Z y g m u n t  D o b i e s z e w s k i .  Kraków 1888. Książ
ka ta zawiera piętnaście wykładów znakomitego lekarza francuzkie
go, mianych w szpitalu Cochin w Paryżu, których część w tłómacze- 
niu dra Dobieszewskiego z rękopismu była już drukowaną w „M e
dycynie.” Dzieło to powinno wzbudzić zajęcie nietylko w sferach 
lekarskich, ale i w szerszych kołach inteligentnej publiczności. W ia
domo dziś wszystkim, że w leczeniu chorób szczególniej chronicz
nych, higiena występuje na plan pierwszy, a środki farmaceutyczne 
grają rolę pomocniczą; higienę żywienia się powinien znać dokład
nie nie tylko lekarz, ale każdy, gdyż trudno j est wyłożyć choremu 
w tak krótkim czasie, jak trwa wizyta lekarza wszystkie szczegóły 
karmienia. Książka, o której mówimy przedstawia dokładnie ów 
prąd higieniczny medycyny współczesnej, a napisaną jest z werwą 
i nadzwyczaj zajmująco. Autor opiera się wszędzie na samych tylko 
faktach, nie dotykając wcale kwestyj spornych. Treść wykładów 
stanowią: 1) Higiena lecznicza, 2) Zasadnicze pierwiastki odżywcze, 
3) Pokarmy zupełne i dyeta mleczna, 4) Pokarmy azotowe, 5) P o 
karmy roślinne i tłuszczowe, 6) Napoje, 7) Ilość pożywienia, 8) Ż y 
wienie niedostateczne i higiena żywienia w otyłości, 9) Dyeta zbyt 
obfita, 10— 15) Dyeta w podagrze, zwirze moczowym, kamieniach 
żółciowych, w cukromoczu i białkomoczu, w chorobach żołądka 
i w chorobach gorączkowych. Przez poprawny przekład dzieła tak 
doniosłego znaczenia, dobrze się zasłużył dr. Dobieszewski naszej li
teraturze. Ch.

Prof. Uniw. Jagiellońskiego, Edmund Krzymuski, wydał tom 
drugi dzieła swego p. t. „W ykład prawa karnego." Krak. 1888. Tom 
ten zawiera uzupełnienie nauki o przestępstwie oraz rzecz o karach,



doprowadza zatem do końca wykład części ogólnej przedmiotu. 
W ywód jasny, właściwy autorowi, znanemu z poprzednich prac i pre- 
lekcyj, zdobi tę książkę i czyni ją  przystępną dla ogółu myślącego. 
W  obec ubóstwa literatury prawa karnego, jest ona pożądanym, war
tościowym nabytkiem.—  W  tomie trzecim znajdziemy wykład części 
szczegółowej.

Prof. geografii w uniwersytecie Jagiellońskim, dr. Fr. Czerny, 
przygotował do druku ważną książkę pod tyt. „Podręcznik ogólnej 
geografii handlowej,” która obejmie około 30 arkuszy druku. R oz
kład dzieła następujący: Część I. A. Ś r o d k i  h a n d l o w e  1) J ę 
zyki kupieckie, 2) Mierniki wartości (pieniądze), 3) Środki trans
portu, 4) Środki komunikacyi, 5) Środki korespondencyi, 6) Jar
marki, targi— i handel obnośny. B. D ź w i g n i e  h a n d l u .  7) K o- 
lonizacya, konsulaty, izby handlowe etc. 8) Postępy w mechanizmie 
produkcyi, wystawy powszechne. C. P r z e r w y ,  z a s t o j e  i p r z e 
s i l e n i a  h a n d l o w e .  Część II. P r z e d m i o t y  h a n d l u .  9) P ło
dy świata mineralnego, 10) Płody świata roślinnego, 11) Płody 
świata zwierzęcego, 12) Człowiek— jako przedmiot handlu. Z a 
kończenie: Udział i stanowisko poszczególnych państw w handlu po
wszechnym.— Patrząc na ubóstwo, a głównie na niedojrzałość nau
kową pojawiających się prac na polu geografii, mamy nadzieję, że 
nakładca tego rodzaju dzieła z łatwością znaleść się powinien.

Prof. uniwersytetu w Strasburgu, dr. Georg. G  e r 1 a n d, wy
dał zbiór ciekawych studyów geograficznych, wypracowanych pod 
jego  okiem przez członków seminaryum, które zasługują na uwagę 
zajmujących się nauką geografii. Dzieło ma tytuł: „Beitraege zur 
Geophysik.” Abhandlungen aus d. geograph. Śeminar der Univers. 
Strassburg. Herausg. v. Prof. dr. G. Gerland. Stuttgardt, 1887. 
7 map i kilkanaście drzeworytów.—  Prof. Gerland trzyma naukę 
geografii systematycznie w granicach „Ziemioznawstwa” — wyklucza 
tedy z tego królestwa sprawy antropologiczne, historyczne i t. p., 
które u innych autorów bardzo dużo zajmują miejsca.

Encyklopedyi wychowawczej wyszedł Zeszyt 5-ty Tomu IV -go, 
zawierający artykuły następujące: „Froebel“ przez F. Zielonczankę 
i R. P. (dokończenie); „Gadatliwość," przez J. O.; „Gałęzowski,“ 
przez W . Gasztowtta; „Garbiński,“ przez M .-A . Baranieckiego; 
„Garczyński,“ przez L.; „Gautier,“ przez L.; „Gedike,“ przez L.; 
„Genlis," przez L.; „Gerando," przez L.; „Gerdii," przez L.; „Ger- 
son," przez L.; „Geografia," przez J . K . Plebańskiego (początek).

W  Londynie wyszło angielskie wydanie „Pamiętników ks. 
Adama Czartoryskiego*1 w redakcyi p. Adama Giełguda, bogatszej 
treści aniżeli znane od kilku lat francuzkio wydanie K . Mazade
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w Paryżu. P. Giełgud doprowadził biografią księcia Adama aż do 
jego zgonu (1861 r.), wzbogacając dzieło swoje dokumentami, które 
poraź pierwszy ukazują się światu. Między innemi zawierają 
te dokumenta relacye księcia Adama Czartoryskiego o negocya- 
cyachjego z Pittem, Foxem i lordem Brougham, oraz sprawozda
nia księcia z rozmów jego z lordem Palmerstonem i innymi angiel
skimi mężami stanu w r. 1832-im. Prasa angielska, jak zapewnia 
p. Naganowski, z którego relacyi wiadomość niniejszą czerpiemy 
{Kraj), przyjęła bardzo życzliwie pracę p. Giełguda.

