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ADAMA BURSKIEGO
PROFESORA AKADEMII ZAMOJSKIEJ.
O G Ł O S IŁ

J ó \ e f cPr\ybor<m>ski.

Koleje życia ludzi uczonych, zawsze będą budziły ciekawość
w tych, co czytają i zgłębiają ich dzieła. Z dzieł poznajemy najczę
ściej tylko koleje, jakierai chodziła myśl uczonego, ale nie poznajemy
kolei jego życia; nie widzimy troski, którą zażegnać, ani rozkoszy, którćj opędzić się było trzeba, żeby z pogoduem czołem i sercem spokojnćm rozwiązywać najwyższe zagadnienia człowieka, szukać niemylnych
dróg do tego co jest prawdą, co jest pięknćm i dobrem.
Można kilka dzieł napisać, a nie wyspowiadać się ani z jednego
przekonania, nie zdradzić się ani z jednćm gorętszem uczuciem; z ta 
kich dzieł poznamy proces myśli, ale nie poznamy duszy i serca pi
szącego; poznamy zdolności umysłowe, ale człowiek może dla nas po
zostanie zagadką.
Natomiast jeśli po uczonym pozostały listy, i to listy potoczne,
nie pisane z myślą, że je czytać będą przyszłe pokolenia, możemy,
czytając je, spojrzeć niejako oko w oko piszącemu, czujemy prawie
uderzenia serca pod naszą ręką, widzimy uczonego w gronie jego ro
dziny, w kółku przyjaciół. Z dzieł poznajemy stosunek uczonego do
nauki, z listów węzły, łączące go z ludźmi, ze społeczeństwem; powie
działbym, że z dzieł poznajemy pół człowieka, w listach odsłania nam
się cały człowiek
Ogłaszam pięć listów Adama Burskiego, zachowanych w orygi
nałach,°a szósty wdowy po nim pozostałej, jako przyczynek do obrazu
życia domowego znakomitego tego filologa. Dwa z nich są uszkodzo
ne częściowo, lecz nie zdało mi się pomijać ich, aby nie pozbawić nau
ki tych szczegółów, których się mimo uszkodzenia doczytać można.
Pobudką do wydania tych właśnie listów z mnóstwa listów innych zna
Tom II. Czurwiec 1884.
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komitych ludzi, była wdzięczność dla twórcy Akademii Zamoyskiej,
należna tćmu niepożytych zasług mężowi ze stanowiska, jakie zajmuję
przy bibliotece przez niego pierwotnie założonćj, a nadto chęć wy
świecenia kilku szczegółów życia jednego z najpierwszych i najuczeńszycli rektorów Akademii zamojskiej.
Listy te wszystkie nie były dotąd znane, gdyż pochodzą z tćj
części archiwum familijnego, która w r. 1837 odzyskaną została z Ko
niecpola, a którą w latach dopićro ostatnich uporządkowano.
Szczupła liczba listów Burskiego ocalała, ale i ta zawiera kilka
cennych szczegółów. Naprzód bowiem przyczynić się może do usta
lenia kilku dat w życiu Burskiego. Dotąd podawano, że w r. 1593
powołany został Burski do Zamościa. Już list Szymonowicza, ogło
szony w cennej pracy Bielowskiego, o tym sielanko-pisarzu zawićrał
ślady, że dopiśro w październiku r. 1596 toczyły się układy względem
powołania Burskiego do Zamościa. Ogłoszony tutaj list własnoręczny
dowodzi, że Burski w styczniu dopićro r. 1597 przybył do Zamościa.
List ten datowany ex minori Collegio w Krakowie, co znaczy, że B ur
ski należał do profesorów młodszych krakowskiej Akademii. Domy
ślać się można, że korzystne były warunki, dla których Burski nie
wahał się porzucić profesurę starej Akademii krakowskiej dla zajęcia
stanowiska przy świeżo założonej w Zamościu. To też jeszcze w r.
1597 widzimy go rektorem Akademii. Wybór nowego stanowiska
korzystnie świadczy o Burskim; nie uśmiechała mu się wygodniejsza
katedra krakowska, i dat pierwszeństwo zamojskiej, gdzie go czekało
wiele pracy, bo nowa Akademia urządzała się dopićro, a twórca jćj jak
sam w ciągu całego życia nie uczuwał potrzeby wypoczynku, tak i dru
gim wypoczywać nie pozwalał. Burski tćż nie uchylał się od pracy: o ile
z uszkodzonego Album Akademii widzieć można, był kilkakrotnie wy
bierany rektorem, a mianowicie w latach 1597, 1606, 1607 i 1610;
na tej godności widzimy go przy śmierci. Już ten jeden obowiązek
obok wykładów zajmował sporo czasu. Jak z listów się pokazuje,
kierował obok tego wydaniami drukarni zamojskićj, przezierając rę
kopisy do druku przeznaczone, i sam własne dzieła na prasę gotując.
Prócz tego, co także z listów widzieć można, najgorliwićj się zajmo
wał nauczaniem jedynego syna hetmańskiego, pana Tomasza. Liczne
te zajęcia gorliwie wypełniane, służyć mogą za dowód, że nie zawiódł
się hetman na wyborze Burskiego, bo zyskał w nim pracownika po
swćj myśli. Ale też sprężystego trzeba było człowieka, żeby wszyst
kim tym obowiązkom uczynić zadość. Nie wiemy, kiedy się urodził
Burski i w jakim był wieku, kiedy obejmował katedrę w Zamościu.
Przypuszczając że miał lat 20, kiedy w r. 1580 otrzymał; bakalaureat
Akademii krakowskićj '), będziemy mu w roku śmierci liczyć lat 50.
Polegając na słowach jego własnych, wyrażonych w liście piątym, do*) Starow olski, H ccatontas, V cnct. 162 7, str. 16 9.
prom otionum str. 2 2 3.
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myślamy się, że schodząc ze świata w lat 14 po przybyciu do Zamo
ścia, nie tyle wiekiem był zwątlony, ile pracą. Przytem nie zapomi
najmy, że i sprawy domowe przysparzały zajęcia, a czasami i kłopotu.
Uposażenie profesorów Zamoyskich prócz płacy składało się z wiosek,
bo hojny założyciel Akademii chciał, żeby jego profesorowie po p ra
cach pokrzepiali swe siły w wiejskićm ustroniu ‘). Mamy powody
mniemać, że gospodarstwo wiejskie zaprzątało głównie panią Annę,
żonę profesora, bo ona i po śmierci pana małżonka umie sobie radzić,
i chce nadal zatrzymać Pniowek, który snadź do uposażenia przydany
był Burskiemu sposobem dzierżawy; w liście bowiem pani Burska
prosi, aby jej dozwolono dawać te pieniądze, które jej mężowi nazna
czono, aby płacił. Z tem wszystkiem sam Burski musiał o tem my
śleć, żeby było czćm gospodarować. Dziwnie się to nam dziś przed
stawia, ale rektor Akademii naprawdę prosi hetmana o woły i jało 
wice. Domyślam się jednakże, że domagał się tej szczodrobliwości
nie za prace naukowe, ale tytułem posagu żony, bo nie mógłby
w drugim liście wyrzutów czynić sam sobie, że się w Zamościu ożenił,
a w posagu ani sta złotych, ani wójtostwa, ani kamienicy nie dostał,
jak drudzy, i próżno się tego dopraszał, gdyby nie był wyswatany
przez samego hetmana lub panią hetmanową z dworzanką domu het
mańskiego 2). Tego stosunku Anny Burskiśj do pani hetmanowej
pozwalają się domyślać te słowa listu jej, w których mówi, że pobrał
jćj Pan Bóg w osobie pani hetmanowej wielką dobrodziejkę, któraby
jćj osierociałej, jako sługi swej nie była opuściła, bo była wszystkich
sierot matką i dobrodziejką. Z tych powodów zapewne liczył się
Burski niejako do domowników hetmana, bo domownikiem (homo do
mesticus) nazywa się sam w liście drugim 3).
Jeśli domysł ten nie jest mylny, to stosunek uczonego Burskiego
do hetmana, a następnie do jego młodziutkiego syna, zapewne był
serdeczny. Hetman umiał cenić uczonych — i umiał nagradzać ich
pracę; dbał tćż pewno o to, żeby Burskiemu starczyło chleba. B ur
ski z swój strony mógł mieć śmiałość dopraszać się o względy, i wska
zywać nawet, coby mu mogło być dane. Pewnie się nie pomylimy,
Bielow ski, Szymon Szym onow icz, str. 12.
2) M ylilie podaje K ondratowicz w Dziejach literatury w P olace, t. I I ,
str. 2 2 G wydania pierw szego, że żona B arskiego była siostrą poety Szym onowicza, gdyż siostra poety Anna, była za Piotrem K indfleiszem , jak okazuje
B ielow ski w pracy o Szymonowiczu str. 1 0 6 . P odług ówczesnej gen ealogii
Szym onowicza, zachowanej w B ib lio tece O rdynacyi Zam oyskiej, przypuszczać
raczćj można, że matka B urskiego była ciotką sielanko-pisarza, a ou sam
ciotecznym bratem Burskiego.
3) Ton sam bliski stosunek osobisty do hetm ana, widny i z wiersza
Szym onowicza ogłoszonego na czele D yalektyki B urskiego, gdzie go szczęśli
wym zowie, że mu dozwolono patrzeć na Zam oyskiego oblicze i napawać się
jego pięknćm i słowam i.
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jeśli wyrazimy domysł, że Burski i ze sprzedaży druków zamojskich
miał niejaki dochodzik. W liście drugim występuje widocznie jako
nakładca, bo prosi o pozwolenie drukowania dzieła Dresnera (Pro
cessus Juris), chcąc ponieść koszt papieru i opłacenia drukarzów,
w widoku, że mu się tym nakładem jaka kopa groszy oberwie. Sto
sunek ten do rodziny Zamoyskich nie uległ zmianie ze śmiercią het
mana, bo młody ordynat, jako uczeń Burskiego, m iał zapewne szcze
gólne względy na niego; zapewne święcie dotrzymał przyrzeczenia, że
nie będą od niego krzywdy cierpieć dziatki Burskiego, ile że śmiało
się mogły powoływać na wysługi i prace ojca, który pracował do osta
tniego tchnienia.
W roku 1610 dnia 10 maja wybrano go raz jeszcze rektorem
Akademii na rok jeden; jego ręką zapisani w Album Akademii świeżo
przyjęci studenci. Lecz śmierć nie pozwoliła mu doprowadzić tćj go
dności do końca roku naukowego. Dnia 3 lutego r. 1611 nie mógł
już dla obłożnej choroby stawić się we własnój sprawie na posiedzenie
najwyższego sądu zamojskiego, odbywające się pod przewodnictwem
sielankopisarza Szymonowicza *). Wkrótce potóm śmierć przecięła
pasmo życia pełnego pracy w dniu 15 lutego 1611 r.
W Album Akademii (str. 64) zapisana następująca wzmianka
o zgonie rektora: Anno Domini 1611 die 15 Februarii Adam Bursius
Philosophiae Doctor, Academiae Zamosciensis Rector mortuus est; in
cujus locum die 2 Martii Reverendo Domino Laurentio Starnigelio
ecclesiae Zamoscensis Custode et collegii professorum patre seniore
universitatem mandato cogente Simon Birkowski Philosophiae et Me
dicinae Doctor Rector Academiae suffectus est.
Ostatnia ta wiadomość o życiu Burskiego, usuwająca na zawsze
wątpliwość co do czasu jego zgonu, tym jest pożądańsza, że Starowolski pomieściwszy życiorys tego uczonego w Scriptorum Polonicorum
Ilecatontas, lubo bliższy tych czasów, jednę tylko podaje datę otrzy
mania bakalaureatu, a przemilcza rok urodzenia i rok śmierci. Nic
więc dziwnego, że wszyscy późniejsi aż do tćj doby daty tćj podać nie
umieli i utrzymywali, że Burski żył jeszcze w r. 1627 2). Na tćm
kończę uwagi nastręczające się po przeczytaniu listów Burskiego, o ile
odnoszą się do jego osoby.
Zestawienie daty czwartego listu (18 marca 1602) z czynami
Jana Zamoyskiego nastręcza kilka jeszcze uwag należących do chara
kterystyki hetmana. Sześćdziesięcioletni Zamoyski w lutym i marcu
r. 1602 przebywa w Inflantach prowadząc wojnę przeciw Karolowi
Sudermańskiemu. Dnia 20 maja z konia zsiadłszy drapie się sędziwy
hetman na mury przy zdobywaniu Felina. Na dwa miesiące przed
wzięciem Felina wysyła Burski za hetmanem list do Inflant, a w liś') R ękopis Dooreta Judicii Supremi Zam oscensis f. 121.
2)
Soltykow icz, „O stanie Akadem ii krnkow skićj,11 str. 4 3 9.
kow ski, „H istorya L iteratury,“ tom I I , str. 20.
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cie tyra ileż to drobnych szczegółów, z któremi trzeba się było odno
sić do hetmana! I nie narzucano się z temi drobiazgami, lecz przeci
wnie wymagał tego hetman, bo o wszystkiem musiał wiedzieć i wszystkiem sam rozporządzał w najdrobniejszych szczegółach. Z dalekiej
drogi w czasie innój wyprawy odsyła piśmienne prace akademików
wzięte do przejrzenia i korektowe arkusze jakiegoś dzieła drukujące
go się w Zamościu. Cudownie uposażony umysł kanclerza wszystko
obejmował, wierna pamięć przez długie lata zachowywała najdrobniej
sze szczegóły, a trudy i kłopoty wojny prowadzonśj za Zygmunta pra
wie zawsze bez niezbędnych środków, za grosz ostatni wygrzebany
z własnych skrzyń hetmana i pożyczony od najbliższych jego krew
nych, trudy te i kłopoty nie zrażały sześćdziesięcioletniego hetmana
i nie nadwątlały siluśj jego woli w spełnieniu tego, czego wymagało
dobro kraju. Pierwszym był na muracb Felina i pierwszym wszędzie,
gdzie powoływał wzgląd na dobro kraju.
Ta sama troskliwość szczegółowa okazuje się w sprawach dru
karni zamojskićj. Z listów Burskiego widzimy, że wybór dzieł m ają
cych się drukować zależał od samego kanclerza; ztąd to drukarnia
zamojska nie zaczyna od drobiazgów ani rzeczy okolicznościowych,
ale od razu zajmuje swśmi nakładami ze wszechmiar poważne stano
wisko; po Statucie H erburta przedrukowanym tutaj w r. 1597 idzie
wkrótce prawo miejskie zwane Saksonem, ułożone niegdyś przez Mi
kołaja Jasldera i poraź pierwszy wydane w Krakowie w r. 1535.
Druk i papier tych wydań budził podziw w Bentkowskim, odpowiada
ły wewnętrznej wartości dzieł. Zdumiewając się nad mnóstwem dru
ków wychodzących około tego czasu, Szymon Bierkowski profesor za
mojski w przypisaniu przekładu Dionizyusza z Halikarnasu przez
siebie wydanego, wypowiada zdanie, że wartość tych ogłoszeń nie od
liczby zależy, ale od ich ważności, że je ważyć, ale nie liczyć należy
itaque ponderanda haec non numeranda sunt.
Jak sprawy państwowe zaprzątały głowę hetmana bez przerwy
najżywiej, tak każda jego chwila wolniejsza od kłótni sejmowych, ja k
się wyraża w nieogłoszonym liście do Szymonowicza, była poświęcona
sprawom kościelnym i szkolnym. Uposażenie Akademii w najlepsze
siły było przedmiotem jego ciągłego starania, a listy niniejsze niech
będą maleńkim przyczynkiem do obrazu tych jego usiłowań.
I.
Illustrissim e Domine , Domine obserwande.
Tertia Januarii accepi litteras ab Illustrissima Dominatione Sua,
quibus eodem die ut rescripsi, itineri me Samoscium accingere coepi;
jam que in procinctu sum. Pecuniam pro viatico ab Illustrissima Do
minatione Sua missam accepi. Me Illustrissimae Dominationi Suae
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commendo. Cracoviae ex minori Collegio 3 Januarii A. D. 1597. Illu
strissimae Dominationis Suae cliens
Adam us Hursius.
Illustrissimo Principi Joanni Zamoyski Regni Poloniae Cancella
rio et Exercituum Duci Supremo.
II.
Jaśnie Wielmoiny Miłościwy Panie!
Speculum Saxonum już wysadzone wszystko, dwa duerny tylko
prapą wyrabiać, trzeci robią, a drukarz zbićra in volumina; herbu al
bo imaginem ks. Tomickiego nie masz, iakom Waszćj Miłości znać da
wał; malarz powiada że z Krakowa ma być; racz Wasza Miłość rozka
zać, co z tym czynić, i kędy sig tego upominać. Pan Simonides oddał
mi Processum Juris Dresneri cum praefatione, ten drukować będziemy.
Potem Statut Łaskiego, bo Halicarnaseus nie gotów jeszcze. O Pro
cessum Juris proszę Waszę Miłość mego Miłościwego Pana o pozwole
nie; dam papier i drukarzom zapłacę; m ała rzecz, aza jaka kopa się
zerwie; ażeby cautius wyszło proszę, aby Wasza Miłość rozkazać ra 
czył, postarać się u dworu o przywilej.