Dr. M. T o e p p e n  wydał w Lipsku ciekawe źródło do histo
ryi pierwszej wojny szwedzkiej p. tyt. „H oppe Israel: Geschichte 
des ersten scliwedisch— polnischen Krieges in Preussen etc.” Cz. I-a 
(W  zbiorze, wychodzącem pod ogólnym tytułem: Die pręussischen 
Geschichtsschreiber d. X V I  u. X V I I .  Ikdt.) Lipsk, 1887, str. 400.

Z  powodu trzeciego zwiększonego wydania „Dziejów Polski 
w zarysie M. Bobrzyńskiego (Warsz. i Kraków, 1887, t. I-szy str. 
376) wydał prof. dr. August Sokołowski rozprawę (odbitka z nowej 
Beformy) pod tyt: „O  nowych poglądach na historyę polską.*1 K ra 
ków, 1888, str. 57. W  obec licznych głosów, jakie się przed dzie
sięciu laty z powodu historyozoficznego wystąpienia prof. M. B o
brzańskiego nie tyle o faktycznej stronie książki, ile o teoryach 
politycznych autora słyszeć dały, teoryach, które jeszcze w roku 
bieżącym znalazły poklask sympatyczny u jprof. uniwersytetu P e
tersburskiego, p. Karejewa, zwraca prof. Sokołowski uwagę swoję 
na faktyczną stronę książki p. Bobrzyńskiego, wykazując jej niedo
zwolone w dziele naukowem lekceważenie źródeł obok fałszywego 
w wielu razach przedstawienia faktów historycznych pod względem 
chronologicznym i dziejowym, z czego konsekwentnie wyniknąć mu
siały fałszywe wnioski i nieuzasadnione poglądy. Taki rozbiór całej 
książki p. Bobrzyńskiego, karta po karcie, większą przyniósłby ko
rzyść nauce aniżeli najbystrzejsza szermierka doktryn państwowych 
na polu horoskopów politycznych, które w pracy p. Bobrzyńskiego 
niemal zastępują treść i obraz faktycznego rozwoju życia historyczne
go narodu naszego.

Dr. Józef Kallenbach, wydał w osobnej odbitce z V I-go tomu 
„Archiwum dziejów literat, i oświaty w Polsce,” studyum swoje pod 
tyt. „Polacy w Bazylei w X V I-y m  wieku." Z  metryk uniwersyte
tu Bazylejskiego etc. Kraków, 1888.—  Wydawane coraz częściej 
w latach ostatnich, szczególniej w Niemczech tak zwane „M etryki“ 
uniwersyteckie, stały się nadzwyczaj ważnem źródłem dla badaczów 
dziejów kultury nietylko danego kraju, ale i dla dziejów oświaty po
wszechnej. Przy znanćm zamiłowaniu tułaczki po obczyźnie bogat
szej młodzieży polskićj, goniącej od dawien dawna za mądrością cu
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dzą, obcą, kryje się w tych metrykach uniwersytetów zagranicznych 
sporo materyału historycznego, przydatnego do poznania wpływów, od
działywających na oświatę naszę. Po szczęśliwej próbie p. Tomkowi- 
cza z metryką uniwersytetu lipskiego, po wydaniu początku metryki 
uniwersytetu Krakowskiego, zajął się p. Kallenbach zbadaniem frek- 
wencyi Polaków na uniwersytecie bazylejskim w w. XYI-ym . Pierw
sze nazwisko Polaka znajdujemy tu pod r. 1551-ym: Abraham Zbą- 
ski. Odtąd aż do r. 1599 spotykamy w metrykach uniwersyteckich 
w Bazylei 145 nazwisk polskich, co na owe czasy stanowi cyfrę bar
dzo znaczną, która w metrykach uniwersytetów włoskich i fran- 
cuzkich zapewne jeszczeby wzrosła.

Nakładem księgarni T. Paprockiego i S-ka, wyszła broszura 
gorliwego na polu ekonomiki ludowej poważnego badacza, p. Adama 
Z a k r z e w s k i e g o ,  p. n. „Przemysł włościański. Teoryą kwestyi, 
jej stan i widoki u nas. Szkic ekonomiczny*. Warsz. 1888, str. 89. 
Napis u góry karty tytułowej: „Z e  stosunków ekonomicznych w kra
jach polskich. I , ” każe nam się spodziewać, że to jest początek na 
większą skalę zamierzonego wydawnictwa. W  tej 1-szej broszurze 
zastanawia się p. Zakrzewski nad tem, jakie gałęzie przemysłu do
mowego mogłyby powiększyć włościaninowi dochód, który z samej 
gospodarki zbożowej nie tylko nie zaspakaja pierwszych potrzeb ro
dziny włościańskiej, ale ją  popycha w przepaść lichwy. Autor, za
jęty  wyłącznie względami społeczno-ekonomicznemi, wskazuje liczne 
środki poparcia tej gałęzi przemysłu, strona atoli techniczna kwestyi 
przez niego poruszonych potrzebowałaby specyalnego obrobienia 
każdej gałęzi przemysłu ludowego.

W  Lipsku wyszło niedawno w języku niemieckim dzieło G. 
Friedr. K n a p  pa, które obok prac M e i t z e n a  (o własności ziem
skiej w Prusach) L a m p r e c h t a  (Stosunki gospodarcze w Wiekach 
średnich), Conrada („O latifundyach w Prusach wschodnich,“ w Cza
sopiśmie niem. Jahrb. f. Nationaloekon. u. Statist. N. P. 16, str. 
121— 171), zawiera wiele ciekawego materyału, rzucającego dużo 
pożądanego światła i na dzieje rozwoju stosunków agrarnych w daw
nej Rzeczypospolitej, nie różniących się wcale od położenia tej spra
wy w reszcie Europy, pochopnej mimo to do piętnowania nas, jako 
typowych barbarzyńców w dziele gnębienia ludności roboczej. Tytuł 
dzieła: „Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter 
in den aelteren Theilen Preussens. I . T. Ueberblick der Entwieke- 
łung; II. T. Die Regulirung der gutshcrrlich-bauerJichen Verhaelt- 
nisse von 1706— 1875, nach den Akten. 2. Bde. Leipzig. 1887, V II  
i 352. V I  i 473 str. 8-o m.