Proszę tśż Waszę miłość Mego Miłościwego Pana o jak ą parę
wołów i jałowic... jako homini domestico. Pisałem do... rozkazania
Waszej Miłości... dan Sixtowski, daie sp... stem, który... tedy aby W a
sza Miłość poruczył to ko(mu należy), aby mie to doszło... Polu nie
masz oprócz żadnego próżnego. (Jeśliby) tak się nie zdało Waszćj
Miłości memu Miłościwemu Panu, ma (Wasza Miłość) dosyć pól w J a 
nowicach, dosyć na Sepinie... próżnych, których mieszczanie jedni
z skopy, a (drudzy) nająwszy używają, o czemem się ja pilnie w y 
wiedział. Jako)kolwiek Wasza Miłość raczysz dać, dobrze. Boc...
nędza kolo mnie. Wstyd mię, co się ze mnie śmieją, (urą)gają, któ
rzy mi niegdy odradzali żenić się tu, n... alia cura et sumptus; homo
autem bulla; expro... nego żydka ożeniono; dano mu sto złotych, jako
i... po żonie; malarzom wójtostwa, kamienice; ja dc... razem się Wa
szej Miłości tego upominał ze wstydem... ita me natura finxit; nicem
nie otrzymał; nie wiem co czynić. Racz Wasza Miłość baczenie mićć
na nędzę i mo... Pandektam już wszystkie przeczytał, notowałem...
miejsc dwieście i kilkanaście, wyprawię ją i... spodziewam się. O to
pole iterum Waszćj Miłości i o byd.. na zimę co począć. Z Zamościa,
11 Julii, 1601.
Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana
Adam Bursius.
Jaśnie Wielmożnemu Panu, Panu Kanclerzowi i Hetmanowi
Wielkiemu Koronnemu.
List własnoręczny Burskiego, pieczątka niewyraźna z literami
A. B. górą.
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III.
Jaśnie Wielmożny Miłościwy Panie!
Speculum Saxonum już od cztćrech niedziel gotowe, tylko mu nie
dostaje effigiem Tomickiego, której z Krakowa ani Sponer ani nowy
professor nie przywiózł; a w tśm barzo się w Krakowie zapowietrzyło.
Jednak ta strona karty, na którćj ma być, zostawiona jest pura.
Statut albo proces drukowalibyśmy byli, ale kiedyśmy się byli
zaciągnęli do papierni lubelskich, tam się zapowietrzyło; dla tegoż pa
pieru dostać nie możemy; staramy się pilno i szukamy, kędyby go do
stać. Skoro dostaniem naprędzćj będziem drukować Proces Dresnerów, potem Statut Łaskiego, bo Halicarnaseus nie gotów jeszcze,
a ktemu jeszcze greckiego pisma nie wygotował giser. Teraz w tym
czasie nim o papiereśmy się starali, Jego M. ksiądz Biskup rozkazał
Rubricellę kościelną drukować, na którą swój koszt daje wszystek.
Posyłam Waszej Miłości memu Miłościwemu Panu próbę S tatu
tu dwojem pismem posadzoną, i procesu Dresnerowego. Rozkazał był
W asza Miłość, aby nie większym tym pismem, to jest, którym S tatu
tum H erburti drukowano, sadzić Statut Łaskiego a na margines te
summaryusze kursywą. Co jeśli się Waszej Miłości i teraz zda, racz
W asza Miłość rozkazać. Co się też tknie tych summaryuszów, te W a
sza Miłość rozkazał na margines też kłaść, jako i w egzemplarzu po
łożono; tak uczynimy, jeśli Waszej Miłości inaczej nie zda się. Posy
łam tćż Waszej Miłości próby albo wizerunki pism wszystkich w d ru 
karni; o papiery się będziem pilnie starać. Z tem się miłościwej łas
ce Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana oddaję a proszę o obietni
cę, to jest o pole i boyem aratorem (?).
Zamoscii 23 Augustii601.
Waszćj Miłości
najniższy sługa
Adam, B ursius.
Jaśnie Wielmożnemu Panu, Panu Kanclerzowi i Hetmanowi
Wielkiemu Koronnemu Panu Miłościwemu.
List cały własną ręką Adama Burskiego pisany.
IV.
Jaśnie Wielmożny Miłościwy Panie!
Drukują już Dionysium Halicarnaseum; po dokończeniu Statu
tów Sigismundi, tych, które we dwu edycyach extant, bo nas list W a
szćj Miłości zaszedł już po skończeniu, w którym Wasza Miłość ka
żesz, abyśmy go zaniechali.
Funebris oratio Epiphanii limam et accuratam potrzebuje, a je-
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szcze większćj Aristophanes polski, jakom widział z Panom Simonide
sem oboje, jeśliby tym czasem wygotowane być nie mogły, nim H ali
carnaseum dokończym, zdałoby mi sig, jeśli tak wola Waszćj Miłości
będzie dobrze drukować figuras Rhetoricas et Poeticas moje, które
wićm że do szkól pożyteczne i skupne będą, nad którymim ja długo
pracował i pilno.
Spisek roków przy Procesie Dresnerowym że szachowany, jurisconsultowie, od których go mamy, culpam sustinent; przełożyłbym
go był sam łatwie, by byli rzekli; rozumiałem religiosum esse ab auto
grapho recedere.
Stoicorum Dialecticam jużem dokończył; limam addo et para
lipomena.
Prosimy Pana Boga o dobre zdrowie Waszćj Miłości, aby Pan
Bóg Waszę Miłość tam posilać raczył i w dobrem zdrowiu z zwycięst
wem przywrócić. Jednakże i teraz uno nutu to Wasza Miłość możesz
uczynić.
Mam obietnicę od Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana, że
mię Wasza Miłość mój Miłościwy Pan Wojtostwem jakim opatrzeć
obiecał, abym mógł certum subsidium ad extremum vitae mieć tu przy
domu i mieście Waszej Miłości, jeśliby się jakie wolne trafiło; teraz
dwie są w Niedzieliskach jedno, drugie w Obszy, które nieboszczyk
Bogusławski trzymał. Którekolwiek dać mnie łaska Waszćj Miło
ści, więcejby to przystało Waszej Miłości jako Panu wielkiemu, niż
Zenoni septem formas dialecticae majori, quam petito praemio afficere.
Ja to łasce Waszćj Miłości oddaję i z służbami memi.
Z Zamościa 18 Martii 1602.
Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana i dobrodzieja
najniższy sługa
Adam Bursius.
Jaśnie Wielmożnemu Panu Jego Miłości Panu Kanclerzowi i H e t
manowi Wielkiemu koronnemu, Panu i Dobrodziejowi memu Miłości
wemu. List własnoręczny Adama Burskiego.
V.
Jaśnie Wielmożna Miłościwa Pani!
Uniżone służby moje zalecam do łaski Waszćj Miłości mćj Miłościwćj Paniej i Dobrodziejki.
Ustniem miał prośbę uczynić do Waszćj Miłości, ale zabawy W a
szćj Miłości nie dopuściły, o przyczynę do Ich Miłości ‘), aby Ich Mi
łości łaskawi na prace moje byli. Zaciągnął mię tu Jego Miłość nie
boszczyk. Służyłech mu zawsze nie tylko gwoli, ale i do sławy, la
tam tu moje co nalepsze położył, prace tu nawiększe że wszystkich
podejmuję, o nauce Pana Tomasza syna Waszćj Miłości i z wielkimi
*)

D o opiekunów Tom asza Zam oyskiego.
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jego pożytkami. Dwu rzeczy proszę u Ich Miłości, jednój, aby mi te
słu (gę) której rai nie oddano, a oddać miano (z przy)kazania Ich Mi
łości teraz oddać rozkazano... tak bardzo mało mam pola, że poracho
wawszy (rozchod)y moje, nie zostanie mi i dwu set złotych. Sprawiedli
wość święta każe, aby kto więcćj robi, więcej mu dawauo. Którzy przy
Panu Tomaszu się bawią... po cztśrech, po piąci set złotych i dalej bio
rą. Panu Tomaszowi nie chcą czytać, drudzy (dwie) lekcye czytają,
ja trzy lekcye na każdy (dzień) czytam.
Drugićj rzeczy proszę o przywilśj dożywocia na tćj wioseczce;
mam żonę, mara dzieci, aby nie żebrali chleba po mćj śmierci, którą
mi grożą i lata moje zrobione, i choroby już częstsze i cięższe. Dano
to Panu Simonidesowi i mnieby słuszna dać. A ja za tę łaskę Pana
Boga i z żoną i z dziatkami za Waszę Miłość i za Pana Tomasza pro
sić zawsze będziem i służyć.
waszćj Miłości mej Miłościwej Panićj sługa
Ądam Bursius.
List własnoręczny Burskiego, bez daty i adresu, zapewne z ro
ku 1605 do owdowiałćj Hetmanowej.
VI.
M ój Miłościwy Panie Starosto Knyszyński Panie a Dobrodzieju m ój
wielki.
Służby swe naniższe sićrocińskie z ubogiemi sierotami swemi za
lecam pilnie w Miłościwą łaskę W. Miłości mego Miłościwego Pana
i Dobrodzieja.
Przyczyna pisania mego do Waszćj Miłości mego Miłościwego
Pana i Dobrodzieja ta jest, iż Pan Kamieński po odjeździe Waszej
Miłości mego Miłościwego Pana ozwał się z tćm, żeby to miało być
z pozwolenia Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana i Jego Miłości
Księdza Biskupa mnie wyrzucić ubogą sierotę i z dziatkami memi ze
Pniowka, i pobrawszy wszystko, com jeno posiała; wielkaby się nam
krzywda działa, mój Miłościwy Panie, ubogim sierotom, żeby nam
miano tę trochę chleba wziąć. Dla Boga, Mój Miłościwy Panie, pro
szę, nie każ nam Wasza Miłość krzywdy czynić ubogim sierotom, bo
i z tem, co mam trochę ubóstwa, bydełka, owieczek, nie miałabym się
gdzie podzieć, bo sam w iolwarczku swoim przy mieście nie mara ni
obór, ui chlewów, nie miałabym się gdzie zaprzeć z ubóstwem swojem
i paść, na zimę nie masz czem żywić znaku, właśnie jakoby mi Wasza
Miłość kazał wszystko zabrać; dla tego samego musiałabym za pół
ceny wszystkiego zbyć, a sama kaleką być i z dziatkami swemi. Ale
ja nie wątpię nic w łasce Waszćj Miłości, mego Miłościwego Pana, żo
Wasza Miłość wejrzysz na sieroctwo ubogie nasze, nie dasz uam W a
sza Miłość krzywdy czynić i spomniawszy tćż na obietnicę swą, żeś
Wasza Miłość raczył obiecać nieboszczykowi panu małżonkowi memu
w chorobie jego, kiedy się frasował, że tu nie miał nic pewnego za
Tom II. Czerwiec IS84.
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prace swoje, Wasza Miłość raczył wskazać przez Jego Mci księdza
Scholastyka, że niech nie myśli o tem, niech się nie frasuje, dziatki
jego i żona nie będą, krzywdy cierpieć ode mnie. Nieboszczyk tćż
Pan małżonek mój tego był zawsze animusu o Waszćj Miłości mym
Miłościwym Panie, że kiedym mu mówiła w chorobie jego, komu mię
Wasza Miłość ostawiasz z sierotami ubogiemi, zawsze mi to perswa
dował, że masz [dobrego opiekuna, któremu cię zostawuję, Pana
Boga naprzód i Jego Miłość Pana a dobrodzieja mego, lepszego niż
mnie, boć ten może w sieroctwie twojem i z dziatkami lepićj uczynić,
niż ja, choćbym był żyw, spomniawszy na wierne usługi i prace moje.
I po śmierci nieboszczyka pana małżonka mego raczył Wasza Miłość
mój Miłościwy Pan obiecywać mnie ubogiej sierocie i z dziatkami za
chować mnie w pokoju i nie ruszyć ztamtąd aż co inszego dawszy.
Ja była pewna obietnice Waszej Miłości mego Miłościwego Pana;
pierwejbym była uwierzyła, iżby się było miało słońce inaczćj na nie
bie obrócić, a niż słowo Waszej Miłości Mego Miłościwego Pana prze
ciwko nam ubogim sierotom i dziatkom Praeceptora i sługi Waszćj
Miłości Mego Miłościwego Pana. Bóg widzi jako życzliwie i sam W a
sza Miłość raczył widzieć to, i w chorobie będąc, ledwo z łóżka wsta
wał, przecie pracował.
Dla Boga proszę mój Miłościwy Panie, nie racz mię Wasza Mi
łość kazać ruszać ztamtąd, bo się nie mam gdzie podzieć; pobrał mi
Pan Bóg dobrodzieje moje, a mianowicie sławnej pamięci Jćj Miłości
Panią matkę Waszej Miłości Mego Miłościwego Pana, wielką dobro
dziejkę moję, gdziebym była miała przykłonienie i z dziatkami teraz
w sieroctwie moim, bo była wszystkich sierot matką i dobrodziejką;
wiem pewnie, żeby była tćż mnie nie opuściła sługi swej. Teraz ni
w kim nadzieje, jeno w Panie Bodze, a Waszćj Miłości mym Miło
ściwym Panie. Racz Wasza Miłość miłościwą łaskę swą pokazać
w tem, abym ja mogła te pieniądze, które mu Wasza Miłość na
znaczyć raczył, dawać, a żeby mie ztamtąd nie ruszano, bo się z ubó
stwem nie mam gdzie podzieć. Dołożniej się tain z Waszą Miło
ścią rozmówi ksiądz Scholastyk, któregom z wielką prośbą uży
ła, żeby do Waszej Miłości Mego Miłościwego Pana dojechał, bo
nie mam nikogo przyjaciela w sieroctwie moim, jeno jeszcze tego tro
chę i tego ludzie zajrzą, dla tego tćż najwięcćj służy tym ubogim sie
rotom, że go nieboszczyk mój pan przysięgając prosił, dla Boga, żeby
służył tym ubogim sierotom, i mówił o nie, kiodyby się im krzywda
jaka działa. Wasza Miłość nie raczysz o wszystkiein wiedzieć, jako
Pan Kamieński powiada, że mi rozkazano wszystkie jarzyny i wszyst
ko zboże pobrać; nie mogłaby mi się więtsza niewola i krzywda dziać,
jako gdyby mi moje własne odjęto. Pan Bursius kiedy Pniow objął,
tedyśmy tam i ziarna nie zastali, jeno wszystko musiał kupować; tyl
ko co na zimę zasiano, a jam teraz zasiała jako sobie jarzyny wszyst
kie, jęczmiony, grochy, owsy, tedyby moje własno pobrano. Ale nic
wątpię ja nic w łasce Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana i Dobro-
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dzieją, że Wasza Miłość nie zechcesz tego płaczu brać na się nas ubo
gich sierot, a ja Pana Boga powinna będę prosić i z dziatkami za do
bre zdrowie Waszej Miłości mego Miłościwego Pana, i aby Waszej
Miłości Pau Bóg raczył szczęścić i błogosławieństwy świętemi opa
trywać w tej drodze i do nas przyprowadzić w szczęśliwym dobrym
zdrowiu, z pociechą, wielką i z sławą Waszćj Miłości mego Miłościwe
go Pana.
Przytym się łasce Waszej Miłości miłościwćj mego Miłościwego
Pana i Dobrodzieja z dziatkami swemi oddaję.
Z Zamościa 26 Augusta roku 1612.
Waszćj Miłości mego Miłościwego Pana
uajniższa służebnica i z dziatkami swemi
Anna Bursyusowa.
Adres: Jego Miłości Panu Tomaszowi Zamoyskiemu Staroście
Knyszyńskiemu memu Miłościwemu Panu i Dobrodziejowi należy.

K O R E SP O N D E N C Y A N A U K O W A P U Ł A W .
Warszawa, Kraków, Lwów,

PR ZEZ

L u d w ika hr. ‘D ąbickiego.

Za rządów pruskich Warszawa przestała być głównćra centrum
ruchu naukowego i literackiego. Rozprysło się to koło, które zasia
dało na obiadach czwartkowych w zamku króla Stanisława Augusta,
a jeszcze nie zjednoczyła się ta nowa szkoła literacka, która tradycyą
obiadów czwartkowych miała wskrzesić, ale jćj niedorównać w pałacu
generała Wincentego Krasińskiego.
Książę poetów, ja k go współcześni słusznie zwali, biskup K rasi
cki od kilku lat opuścił Warszawę, dzieląc swój czas między swą sie
dzibą w Warmii a dworem berlińskim, um arł w r. 1801 jako nominat
na arcybiskupstwo gnieźnieńsko-poznańskie. Jego towarzysz biskup łuc
ki, Adam Naruszewicz, od którego poczyna się nowoczesne dziejopi
sarstwo u nas, już także nie żył (f 1796 r.), a odumarł swoję historyą
narodu polskiego nie doprowadziwszy jćj jeszcze do połowy. Z jego
zgonem przerywa się wielkie dzieło, podjęte sumptem króla, dzieło wy
pisów z aktów koronnych i archiwów publicznych zbioru dokumentów
historycznych. Tak zwane teki Naruszewicza, pozostały jednak najob
fitszym a umiejętnie dobranym skarbem, który rozpada się z wywiezie
niem króla do Grodna na 2 części; jednę przechowuje biskup Albertrandy, drugą Marcin Badeni, który, zarządzając dobrami stołowemi na
Litwie, stał blisko osoby króla. Teki Naruszewiczowskie zostały za
chowane dla kraju; te, które były w posiadaniu Albertrandego, do
stały się po jego zgonie darem króla na własność Tadeusza Czackiego
z Porycka. Najpierw Łukasz Gołębiowski czyni odpisy kilkunastu
tomów aktów, tyczących się panowania dwóch Zygmuntów dla biblio
teki puławskićj; a po śmierci Czackiego, wraz z całą porycką bibliote
ką nabywa je książę generał. Z Puław wywiezione po r. 1831, sta 
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nowią jedno z bogactw muzeum i biblioteki książąt Czartoryskich
w Krakowie. Druga część tek Naruszewiczowskich, pozostała w po
siadaniu Marcina Badeniego, jest dziś własnością jego wnuka, p. Pawła
Popiela w Krakowie.