Czwarty Zeszyt 3-o rocznika czasop. niemieckiego, wychodzą
cego w Poznaniu jako organ tamtejszego niemieckiego „Towarzy
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stwa historycznego prowincyi poznańskiej” pod tyt. „Zeitschrift der 
histor. Gesellsch. fuer die Provinz Posen.” 1888, zawiera rozprawy
i wiadomości, niepozbawione żywszego interesu dla badaczy nasze
go życia historczno-społecznego, chociaż często zabarwione wyraźną 
tendencyą polityczną, z którą prawdziwa nauka godzić się nie może. 
Na początku (str. 375— 414) czytamy dokończenie zaznaczonej już 
w Zesz. majowym Bibl. W arsz. str. 351 rozprawy K a r o l a  W e r 
s c h e  ( „ O  prawno-politycznym stosunku Polski do państwa niemie
ckiego w wiekach średnich” ), czyniącej zadość wymaganiom nauki. 
W  osobnym dodatku daje autor szczegółowy przegląd źródeł, zawie
rających, wiadomości o wyprawie ces. Henryka V -o do Polski w r. 
1109-ym,” a to w celu usunięcia z historyi legendy o porażce Niem
ców na „Psiem jiolu“ pod Wrocławiem (str. 408 — 414).— Już w 2-im 
l-oczniku rozpoczęła redakcya tego Gzasop. niem. druk „Kroniki mia
sta Poznania,“ spisywanej od początku w. X V I -o  przez urzędowego 
Pisarza urzędu miejskiego.— Po ukończeniu w kilku zeszytach, pod 
redakcyą A . Warszauera, druku rękopisu, znajdującego się w archi
wum miejscowem, Spotykamy się w Zeszycie niniejszym (str. 415— 
457) z obszernym wstępem do tej kroniki, napisanym przez W ar- 
schauera w widocznym celu zadokumentowania od czasów najdaw
niejszych przewagi kultury niemieckiej nad kulturą polską w Pozna
niu. Wiadomości „Kroniki,” z której już Łukaszewicz w części ko
rzystał, nie mają szerszego znaczenia historycznego; ale dla sprawr 
lokalnych Wielkopolski nie są bez interesu.

Obok drobnych wiadomości o odkryciach archeologicznych 
(urny w Bytkowie), rozprawki W ł. Nehringa: „Ueber p a s t e r n e  
in den Synodalverordnungen von Sieradz l i ’ 62,” (Prof. N., porów
nując z tym wyrazem termina prawne podatków: „wdowine, dziewi
cze” — uważa „pasterne" za Adjectivum od rzecz. pastorka,pasterka=: 
pasierbica v. czesk. Mpasterni.“) —  i innych bibliograficznych relacyi, 
podaje p. H a s s e n c a m p  obszerniejsze sprawozdanie (str. 478— 
484) z dzieła włoskiego p. Karola hr. C ip  o 11 a prof. w Turynie, 
który w Czasopiśmie włoskiem „Miscellanea di Storia Italiana” (T o
mo X X I V . Torino, 1887, pg. 547— 057) ogłosił dosyć szczegółową 
biografią znanego w historyografii naszej wiocha,

A l e k s a n d r a  G w a g n i n a  pod tyt. „Un Italiano nella P o
lonia e nella Svezia tra il X Y I  e il X V I I  secolo.“ Prof. Cipolla do
wodzi, że dzieło Gwagnina wyszło z druku pierwszy raz w r. 1578-go, 
a nie 1574 go. Nie tylko w sporze polemicznym Stryjkowskiego 
z Gwagninem o splądrowanie przez W łocha pracy historyka polskie
go, rozszerza Cipolla poglądy Sobieszczańskiego (Encyklop. powsz. 
Orgelbr.) i Wernera (Ersch. u. Gruber), ale dostarcza dowody o nie
znanej podróży Gwagnina do W łoch w r. 1578-ym oraz pobytu jego 
w Szwecyi, na co dopiero J a n  B u l i r i n g  (Venedig, Gustawr Adolf 
u. llohan, ein Beitrag zur allgemeinen polit. Gesch. des 30-jaehrigen 
Krieges. Halle 1885) pierwszy zwrócił był uwagę. Cipolla nic za-
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przeczą, że Gwagnin mógł korzystać z drukowanych prac Stryjkow
skiego, boć na to książki się drukują; ale od zarzutu prostego pla
giatu jest zupełnie wolny. Od r. 1561-go, w którym wstąpił do woj
ska polskiego, przeważają w dziele jego wiadomości wojenne, będące 
wyrazem samodzielnego zupełnie poglądu Gwagnina. W  archiwum 
weneckiem znalazł Cipolla kilka dokumentów (str. 643 — 656), z któ
rych większa część odnosi się do historyi szwedzkiej, pięć zaś tylko 
dotyczy majątkowych interesów Gwagnina w Polsce— a między temi 
dok. 3-ci ujawnia projekt Gwagnina urządzenia w porcie Gdańskim 
stacyi handlowej dla dwócli okrętów weneckich, które mogłyby za
bierać z Polski smołę, len, łój i konopie, a przywozić znów z Wene- 
cyi artykuły włoskie. Dla wybudowania takich dwóch okrętów żąda 
Gwagnin pożyczki od Hzpltej Weneckiej, którą deklaruje się zabez
pieczyć na swojej własności ziemskiej, położonej w okolicy Verony 
lub gotów dać poręczycieli. Sprawa ta miała dla Gwagnina szczegól
ny interes i przez to, że jako właściciel wioski w powiecie Malbor- 
skim, zwanej dziś „Philippohner-Huben.” niezbyt odległej od Gdań
ska, mógł z korzyścią czuwać nad rozwojem tego przedsięwzięcia. 
Skończyło się atoli na samym projekcie.— Na jednem z posiedzeń 
Tow. histor. (13 grudnia 1887-o) archiwista dr. Warschauer czytał 
rozprawę, zawierającą szczegółowy rozbiór dzieła, o którem dawniej 
już wspomnieliśmy, wydanego przez J. Lekszyckiego pod tyt. „Die 
aeltesten grosspolnischen Grodbucher (1386 —1399).“ T. I.; a księ
garz J o l  ow i cz z Poznania opisywał ciekawy pod względem biblio
graficznym „Mszał biskupa pozn. Piotra Tomickiego,” druk. u H al
lera w Krakowie r. 1524-go, który się później znalazł na Indeksie, 
jako „Missale prohibitum." Mszał ten nader rzadki, pochodzący z bi
blioteki po ś. p. ks. bisk. Gybichowskim, nie uszedł uwagi bibliogra
fów, bo nie tylko K. Estreicher, James W eale (Bibliographia litur- 
gica), ale J. Lelewel o nim mówią. J. Lelewel wspomina o uszko
dzonym egzemplarzu w Bibl. uniwers. warszawskiego.