Inne zbiory stolicy uległy rozbiciu. Najbogatszy księgozbiór,
równający się jedynie Bibliotece Jagiellońskiej, a przechodzący ją pod
względem ilości rękopismów, księgozbiór Załuskich przewieziony do
Petersburga. Bibliotekę i cenne zbiory, zgromadzone staraniem pod
kanclerzego Hugona K ołłątaja również stracono, gdy Kołłątaj po po
wstaniu Kościuszki schronił się do Galicyi i tu podejrzewany o nowe
spiski, uwięziony został; część tych zbiorów Kołłątajowskich znajduje
się podobno w bogatśj, ale mało przystępnśj bibliotece Pawlikowskich
we Lwowie.
W Warszawie nie ma więc w tśj epoce ani jednśj biblioteki publicznśj, zwłaszcza że biblioteka Zamoyskich nieuporządkowana, wraz
z archiwum była jeszcze w Zamościu przy tamtejszśm liceum, a biblio
tekę uniwersytecką w pałacu Kazimierowskim o wiele późniój zaczęto
gromadzić.
Warszawa nie posiadała uniwersytetu, ale tylko szkołę prawną
i lekarską fundacyi Stanisława Augusta, a dopiero za staraniem księ
cia Adama Czartoryskiego i m inistra oświecenia Stanisława Potockie
go, cesarz Aleksander po r. 1815 uzupełnił tę wyższą szkołę wydzia
łami teologii, umiejętności i sztuk i nadał jej przywilej akademii.
Z 44 profesorów, którzy tam wykładali, mało imion przeszło do potom
ności; a podobno jeden tylko Kazimierz Brodziński zajął wydatne
i wpływowe w literaturze stanowisko.
Towarzystwo przyjaciół nauk zawiązane w r. 1800 głównie za
inicyatywą Tadeusza Czackiego, ma zrazu bardzo wątły żywot. Do
pierwszych założycieli Towarzystwa książę generał nie należał bezpo
średnio, bo właśnie w owych latach rządów pruskich od Warszawy
stronił; zaproszony na członka tego uczonego grona, z właściwą sobie
ciekawością i gorliwością interesuje się rozwojem instytucyi, a zawsze
równie hojny i skory do pieniężnych na rzeczy naukowe ofiar, nie od
mawia ich równie jak zdania i rad, lubo niezupełnie podziela kieru
nek obrany i jak się niebawem z cytacyi przekonamy, wytyka liczne
niedostatki tćj, jak ją zowie kapituły, co miała się stać areopagiem
stołecznym.
Prezesem Towarzystwa obranym został ten, który po Narusze
wiczu na polu historyi ojczystćj najznaczniejsze położył zasługi, sę
dziwy ks. Albertrandy, biskup zenopolitański. Cichy i skromny praco
wnik wśród stołecznych prałatów odznaczał się surowością obycza
jów i’głęboką religijnością; uczoność wieku encyklopedystów nie prze
szkodziła mu pisać katechizmu dla szkół, a badania historyczne nieodwiodły go od powołania kaznodziejskiego. Wspólnik prac Naru
szewicza, zwłaszcza w zbieraniu dokumentów i źródeł, za któremi je
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ździł do Rzymu i do Stockholmu, należał do tego grona, które jeszcze
za Stanisława Augusta postanowiło opracować zbiorowemi siłami dzie
je narodu, rozbierając miedzy siebie poszczególne panowania królów.
Był to plan zbudowania niejako, jak się wyraża w jednym liście ksią
żę Czartoryski, „trzypiętrowego gmachu dziejów ojczystych:” dla mło
dzieży szkolnćj miał starczyć podręcznik księdza Wagi, dla doroślej
szych historya Naruszewicza, a dla uczeńszych jeszcze, osobno opra
cowane dzieje różnych epok i każdego króla z osobna.
Plan ten powzięto jeszcze na naradach komisyi edukacyjnćj, ale
wykonanie zwolna wchodziło w życie. W myśl tego planu, ks. K ra
jewski napisał historya Władysława IV, Kwiatkowski panowanie J a 
na Kazimierza, najlepiej jednak wywiązał się z zadania Albertrandy
w dziele: „Panowanie Henryka Walezego i Stefana Batorego,“*) do któ
rego następnie dodał monografią Kazimierza, Jana Olbrachta i Ale
ksandra Jagiellończyków, Niemcewiczowi przypadł w udziale Zy
gmunt III, do którego czuje odrazę, o czem się szeroko i dosadnie roz
wodzi w listach do księcia. Książę generał znacznie późnićj rozpo
czął studya na szersze rozmiary i zamierzał napisać panowanie
dwóch ostatnich Jagiellonów: Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.
Zgromadzenie atoli materyałów tyle przedstawiało trudności i tak roz
szerzało pierwotny plan dzieła, że książę zamiaru tego nie doprowa
dził do skutku. Przełożył zaś Pamiętnik Jana Choisnin, sekretarza
Montluca, biskupa Walencyi, z opisem negocyacyi i elekcyi Henryka
Walezyusza. Ważną tę relacyą opatrzył tłómacz wstępem, w którym
daje wyraz swych przekonań i poglądów historycznych. Jak zwykle,
książę generał ukrył się tutaj za pseudonimem: Wincenty Turski.
Pamiętnik Jana Choisnin wydał u Zawadzkiego w Wilnie, 1818 roku.
Albertrandy iniał zasługę w zebraniu „Relacyi nuncyuszów apo
stolskich" pierwszej przed Theinerem publikacyi 2) z archiwum waty
kańskiego, dotyczącćj Polski, która obok „Pamiętników historycznych
o dawnej Polszczę11 J. U. Niemcewicza, rozpoczynała szereg źródło
wych wydawnictw. Zamiłowany w numizmatyce zajmował się nią
wtedy, gdy już nie zdołał podjąć szerszego zadania, do czego go cią
gle namawiał książę generał, t. j. do kontynuacyi dziejów Naruszewi
cza. Gdy powołanym został do przewodniczenia nowoutworzonemu
Towarzystwu przyjaciół nauk, był to już wiekiem pochylony a pracą
złamany starzec, nie mający ani inicyatywy do poruszenia, ani energii
do przeprowadzenia zbiorowych’ robót. Do księcia generała zgłasza
') Są to wszystko praco bardzo słabo; ks. A lbertrandy, w „Panowaniu
Stefana B atorego,” przetłóm aozył tylko H eidcnsteina bez żadnych krytyoznych
studyów.
U d.

2) Theinera monument» v et. t. 4, Rzym, 1 8 6 0 — 65. R elacye wydał
15. Rykaozewski, nakładem Biblioteki polskidj w Paryżu, w tlóm aozeniu polskićm z przypiskami i objaśnieniami. Tom ów dwa, Berlin i Poznań, 1 865.
Red.
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się często zawsze z jakąś petycyą o zasiłek pieniężny i o radę naukową
w podejmowanych przedsięwzięciach.
I tak, donosząc w roku 1801 o zgonie Piramowicza, prosi o fun
dusz, aby módz wydać pozostały po nieboszczyku rękopis „Prawidła
wymowy.1* To znów w roku 1805 donosi o zamiarze, jaki powzięło
Towarzystwo odparcia potwarzy miotanych na polaków w piśmie je
dnego z członków francuzkiej Akademii, przez nią uwieuczonćm. Albertrandy sądzi, że trzeba ogłosić konkurs i program owej refutacyi,
a zabierając się do tej rzeczy wymagającej doraźnego odparcia tak
pedantycznie i zwolna, obiecuje księciu według jego życzenia, docho
wać tajemnicy co do udzielonego funduszu na ten cel i wielbi ,,nowe
dobrodziejstwo dla ojczyzny, które jak zawsze pragnie pozostać ukrytem .“ Książę, lubo żądany fundusz na konkurs i programy przesłał
do Warszawy, nie chce czekać na jego rezultat i pisze do Paryża do
p. Pougens, który zadośćuczynienie od Akademii dla obrażonej dumy
narodowćj wyjednał, a bawiący tam podówczas Jan Śniadecki staute
pede daje odprawę francuzkiemu akademikowi, który przez ignorancyą ubliżył przeszłości narodu polskiego.
Albertrandy przesyła do Puław II I t. Roczników Towarzyst
wa przyjaciół nauk z własną rozprawą „O medalach cesarzów rzym
skich” wraz z drugą rzeczą numizmatyczną: „Historya polska trzech
ostatnich wieków medalami objaśniona’’ według zbiorów medalów kró
la Stanisława Augusta, ks. marszałka Lubomirskiego i Stanisława
Potockiego. „Z rozkazu i na zachętę W. Ks. Mości,—dodaje—moje dzie
je Polski lat porządkiem ułożone, na nowo podjąłem—wiele pracy na
człowieka brzemieniem 74 lat przygniecionego.”