W  pierwszych dniach mies. maja r. 1). we wsi Helenówce, pow. 
wasylkowskiego, gub. kijowskiej, zmarł Edward z Poradowa Ruli- 
kowski, członek komisyi antropoł. Akad. urn. w Krakowie, b. mar
szałek powiatowy oraz kurator honorowy szkół w Białocerkwi, 
w 79-ym roku życia. Ś. p. Edward odznaczał się wśród obywateli 
współczesnych gub. kijowskiej nietylko cnotami towarzyskiemi, ale
i Wysokiem wykształceniem, za pomocą którego wpływał bardzo ko
rzystnie nażycie intelektualne okolicy. Zajmując się przez całe 
swoje życie opisem historycznym, statystycznym, geograficznym i ar
cheologicznym dawnej Ukrainy, wypracował dzieło p. n.: „Ukraina 
opisana powiatami pod względem historycznym, obyczajowym i sta
tystycznym.“  W yjątek z tego dzieła drukowała „Biblioteka W ar- 
szawska“  w r. 1852-im w t. IY -ym  (str. 454—471). Z  tegoż dzieła 
wydał także osobno. „Opis powiatu Wasylkowskiego11 Warsz. 1853. 
W  wydawnictwach Akad. um. w Krakowie drukował: „Zapiski etno
graficzne z Ukrainy “  (Zbiór wiadomości do antrop. krajowej, t. 
III-c i) Kraków, 1879. „M ogiła w Helenówce, w powiecie wasyl- 
kowskim na Ukrainie r. 1879 zbadana*' (Zbiór wiadomości do an
tropologii krajowej. T. IV , dział I )  Krak. 1880. „O  paciorkach 
kamiennych, znajdowanych na prawem dorzeczu Dniepru** (Ibid. 
T. V) Krak. 1881. W  r. 187(5-ym i następnych zasilał ś. p. R. pis
ma warszawskie korespondencyami, które odznaczały się zawsze po
ważną treścią. Cześć pamięci zacnego obywatela!

Zmarły dnia 14-go maja r. b. w m. Gnieźnie ks. Jan Korytko- 
wski, wielce zasłużony na polu badań historycznych, urodził się 
w starożytnem Gnieźnie d. 31-go grudnia r. 1824-go. Początkowe na
uki odebrał w mieście rodzinnem, gimnazyalne zaś ukończył w są- 
siedniem Trzemesznie w r. 1847-ym, gdzie wówczas najzbawien- 
niejszy wpływ na uczącą się młodzież wywierał uczony ks. lic. św. 
teol. Kaliski, któremu nieboszczyk kierunek prac swoich zawdzięczał. 
W  tymże roku wstąpił do semiimryum ducłiownego w Poznaniu, zkąd 
w r. 1849-yin, po otrzymaniu subdjakonatu, wysłany został przez arcy
biskupa Przyłuskiego na wydział teologiczny do Monasteru, gdzie po 
dwuletnim pobycie otrzymał stopień licencjata św. teologii. Prze
bywszy krótko w seminaryum praktycznem w Gnieźnie, pozyskał 
święcenie kapłańskie w Poznaniu w r. 1851-ym z rąk biskupa sufra- 
gana ks. Dąbrowskiego. Początkowo pełnił obowiązki wikarjusza
i mansyonarza w Gnieźnie, później powołano go na posadę kateche
ty i nauczyciela języka niemieckiego do seminaryum pedagogicznego
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w Paradyżu. Ztąd wkrótce (r. 1853) dla słabości zdrowia, zmuszo
ny był opuścić to stanowisko, udając się do wód zagranicznych. Po 
powrocie przeznaczonym został na wikaryusza w Strzelnie, zkąd po 
roku władza przeniosła go na wikaryat i alteryę do Krotoszyna, 
z obowiązkiem udzielania w gimnazyum tamecznem nauki religii. 
W  roku 1855-yin przeniósł się ks. Korytkowski na probostwo do 
Trzcinicy, w dekanacie kempińskim, gdzie pracował do d. 9-go gru
dnia r. 1871-go, zarządzając równocześnie parafią baranowską, peł
niąc obowiązki dziekana Kempińskiego od r. 1869-go, nadto cen
zora ksiąg kościelnych i egzaminatora prosynodalnego. Powoła
ny d. 9-go grudnia 1871, przez arcybiskupa Ledóchowskiego na 
kanonika starożytnej metropolii, osiadł w Gnieźnie, gdzie insta- 
lacya jego odbyła się d. 24-go lutego r. 1872-go. W krótce miano
wany został radzcą konsystorza i pełnił te obowiązki aż do rozwiąza
nia instytucyi przez t. zw. prawa majowe. Gdy ks. Ledóchowski był 
uwięziony w Ostrowie, rządy po nim objęli delegaci apostolscy, a za
tem i ks. Korytkowski z kolei. Pełnił on je  gorliwie aż do daty wy
roku, jaki zapadł na niego d. 23-go lipca roku 1874-go, na mocy któ
rego zabroniono mu pobytu w W . Ks. Poznańskiem, Prusiech zacho
dnich i Królewskich i w obwodzie regencyi frankfurckiej. W  epoce- 
tej przebywał częścią w Berlinie, częścią w Starogrodzie na Pomo
rzu. Po ogłoszeniu wryroku prawomocnego, osadzono go w Trzeme
sznie, gdzie przesiedział w więzieniu dziesięć miesięcy (do 17-go czerw
ca r. 1875-go), poczem przeniósłszy się do Gniezna, ze szczególnem 
zamiłowaniem zajął się nauką. Będąc już od r, 1874-go biblioteka
rzem kapitulnym, uporządkował w znacznej części materyały histo
ryczne drogocennej książnicy i ułożył ich katalog. Równocześnie 
zabrał się do przejrzenia bogatego archiwum kapituły, które syste
matycznie porządkował. Owocem tej pracy było ogłoszenie kilku 
dzieł, odnoszących się do historyi kościoła, a w szczególności do hi
storyi metropolii gnieźnieńskiej, która od pierwocin clirześcjaństwa 
była zawsze pierwszą w kraju stolicą biskupią.