W stosunkach z Towarzystwem przyjaciół nauk i zacnym jego
prezesem ks. Albertrandym, pośredniczy Stanisław Kłokocki mający
wielkie zaufanie księcia.
Kłokocki pełni w Warszawie obowiązki
naukowego pełnomocnika Puhiw, na jego ręce przychodzą z zagranicy
przesyłki książek, on zajmuje się wydaniem Dziejów Albertrandego
i innych pism na koszt księcia. A jest to mąż wytrawny i uczony zwła
szcza obznajmiony z rodzącą się dopiero umiejętnością ekonomii poli
tycznej. Tłomaczy on słynne dzieła Adama Smitha i Juliusza hr. Sodena. Akademia wileńska za sprawą księcia kuratora proponuje
Kłokockiemu katedrę, którćj on jednak nie przyjmuje, ale jeździ
z polecenia Czartoryskich do Wilna, jako rozjemca w sporach Groddecka z Śniadeckim.
W ogóle z owych czasów mnićj obfity i mniśj zajmujący dostar
cza nam matcryał korespondencya puławska z Warszawą niż z Wil
nem, a nawet ze Lwowem i Wiedniem.
Całe to pokolenie czy szereg mężów z wielkiego sejmu, którzy
tworzyli nietylko stronnictwo polityczne, ale i szkołę literacką, było
już w rozbiciu. J. U. Niemcewicz w Ameryce, ożeniwszy się rozpoczy
na żywot plantatora i ztamtąd wywiaduje się skrzętnie o sprawy oj
czyzny. Kołłątaj w austryackićm więzieniu. Ignacy Potocki na wsi
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w sąsiedztwie Puław, jeden tylko Stanisław Potocki ma objąć nieba
wem kierownictwo wychowania publicznego. Stanisław Staszic zaj
muje może najbardziśj wybitne w Warszawie stanowisko. Publicy
styczne jego wystąpienia z poparciem reform podczas czteroletniego
sejmu, prawy patryotyzm, niezawisłość charakteru, manifestująca się
niekiedy porywczością i szorstkością człowieka, który sam sobie
wszystko zawdzięcza, nadaje mu wielką popularność a nie ujmuje po
wagi i wzięcia. Wówczas jeszcze szczęśliwie ujęte słowo, wyrażające
uczucia ogółu, wywierało wpływ magnetyczny i stawało się hasłem,
powtarzającym się długo jako maksymy ze starożytnych pisarzy. Ta
ką maksymą, będącą w ustach wszystkich, stały się słowa Staszica;
„upaść może i naród wielki, zginąć tylko nikczemny.” A piękne to
zaiste słowa i maksyma wielkićj etycznćj wartości i zdrowego wpływu.
Popularność Staszica powiększała jeszcze jego dążność demokratycz
na, lubo różni on się wielce od Kołłątaja, naśladowcy francuzkich klubistów, ale szczerze zwraca się do spraw ludu. Postępowy w ideach
społecznych był jednak Staszic rozważny w poglądach politycznych
i nigdy nie uciekał się do pokątnego działania na własny rachunek,
i ten plebejusz z pochodzenia był jedną z głównych pomocy w pośród
najznakomitszych mężów swego czasu, dzieląc z nimi cnoty obywatel
skie, ale także i ogólny indyferentyzm religijny, który rażąco uwydat
nił zrzuceniem sukni kapłańskićj i zatarciem zupełnćm kapłańskiego
charakteru. Nie znaleźliśmy śladów korespondencji Staszica z księ
ciem generałem, a jednak bliski i dawny wiązał ich stosunek, wszak
Staszic wyszedł z domu ordynata Zamoyskiego, kilkakrotnie spowino
waconego z domem Czartoryskich, na sejmie do jednego należeli
stronnictwa, obaj zrazu nieufni dla Napoleona, raczej przechylający
się na stronę Aleksandra; wreszcie idą za ogólnym prądem, ustawi
cznie zaś spotykają się nie na jednóm polu wspólnej nauki. Matuszewicz, Marcin Badeni, kasztelan Kochanowski i cały ten zastęp mę
żów politycznych Warszawy utrzymuje ustawiczne stosunki z Puław a
mi a mimo granicy, która je rozdziela od stolicy do 1809 r., nierzadko
odwiedzają sędziwego już księcia generała.
Ignacy Potocki, który od r. 1797 mieszka stale na wsi w Klementowicach w Lubelskićm nieopodal Puław, musi tam bywać częstym
gościem, bo korespondencya pełna humoru jest jakby uzupełnieniem
przerywanych pogadanek, naukowych dyskusyi i zasadniczych niekie
dy szermierek. W listach tytułuje on żartobliwie księcia hospodarem
a księżnę hospodynią. Kilka wyjątków da nam próbę tćj poufałćj
i wesołćj zażyłości.
Książę generał przesłał do Klementowic w podarku imienino
wym dla swćj siostrzenicy, pani Ignacowćj, czwórkę koni wschodnich,
na co pan Ignacy odpowiada: „Obrządku wręczenia listu z wspania
łym darem dopełnił p. Szadkowski z gęstą miną, pasem ukośuoległym, barkami niehoryzontalnemi i głosem mruczno-mężnym. Od
tćj epoki jagiellońskićj w stajni rnojćj a raczej stajence rewolucya: nic
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mam do czynienia tylko z Lechitami. Każdy służący swoje prawi,
donosi i doradza. Pierwszy raz muzy żalą się na Czartoryskich po
goń. Jeżeli te czasy dłużćj trwać bgdą, użyję podobno krzyżów mo
ich herbowych."
Rozeszła się była pogłoska, tak uporczywie zresztą w różnych
odstępach czasu i w różnych krajach powracająca, o morderstwie rytualnćm, którego mieli się dopnścić żydzi z Biłgoraju. Tyni razem
niebrakowało bardzo znaczących poszlak i rzecz miała się stać przed
miotem sądowego dochodzenia, lecz jak zwykle opinia rozdzieliła się
na postępową, odrzucającą podejrzenia podobnie okrutnego przesądu,
i na domagającą się śledztwa. Książę generał dbał bardzo o to, aby
zbrodnie nie uchodziły bezkarnie, a znamy pod tym względem jego
katońskie zasady z czasów kiedy marszałkował w trybunale litew
skim. Pan Ignacy przeciwnie dzielił wraz z swym bratem autorem
„Podróży db Ciemnogrodu” wiele przesądów epoki co do kościoła kato
lickiego, ale o okrutnym zabobonie żydowskim mówi w tonie żarto
bliwym.
„W interesie żydów biłgorajskich przypominam sobie, że doktor
Szymon Syreński, mając arkusz próżnego papieru przy końcu zielnika
swego zapisał go krótką rzeczą o żydach, wystawując świadectwo
o srogiem ich okrucieństwie, którćm się oni na dziatkach chrześciańskich z dawnego i wściekłego postanowienia, co rok pastwią. Niech
to uważają wielcy panowie polscy, (ostrzega nas doktor), iż gdy w Tyrnawie węgierskiej 1523 roku wzięci na mękę i dobrze ciągnieni byli
żydowie starsi, między inuemi wyznali, że krew chrześciańska dawana
przez nich w jadle albo napoju magnatom, dziwnie jest pomocną do je 
dnania tychże miłości ku żydom. Póty Syreniusz, wierny bajarz. Nie
mogłem nie wypisywać moralnćj przestrogi, a to by odtąd hospodar
mój bacznićj unikał popasów i noclegów u żydów, mianowicie w Bił
goraju.11
Jeszcze jeden wyjątek z listu równie humorystyczny, a odnoszą
cy się do wspólnćj przyjaźni Puław i Klementowic dla Tadeusza Ko
ściuszki.
„II Re Thadeo przesłał mi w tych dniach dank prawdziwie ma
jestatyczny, alabastrowe swoje popiersie w stroju konsularuo-rzymskim i z napisem „Amicis Amicus.” W przeprawie otarł się nieco nosek
najjaśniejszego, a ztąd twarz jeszcze podobniejsza. Co w tym posągu
najbardzićj uderza, to zaiste, że wszystkie organa geniuszu i energii
duszy są w nim wyryte według kranologii sławnego Galla. Napis
amicus amicis” nie wskazujeż, że połowa tego daru do hospodara na
leży albo, że podobnym uraczony będzie, czego ja daleko od zawiści
księciu memu życzę i życzę.“
W tym samym tonie żartobliwym zwykł odpowiadać swemu
siostrzeńcowi stary książę, a trzeci kolega z wielkiego sejmu i poufa
ły przyjaciel Niemcewicz, nawet w listach pisanych z drugićj półkuli
wtrąca swe dosadno żarty w ten humorystyczny rozhowor. Głównym
Tom II. Czerwiec 1884.