Chcąc ogarnąć zasługi naukowe ś. p. ks. K . wypada się cofnąć 
do r. 1864-go, kiedy wydał przekład książki kanonika W icke z W ro
cławia, p. t. „Prawdziwa religja“ , która go przed sąd poprowadziła. 
Do epoki tej także się odnosi „Mowa w czasie żałobnego nabożeń
stwa za duszę Piotra hr. Szembeka” r.. 1868-go. Objąwszy pod ko
niec r. 1871-go kanonikat przy metropolii Gnieźnieńskiej, zajął się 
uporządkowaniem bogatego archiwum i biblioteki kościoła gnieźnień
skiego. Oceniając sprawiedliwie wysoką wartość historyczną kryją
cych się tu skarbów archiwalnych, postanowił spożytkować jo  na ko
rzyść nauki historyi dawnej Polski i zajął się badaniem przeszłości 
kościoła polskiego. Owocem tych usiłowań było najprzód dzieło 
p. tyt. „Prałaci i kanonicy gnieźnieńscy1'. T. 4. Gnieźno 1881 r. na
stępnie rozpoczął wydawnictwo monumentalnego dzieła p. t. „ A r 
cybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici od r. 1000-go



aż do dni naszych'1. (W yszło dotychczas zesz. 8.). Dzieje tych ksią
żąt kościoła ogarniają rozwój całej naszej przeszłości, rzucając ja 
sne światło zwłaszcza na epokę bezkrólewi. Dawniejsi pisarze hi
storyczni, jak: Damalewicz, Bartoszewicz i Bużeński, uwzględniali tę 
materyą, lecz nie korzystali z tych bogatych materyałów, jakie miał 
ks. Korytkowski do dyspozycyi. K s. K. przedstawił w swej pracy 
dzieje założenia metropolji, granice jej, organizacyą, opisał majątek 
je j, oraz dobra, z których dochody szły nieraz na potrzeby publiczne. 
Opowiadanie rozpoczyna od Radzyma, idąc nieprzerwanym ciągiem 
aż do Ign. Krasickiego, księcia poetów, tudzież Ignacego Raczyńskie
go. Niektóre z tych życiorysów znane były już to z odczytów, ja 
kie autor miewał w poznańskiem towarzystwie przyjaciół nauk, już 
z „Rocznika" tejże instytucyi, wreszcie z „Przeglądu powszechnego” , 
który stale współpracownictwem swojem zasilał. Obydwa te dzieła 
są nieocenionym przyczynkiem do wewnętrznych dziejów kraju, autor 
bowiem rysuje w nich postać i charakter arcybiskupów, prałatów
i kanoników, czyny tylu książąt kościoła na polu życia publicznego, 
ich wpływ na rozwój wypadków dziejowych i na współczesne stosun
ki społeczne, ekonomiczne, słowem całe życie ówczesne. Nie pomi
ja  drobnych na pozór szczegółów, mogących rzucić światło na tok 
ówczesnych wypadków; podaje w skróceniu lub całości kilka tysięcy 
listów i dokumentów, dotąd nieznanych, prostuje fałszywe daty i po
glądy, wyprowadza z pomroku dziejów na światło dzienne znaczną 
ilość synodów djecezjalnych i prowincyonalnych, wreszcie wyświeca 
różne szczegóły, dotyczące ekonomicznej strony przeszłości naszej. 
Praca ta ogarnie cztery tomy. Uniwersytet krakowski w uznaniu 
zasług czcigodnego uczonego, z okazyi otwarcia „Collegium novum“ , 
mianował go doktorem św. teologii „honoris causa“ , któremu jak 
dyplom doktorski głosi, nadano prawa i przywileje odnośne, „czcząc 
w nim gorliwego nauczyciela młodzieży w szkołach publicznych, mę
ża, który w niepomyślnych czasach trudne urzędy z powodzeniem
i sumiennością sprawował, archiwum katedralne uporządkowawszy, 
dzieje metropolji gnieźnieńskiej opisał“ . Nowy arcybiskup gnieźnień
ski, uznając gorliwość i pracę ks. kanonika Korytkowskiego, po obję
ciu rządów dyecezyi, mianował go oficyałein gnieźnieńskim, a po zgo
nie biskupa Oybichowskiego, zaproponował go stolicy apostolskiej na 
swojego sufragana. Ojciec św., po porozumieniu się z rządem nie
mieckim, wybór ten zaakceptował i prekonizacyą do najbliższego kon- 
systorza odłożył, którą atoli okrutna śmierć uprzedziła. Ostatnią 
pracą ks. K . jest świeżo wydana książeczka w Gnieźnie u Langego 
p. t. „Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archi- 
dioccesis Gnesnensis et posnaniensis“ .

Cześć pamięci zasłużonego kapłana i obywatela.
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SPIS RZECZY.
Z A W A R T Y C H  W  T O M I E  D R U G I M  

z roku 1888.

str

Poezya.

Wybór poezyi lirycznych Szyllera w przekładzie polskim. Przez 
A . A. K ...........................................................................................................................1,

Biografia.

alickiewicz w Wilnie i Kownie ( 1815  — 1824). Przez Toodora 
W ierzbowskiego............................................................................................................

Ignacy Domeyko. Zarys biograficzno-naukowy. Skreślił Maryan 
Dimmel...................................................................................................................... 177,

* Historya.

Wojna szwedzka z Rzecząpospolit.-j polską za panowania Zy
gmunta I II -g o , od roku 162 1-go  do roku 162 9 -go . Z mapami. Przez 
Konstantego Górskiego. . . ............................................................ 33, 234,

Higiena.

Z dziedziny hypnotyzmu. Napisał Władysław dr. Chodecki. ,

Sprawy społeczne i podrożę.

Włochy togoczcsno. III. Kraina alpejska i Sabaudya. Trzos 
Adolfa S m o rcz o w s k ie g o ........................................................................................



Historya literatury i krytyka.
s tro n .

Przygody Stacha. Powieść. Przez Józefa Ignacego Kraszew
skiego............................................................................................................  108 , 278 , 435

O bajkach J. U. Niemcewicza. Studyum historyczno-kry tyczne.
(C. d.). Przez Stanisław'» N ow ińsk iego ............................................................ 399

Kronika naukoiccC i literacka.

Kronika paryzka, literacka, naukowa i artystyczna^— Uroczystość 
w Akademii francuzkiej: Mowy p. Greard i księcia do Broglie.— „Szczę
ście,** poemat p. Sully Prudhomme. —  ,,Napoleon I-szy i jego czasy.“
— Helenista Ambroży Firmin Didot.— „Eugeniusz Labiche:** obrazek Legou
ve go .— „Wspomnienia z lat młodych** Michelet’a .— Dramat: „Potęga cie
mności.**— Powieść Ouidy: „Życie zamkowe.**— Poetka angielska miss Ro
binson. —  Stuletni obchód urodzin lorda Byrona.— Nowo obrani członko
wie akademii francuzkićj..............................................................................................  85

Kronika naukowa Lwowska. —  Towarzystwo politechniczna i pra
wnicze. —  Odczyt prof. Balzera. —  Towarzystwo Kopernika. —  Odczyt 
dra Raciborskiego i Siemiradzkiego. —  Towarzystwo historyczne.— Odczy
ty dr. Papćego, Horodyriskiego i Balzera. —  Odczyty publiczne: dra Fin- 
kia, p. Syroczyńskiego, p. Starkla i ks. Zaleskiego.— Książki: dra Hirsch- 
berga „Hieronim Łaski**, p. Limanowskiego „Historya ruchu społecznego 
w X V III  stuleciu1*. —  Rocznica wyższej szkoły w Dublanach. Przez L . F-l. 288 

Kronika paryzka, literacka naukowa i artystyczna. —  ,,Lud wie
śniaczy w literaturzo współczesnej*1 przez Firmina Boissin.— , ,Historya 
wielkićj pani X V III  wieku: Helena z Massalskich Potocka1*, tom drugi.—
Aymery z Narbonny: ,,epopea rycerska z X III-go wieku. —  „Odkrycia 
archeologiczne dokonane od lat stu w Egipcie*' przez profesora Maspero.
— „Historya akademii, Fundacya „Instytutu francuzkiego*1 p. Ernesta Main- 
dron.— Cesarz Napoleon i królowa Westfalska Katarzyna. —  „Nasi litera
ci, ich życie i współzawodnictwo**, przez Fryderyka Loliee. —  La vie des 
Gtres animes, przez Emila Blanchard. —  Zmarły akademik Dezyderyusz 
Nizard. ......................................................................................................................... 449

Przegląd i krytyka piśmiennictwa krajowego i zagranicznego.

,,Kaśka-Karyatyda.“  Powieść spółczesna, Gabryeli Zapolskiej.
— Warszawo 1 888 roku. Przez Kazimierza Kaszewskiego . . . .  125

Faust. Traęcdya Goethego. Przełożył Ludwik Jenike. War
szawa, 1 88 7. (D ok ). Przez Romana Plonkiowicza . . . . . .  130

Nędza Galicyi w cyfrach i program onergiczncgo rozwoju go
spodarstwa krajowogo. Napisał Stanisław Szczepanowski. W e Lwowie, 
nakładom autora, drukiem Filiera i spółki, 1888, str. X X I , 2 nl., 218 
i 4-to. Przez Tadeusza Piłata..........................................................................  298 , 482



Wacław Nałkowski , ,Zarys geografii powszechnej (rozumowej) “ . 
Warszawa, 1888,  8- 0, str. V I  i 598.  Napisał Dr. Fr. Czorny. . . . 312

W . L u t o s ł a w s k i :  Erhaltung und Untergang der Staatsvorfas- 
sungeu nach Plato, Aristoteles und Machiavelli. Breslau 1 88 8, str. V III,
140. Przez S. Smolikowskicgo.......................................................................... 4 7 4

Korespondencya.

Odezwa Rektora Ces. uniwersytetu w Warszawie ,,0  dniu uro 
dzin Mikołaja Kopernika11 z powodu terminu ogłaszania nazwisk stypendy 
stów, zastrzeżonego ustawą stypendyalną......................................................

Polemika między p. L . Jenike, tłómaczcm „Fausta11, a p. R. Plen 
kiewiczem...................................................................................................................

Kromka miesięczna.