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jednak tematem dowcipów jest pan Stanisław, brat Ignacego, który
nawet w kole najbliższym nie uchodzi nagany z powodu swój próżno
ści. Ciągle tćż Niemcewicz żartuje sobie z dworu pana Stanisława,
z jego wysokiój dyplomacyi i porównywa go z władcą cesarstwa nie
bieskiego.
Ignacy Potocki, marszałek w. litewski, zmarł w Klementowicach
podczas kampanii 1809 r. W chwili tryumfów i radości, zgon tego
patryoty wywołał ogólną żałobę i boleśnie się odbił w Puławach.
W sądzie o ludziach ówczesnych, należy oddzielić wyobrażenia epoki
i jćj spaczenia — od osobistego charakteru. Ignacy Potocki, lubo niewolny od wpływu wolteryanizmu i masoneryi, które jeszcze silnićj od
działały na jego brata — miał wyniosłą duszę na krój starożytny
i nie należy przepominać, że on był moralnym przywódcą partyi re
formy wielkiego sejmu i jednym z głównych konstytucyi 3. maja au 
torów. Na wygnaniu wraz z Kołłątajem pisał obronę konstytucyi
w 3-ch językach; powróciwszy do kraju zagrożony konfiskatą dóbr,
wpływom księcia generała zawdzięczał zniesienie sekwestru. Nie mi
nęło to jednak bez znacznego uszczerbku w fortunie, co nie powstrzy
mało go od nowych ofiar w roku 1794 tak, że pan Ignacy mimo ró
wnej schedy z swym bratem i równego posagu po marszałkównie Lubomirskićj, jak zeszedł ze świata bezpotomnie, tak nie zostawił po so
bie znaczniejszego spadku.
Długi a tak zapełniony żywot Niemcewicza, jego tak rozrzucona
i wielostronna działalność, jego wpływ polityczny, towarzyski i lite
racki zostawił ślady, które do dziś dnia się niezatarły. Najpopular
niejsza to może postać, łącząca wiek XVIII z pićrwszą połową nasze
go stulecia, przechowała się żywo w tradycyi, którą odświeżają pa
miętniki i cenniejszy od autobiograficznych wspomnień żywot skre
ślony ręką księcia Adama, wdzięczny pomnik przyjaźni, która kilka
przetrwała geueracyi. Byłoby więc zbyteczućm kompilatorstwem,
wypisywać tu powszechuie znane daty i szczegóły z życia tego męża,
który zaczął karyerę przy boku księcia generała, jako jego dworzanin,
adjutant wojskowy, późnićj kolega sejmowy, powiernik, wykonawea
wielu planów literackich i dozgonny przyjaciel. Wyzyskać nam tyl
ko wypada zwój listów nieznanych, a wyjaśniających bliżćj ten ścisły
i zażyły stosunek.
Wiadomo, że Niemcewicz, gdy Targowica po przystąpieniu kró
la wzięła górę, wyjechał wraz z przywódzcami sejmu czteroletniego,
Kościuszką i kilku generałami do Drezna. Ztamtąd wraz z m ar
szałkiem Małachowskim puścił się w r. 1793 w podróż do Włoch,
w drodze spotkawszy księcia generała w Wiedniu.
Opatrzony listami rekomendacyjnemi księcia do kardynału Caprary, pani Le Brun i abbć Castri, wprowadzony zostaje w najwyższy
świat florencki, przedstawia się na dworze, tam spotyka siostrę króla
szwedzkiego: „która mówiła o naszych nieszczęściach z taką czułością
jakby była polką11—poznaje się z p. Fontaną, zarządcą muzeów. „F ran
cuzów tu pełno, donosi: ci co bez pantalonów ( s a n s c u l o t e s )
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sypią pieniędzmi, ale wszyscy ich unikają, prawdziwi panowie emi
granci w ubogich dzielnicach i w płóciennćm odzieniu.*1
„W wilią świętego Jana, patrona miasta, pisze z Florencyi
Niemcewicz, były tu gonitwy wozów, słabe wyobrażenie igrzysk
olimpijskich, ale miłe zawsze do widzenia. Nazajutrz ceremonia od
bierania hołdów od miast i zamków Toskanii, ustanowiona przez Medyceuszów. Obok p a l a z z o Ye c c h i o przy portyku wspaniałćj bu
dowy ustawiono tron, na którym w. książę zasiadł. Są monarchowie,
którzy ukazują się ludowi, otoczeni tłumem żołnierstwa i wodzów,
na znak że przez nich panują; W. książę inaczej dał się widzieć, ja 
ko rządca kraju, którego pokój jest źródłem bogactwa a sztuki ozdo
bą. Tron w przysionku wspaniałym, wsparty na potężnych korynckich kolumnach, senatorowie siedzieli na boku, ministrowie przy
tronie, w głębi przysionku, wybitego pięknemi szpalerami, stało sześć
greckich posągów przedziwnej roboty; u podnóżka tronu dwa lwy nie
zmiernej wielkości, jeden greckićj, drugi, rzymskiej roboty; dalćj
Jana z Bononii dłuta, grupa „Porwanie Sabinek“ dziwnie piękna;
z drugiej strony Perseusz Benvenuta Cellini, tego faworyta W. ks.
Mości. Wkoło plac „del palazzo vecchio“ otaczało mnóstwo patrzą
cych. Gdy wszyscy zasiedli, herold zaczął przywoływać miasta, prowincye, zamki do oddawania hołdu. Ukazał się najprzód rycerz
reprezentujący Florencyą na koniu w kapie starożytnćj aksamitnej
karmazynowej, koń podobnąż kapą przykryty. Dalej jechali porząd
kiem rycerze z chorągwiami, z herbami miast i prowincyów, każdy
z nich miał w ręku tacę srebrną, na której trybut oddawał. Rycerz
przedstawiający miasto Siennę miał komplement do W. księcia. Po
nim ukazały się wozy, na których były przedstawione zamki niezmier
nej wysokości, na samym zaś końcu jechał św. Jan na wielkim wo
zie, i także atencyą swą W. księciu uczynił. Po całej ceremonii
W. książę udał się w paradzie do kościoła św. Jana. Wieczorem
przejażdżka w wspaniałych karetach po Corso, nazajutrz wyścig koni
nieosiodłanych; koń komandora Pazzi wygrał 250 duk., które według
zwyczaju zwycięzca oddaje na ubogich.11
Przytoczyliśmy opis uroczystości, która niebawem wyszła ze zwy
czaju i niedotrwała do końca bytu politycznego księstwa Toskanii.
Oczarowany Florencyą Niemcewicz namawia księcia, aby się tam
przeniósł z całym dworem i oblicza, że za 300 dukatów można nająć
przepyszny pałac a za 700 duk. prowadzić wielki dwór przez rok cały.
Tak ogólne wówczas zapanowało zwątpienie, że myśl ekspatryacyi
powracała często, jako pokusa zupełnego o przyszłości kraju zwąt
pienia, to tśż Niemcewicz na końcu listu w ten ton rozpaczy uderza:
„Miłoby mi było oddać hołd cieniom ojczyzny. Nic mam żadnej wia
domości, co się tam z wami dzieje. Ja kiedy nie myślę o kraju, je 
stem spokojny i mówię z Horacym „Excepto quod non simul esses,
caetera laetus.”
„Mieliśmy tu Chreptowicza, pisze innym razem (11 paźdz.),
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dzisiejszego targowickiego kanclerza; był u marszałka, ale bardzo
pomięszany i znać w nim wewnętrzną zgryzotę. Małachowski atoli
ośmielił go, przyjąwszy grzecznie i uprzejmie i nie wspominając o tćm,
coby mu winę jego na myśl przywieść mogło. Chreptowicz pociesza
swe smutki wielkiemi i pięknemi włochów widokami, zapamiętale za
kochał się w Wenus medycejskićj, całe dnie trawił u nićj. Bogini
atoli obojętnie atencye te przyjmowała, i oboje przez cały czas ani
jednego słowa do siebie nie przemówili.”
Turysta nasz opisuje z zachwytem wycieczkę do benedyktyń
skiego opactwa w Vallombroca, a jęki patryotycznego serca zwracane
do kraju przerywa śmiechem, sypiąc anegdoty i złośliwe przycinki.
Podróż po Włoszech przerwana wielkoczwartkowym wybuchem
w Warszawie, a korespondencya kilkoletnićm następnćm więzieniem
w stolicy Rosyi, zawiązuje się znów w lat pięć, ale na drugićj półkuli.
„Czytać w Ameryce, co było pisane w Puławach, pisze Niem
cewicz (Filadelfia, 1798 6 lutego) w jakićm towarzystwie, w jak zmien
nych niestety czasach, jakićm przejęło uczuciem, łatwićj WKMość
zgadniesz, niż ja wyrazić potrafię. Dzielił te ze mną uczucia towa
rzysz podróży (Kościuszko) a nade wszystko p o s t s c r i p t u m . Zdro
wie jego jest lepsze, oprócz nogi, którą jeszcze nie włada; lekarze
ufać każą, że kąpiele odejmą zupełnie kalectwo.”