Kw ie c ie ń . —  Ogólny rzut oka na stosunki europejskie. —  Śmierć 
Wilhelma I-go , króla Pruskiego i cesarza niemieckiego. —  Objęcie rzą
dów przez króla i cesarza Fryderyka III-go. —  Bułgarya. —  Francya.
— W łochy.— Rumunia.— Anglia.—  Odczyty na dochód Towarzystwa osad 
rolnych: II . dr. Łuczkiewicza („O  znaczeniu medycyny i stosunku medy
ków do społeczeństwa1*), III. dr. Maurycego Fiericha (Prawo i nauka 
prawa11). IV . dr. Rostafińskiego ( „O  palmach11).— Z Akadomii umiejętno
ści w Krakowie: o ) Posiedzenie komisyi historyi sztuki dn. 9 lutego r. b.
J) Posiedzenie komisyi antropologicznej dn. 2 7 lutego r. b. c )  Wydziału 
filologicznego dn. 2 marca. —  Posiedzenie Tow. nauczycioli szkół wyż
szych we Lwowie dn. 1 7 marca r. b. (Ign. Petelenz: ,,Gimnazye dzisiej
sze11). —  Olbrzymi teleskop w obserwatoryum astronomicznym w L i c k u, 
w Kalifornii.— Wystawa muzyczna w Warszawie.— Deeyzya komitetu bu- 
.dowy pomnika Mickiewicza w Krakowie, polecająca T . Rygicrowi wykona
nie projektu nr. X IX .— Karton Andriolle go z ,,Pana Tadeusza.l< —  T o
warzystwo zachęty sztuk pięknych w Królestwie Polskićm. —  Posiedzonio
„Biblioteki polskiśj w Wiedniu*1 dn. 5 marca 18 88 ................................... -172

M a j. —  Ogólna sytuacya stosunków europejskich. —  Manifestacya 
przesilenia kanclerskiego w Berlinie. *—  Groz'ny stan zdrowia cesarza 
Fryderyka II I -g o .— Widmo dyktatury plebiscytowej wo Francyi. —  ICwc- 
stya bułgarska. —  Upadek gabinetu Bratiana i bunt chłopski w Rumu
nii.—  Kłopoty parlamentarne gabinetu Tanfo w Wiedniu.— Konwcncya ka
nału suozkiego.— Grecya i Turcya. —  W łochy: trudności w zawarciu trak
tatu handlowego z Francyą; szczęśliwy koniec wyprawy abissyńskiej.— Kos- 
sya.— Anglia. — Przesilenie ininisteryalno w Serbii.—  Spustoszenia, spo
wodowano wylewami wód w Niomczoch, Węgrzoch, Galicyi, w Królestwie Pol- 
skićm i Poznaniu. —Tragiczność dynastyi Ilohonzollorów.— Znaczonio poli
tyczne agitatorów bulanżyzmu. —  Dzioci polskio w Borlinie. —  Sprawo-
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zdanie Towarzystwa pomocy naukowej imienia dr. K . Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Towarzystwo Czytelni ludowych w W . Ks. Poznańskiem.—  
Dwa posiedzenia Wydziału historycznego Akad. w Krakowie.— Prof. Za
krzewski „O  stowarzyszeniach naukowych i archiwach siedmiogrodzkich1*; 
St. Smolka „Poszukiwania w archiwum kardynalskiem.“ —  Posiedzenie Ko
misyi fizyograficznćj dnia 2 3 marca. — Z dziedziny ruchu muzycznego: 
„Świtezianka*1 Zygm. Noskowskiego; Koncert Konserwatoryum muzycznego.
—  Komedya i teatr: konkurs imienia Alojzego Żółkowskiego; Zyg. Przy
bylskiego „Państwo Wackowie11; „Ptaki niebieskie.14 —  „Propinacya.11—  
Michała Bałuckiego „N owy dziennik1'. —  Projekt zjazdu balneologicznego 
w Krakowie.— Z ekonomiki: Wiadomość z Tow. Kred. Ziemskiego w Króle
stwie Pol8kiem o sposobie załatwienia wniosków, które zebrania wyborcze 
przed dwoma laty Władzom naczelnym przedstawiły.— Spółka chmielarska.
—  Opis własności chemicznych i fizycznych naszego węgla kamiennego, 
z uwzględnieniem jego użytku praktycznego...........................................................

Czerwiec.— Rzut oka na ogólne położenie stosunków politycznych 
w Europie. Niemcy i Francya. —  Austro-Węgry. — W łochy.— Półwysep 
bałkański. — Droga żelazna z Belgradu do Saloniki.— Turcya i Grecya.—  
A nglia.— Rosya. —  Otwarcie drogi żelaznej zakaspijskiej.— Ustawa szkół 
przemysłowych.— Bank włościański dla Królestwa Polskiego.— Nowe Prawo 
o ochronie lasów.-— Kodyfikacya ustaw Towarzystwa kredytowego ziemskie
go w Królestwie Polskićm. —  Zmiany w rozporządzeniach rządowych co do 
warunków przyjmowania uczniów do średnich zakładów naukowych. —  
Z dziedziny nauk: Posiedzenie komisyi antropologicznej Akad. umiej, 
w Krakowie w dn. 11 kwietnia.— Posiedzenie komisyi hiskryi sztuki Akad. 
um. w Krakowie w dn. 3 maja. —  Doroczne posiedzenie Akademii umiej, 
w Krakowie dnia 2 6-g o  maja r. b. Zjazd nauczycieli szkół średnich 
w Krakowie. —  Doroczno posiedzenie Tow. histor. liter, w Paryżu dnia
3 -go maja.— Z dziedziny sztuki: P. Hakowskiego Antepedyum z blachy sre
brnej dla głównego ołtarza katedry na Wawelu (reprodukcja obrazu Ma
tejki , ,Sobieski pod Wiedniem11) . — Z ekonomiki: Miejskie kasy oszczęd
ności w Rosyi od r. 184 1 — 1 8 86.— Pocztowe kasy oszczędności w Au
stryi.— Muzeum ogrodnicze.— Groz'ba nowego podwyższenia ceł zbożowych 
w Niemczech wobec danych statystycznych, nieusprawiedliwiających bynaj
mniej tego środka antiekonomicznego.......................................................................

Wiadomości bibliograficzne.

Kw iec ień. —  Zbogacenie biblioteki jagiellońskiej w Krakowie.—  
Sprawozdanie dr. Art. Wołyńskiego o rozwoju „Muzeum Kopernika 
w Rzymie11 ( 16 5). —  Sprawozdanie z czynności komitetu budowy po
mnika Mickiewicza w Krakowie. —  Archiwum wyd. p. Komisyą histo
ryczną Akad. t. IV .— Romuald Hubo: Wyrok lwowski 1 4 2 1 .— Dzieło 
prof. Korabaćek i Wiesnera „Papyrusy z ElFayuin ze zbiorów Arcyks. 
Rainera11.— Prof. Fournier , ,0  handlu austryackim z Węgrami i 1’ olską
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w połowie X V III  w. ( 1 6 8 ) .“ — Piotr Chmielowski J. I. Kraszowski.—  
K- Promyk: ,,J . I. Kraszewski.1*— T . Jeż: ,,Wspomnionio o J. I. Kra
szewskim.11— Czasop. „W is ła " t. II zesz. 1, 2 , i 3 (1 6 7 ).— Prószyń
ski: „O  pożyczkach i kasach pożyczkowych.“ — „Pamiętnik fizyograficzny 
t. V I I ,— Najnowsze nakłady S. Lcwentala: E. Orzeszkowej „Dziurdzio- 
wie;**— Wikt. Gomułickiego: ,,Przy słońcu i przy gazio ."— „Dramata 
Calderona*1 przez E. Porębowicza............................................................................

M a j.  —  Władysław Abraham: Materyały w arch. i bibl. rzym
skich do hist. Polski wieków średnich. —  Album studios. Univ. Crac. 
( 1 4 0 0 —  14 8 9 ). —  Kronika uniwers. Jagiell. od 1 8 6 4 —  1887.  —  
Osw. Balzer: Przekłady statutów średniow. —  Boi. Ulanowski: a ) Zjazdy 
piotrkowskie 1406 i 1407.  b) Ilistorya prawa kanonicznego, c) Synody 
dyecezyalne Krak. w. X IV  i X V -o .— (str. 34 9). —  K. Stronczyński: , ,Po
mniki książęce Piastów*1. —  Ludw. Gumplowicz: „System Socyologii.11 —  
T. Chrzanowski: Badania historyozofii. Cz. I. Prawo rządzące dziejami lu
dzkości. (str. 3 50 ). —  Ignacy Karpiński: , ,Ustrój dawnej Polski i po
glądy na przeszłość*'. —  Fr. Kaspares: „Prawo polit. I “ . —  St. Bełza: 
Prawodawstwo upadłościowe.— Dargun: „Prawo miast polsk, w w. X V I-y m “ . 
Jurkiewicz i Weinberg: „Papiery krajowe". I. Pap. dokumentowe. —  It. 
Wersche: , ,0  stosunku państwowo-polit. Polski do ces. niemieckiego w epoce 
wieków średnich", (str. 351). —  Wiadomości statystyczne krajowe. Lwów 
18 88 . T . X . Zesz. 1. 2. —  J. Caro: Historyi Polski T . V , część 2-ga 
( 14 8 1  — 1 506). —  Huber: Hist. Austryi. T . 3. — E. Reimann: Hist. 
Pruska od pokoju w Hubertsburgu do kongresu wiedeńskiego. 2 T. —  
F. Dahn: Hist. niemiecka. T . I. (Od czasów najdawniejszych do 814)  —  
Weizsaecker: Akta sejmów niemieckich za panowania Ruprechta ( 1406 —  
1 4 1 0 )— Farges: Instrukcye posłów francuzkich przy dworze polskim —  
W ł. Wicherkiewicz: „Geografia popularna*1. —  Słownik geograficzny, ze
szyt Setny.— Penck: Geographischo Abhandlungen: W . Geiger ,,D. Pa- 
mir-Gebiete";— J. Hann: D. Vertheilung d. Luftdruckes Ob. Mittel- 
u. S6d-Europa. —  Fr. Goeschke: „Ogród wiejski" —  P. Janet et G. 
Sćailler: Hist. gener. dc la philosophie.—  J. S. Wierzbicki: , ,Hanka". —  
Nossig: ,.Poezye‘ ‘ . (str. 3 53 ).

Czerwiec. —  Fern. 1) ruj on: „Les livres a Clef“ . Początek ,,P. Ta
deusza" Adama Mickiewicza w przekładzie na 9 języków europejskich (str. 
51 3 ). —  Życiorys Adama Mickiewicza p. syna jego Władysława Mickie
wicza.— Hygiena żywienia dra Dujard. Beaumctza przeł. dr. Dobieszowski.
—  Edmund Krzymuski: „W ykład prawa karnego". Krak. 1888-go  T. 
I l-g i (str. 5 1 4 ). —  Prof. Czerny: ,, Podręcznik ogólnej goografii handlo- 
« e j“ . —  Prof. dr. Georg. G e r l a n d :  „Beitraege zur Geophysik**. —  Pa
miętnik ks. Adama Czartoryskiego" w angielskiej redakcyi p. A . Gielkuda 
(str. 51 4 ). —  Hoppo Israel, autor I-szej wojny szwedzkiej w Prusach 
(5  15).— Aug. Sokołowski: O nowych poglądach na historyę polską. Krak. 
1888.  —  J. Kallenbach „Polacy w Bazylei w X V I-ym  wieku" (str. 
5 1 5 ),— Encyklopedyi wychowawczej T -u  IV -go Zesz. 5-ty — Adam Za- 
krzowski: „Przemysł włościański11 —  G. Fr. Knapp: Dio Bauernbcfroiung
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u. d. Ursprung der Landarbeiter in d. aelteren Teilen Preussens. T . 2.
—  Zeitschrift d. liistor. Geselschafts f. d. Prowinz Posen. Rocznik I I I  Zesz.
4 -ty  (str. 5 1 6 ),—  Biografia A l e k s a n d r a G w a g n i n a  przez Karola hr. 
C i p p o  11 a, prof. w Turynie.— Mszał Piotra Tomickiego, Crac. 1524

Nekrologia.

Ś .  p. Włodzimierz hr. Czacki (16  9 ).— Ś. p. Seweryn Smarzew- 
6ki.—  Ś. p. Władysław Sabowski ( l  70). —  Ś. p. Kazimierz Jarochowski 
(17  2). —  Ś. p. Emil Czyrniański. (3  5 4 ). —  Ś. p. Zygmunt Wróblewski 
(3 5 5 ) .— Ś. p. Edward Kulikowski (5 1 9 ) .— Ś. p. ks. Jan Korytkowski .

Ogłoszenia.
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X I. Ogłoszenia.— Od Redakcyi ,,Bibl. Warsz.“ — Encyklopedya W y
chowawcza.— Przegląd katolicki.— Kraj.