Niepodobna nam tu podawać zbyt obszernych opisów długićj
podróży, nie wolnćj od przygody uderzenia statków, opisów kraju, na
tury i społeczeństwa, na które Niemcewicz w pierwszych zwłaszcza
listach z Ameryki, zapatruje się przez zbyt różowe szkła. Po trzech
latach pobytu (1800, 20 kwietnia) za Atlantykiem, donosi o zamiarze
ożenienia się dość korzystnego pod względem materyalnym, ale zwra
ca się do swego opiekuna i dobroczyńcy, aby wpłynął na braci dla
przesłania części działu, bo egzystencya ciężka i żyje z długów. „Tę
sknota, smutek, opuszczenie, wdzięczność dla księcia i jego rodziny,
która nigdy nie zapomniana.”
Odezwa nie została bez skutku, a Niemcewicz wsparty pomocą
księcia, żeni się z panią Livingston Kean, właścicielką plautacyi, ale
listy niemnićj pełne tęsknoty.
„Listy przepadają pożarte, skarży się (7 marca 1803), „par
un requin de mer ou de terre.” Z żoną szczęśliwy, ale nudzi się
i tęskni. „Tak zgłupiałem, że choćbym chciał pisać, nie zdołam
dwóch myśli powiązać i co dawnićj płynęło, teraz zaledwie lezie.
Jedna maleńka Sara (pasierbica) jest klejnocik nicoszacowany, godny,
aby go umieścić w koronie Puław... Jeśli ten list dojdzie WKMość
przy śniadaniu, czytać go będziesz, słyszę co księżna JMość powie na
to: „No! patrzajcież, to jeden siedzi w Puławach, drugi w Ameryce
i przez morza i lądy komponują sobie duby i potćm śmieją się.”
„Dzięki za wiadomość o czerstwćm zdrowiu (Elizabeththown
1803 9 kwietnia); ja nimfie bardjowskićj coroczne za nic czynię dzięki.
Nasiona lnu litewskiego i pszenicy sandomicrskićj nie zeszły; dzięki
za wspaniałe dary dla żony i pasierba. Na zapytanie księcia o dzieło
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Volneya o Ameryce, odpowiada Niemcewicz, że autora poznał i gościł
w swym domu. Czy świątynia puławska skończona czy poświęcona?
Jak wiele piękności przybyć musiało? co się dzieje w literaturze polskiśj? czy Słownik Lindego i dzieła Czackiego wychodzą?
„Zazdroszczę tak miłego familii zgromadzenia w Puławach (Elizabeththown 7 lipca 1803) i wspaniałych fetów. Pantoinina królowej
Maryi Ludwiki musiała być przepyszna. Za wspaniałe nowe dary
dzięki; Peter (pasierb) paraduje przy karabeli." Do listu dołączony
obszerny opis wycieczki do wodospadu Niagary.
W roku 1804 przybywa Niemcewicz na krótki pobyt do Europy.
W Berlinie odbywa kwarantannę w domu księcia Antoniego Radzi
wiłła „et his Royal Consort“ i u księżny kurlandzkićj, „zawsze ładnój, dobrśj, grzecznśj.” W Dreźnie spotyka księżnę Stolnikową
Czartoryską z córkami, „tańcują, śpiewają, jak anioły, mówią dobrze
po polsku."
Po krótkim pobycie w Warszawie i odwiedzinach Puław, po
wraca Niemcewicz znów za Atlantyk, a przeprawę morską opisuje
barwnie.
W r. 1805 znów tę samą odbywa podróż, i znów wraca do żony
i swych plantacyi.
Z listu pani Stanisławowej Potockiej dowiaduje się o szczegó
łach pobytu cesarza Aleksandra w Puławach.
„Mój Boże — pisze on do księcia (Nowy-York 9 lutego 1806)—
ktoby się spodziewał, że wnuk tój, której wojska burzyły to miejsce,
odwiedzi go jaknajpoufalej i najprzyjaźniej. Ważne i bardzo ważne
stanowiły się tam układy, ale z późnych nowin, które tu dochodzą
zdaje się, że skutki zawodzą sprawiedliwie żywione nadzieje. Niech
w tych trudnych przygodach Przedwieczny spojrzy łaskawie na ziemię
długo strapioną, na mieszkańców długo osierociałych.’’
„Życie moje jednostajne i nie wesołe. Zbiór Ma i s nie udał się,
ale za to jak dawnemu inflantczykowi Pan Bóg pobłogosławił na lnie.”
„Dzięki za list tak łaskawy (28 sierpnia 1806), tak uprzejmy,
tak interesujący. Ze wszystkich europejskich nowin najszczęśliwsza dla
mnie, żeś WKMość zdrów i zachowujesz zawsze dziwną świeżość, tra
fność i wesołość umysłu; ja przeciwnie, codziennie widzę się bardziśj sta
rym, głupim, tłustym. Zdarzenia dawnego świata nie pojętą jakąś
toczą się fatalnością, Bolesno jest, że w tak powszechnćm zburzeniu
i przeistoczeniu narodów, nic nie wypadło dla naszego. U nas lubo
partye kąsają się nawzajem w gazetach, spokojuość jednak panuje.
Zachęcasz mnie WKMość do pisania, chcićj wierzyć, że nie zbywa mi
na chęci dobrej, ale położenie i zatrudnienia moje, tęskna jednostajność przedmiotów, która mnie otacza, gdzie nic nie dotyka serca, żadeu obraz nie budzi imagiuacyi, stępiły myśl mojg, uczyuiły niesposobnym do pisania.”
W roku 1807 w listopadzie, Niemcewicz powraca z Ameryki
do kraju, aby tam już więcćj nie powrócić. Małżonka bowiem, która,
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uznając obowiązek Niemcewicza względem kraju, odprowadziła go do
portu, po jego wyjeździe niebawem umarła.
W rzędzie przyjaciół puławskich Niemcewiczowi należy się je
dno z pierwszych miejsc, a choć korespondencya powyżćj streszczona
nie odnosi się do ruchu naukowo-literackiego, którego ogniskiem Pu
ławy, rzuca jednak światło na stosunek puławskiego mecenasa z pi
sarzem ruchliwym, wielostronnym i nader wpływowym, który powró
ciwszy z dalekiego tułactwa, w Puławach czerpać będzie natchnienie
do śpiewów historycznych, i podnietę do poważniejszych prac dziejopisarskich.
Z wielkości literackich Warszawy odzywa się niekiedy do Pu
ław Ludwik Osiński, polecając protekcyi księcia „Dziennik i Pamiętnik“ przez siebie wydawany (1808 — 10). Donosi, że pracuje
nad słownikiem sławnych ludzi, a rozpisując się nad skażeniem sma
ku, ubolewa, ,,że tak kochamy ojczyznę, że lada mierność tyle tśm
słowem stokrotnie powtarzanćm nasadzona, pewna jest hucznego bra
wa. Znudzi Rasyn, bawią fraszki, zachwycają romansowe dramy.“
Możnaby poznać autora tych słów bez podpisu.
W ten sam ton przemawia Franciszek Dmochowski, którego
skrzętne zachody około redakcyi „Dziennika'-1 książę generał popie
ra, lubo często utyskuje nad psuciem języka i brakiem głębszćj war
tości tego pisma. Ignacy Dembowski poeta tejże samćj szkoły, przed
stawia areopagowi Puław przekład wolterowskiój Henryady i orygi
nalnie napisane tragedye „W anda“ i „Hrabia Tyniecki.” „Cóż my bie
dni autorowie poczęlibyśmy — woła w uniesieniu — gdyby Puław nie
było, albo co my winni jesteśmy, że książę swojćm ojcowskiem opie
kowaniem się korpusem kadetów, wpoiłeś nam ten nieszczęśliwy gust
miłości ojczyzny i nauk, w którym starzejemy się.“
Jan Kanty Szaniawski, jeden z ruchliwszych literatów i nauko
wych kompilatorów warszawskich, należący naprzemian to do cen
zury to znów do redakcyi różnych pism — w długich i dziwnie zawi
łych listach rozwija różne kwestye edukacyjne, planu nauki w szko
łach i potrzeby dobrych dla szkół podręczników. Szaniawskiemu nie
może przebaczyć książę generał jego upodobania do Kanta, czyli jak
się wyraża kantomanii, którą pićrwszy w swój rozprawie chce w k ra
ju rozpowszechnić. Generacya z czasów stanisławowskich już schodzi
ła z pola a Niemczewicz powracający z Ameryki 1802, na kilka mie
sięcy do kraju, znalazł liczne szczerby w gronie puławskićm, jakie
opuścił przed powstaniem Kościuszki.
„Zastałem w Puławach wielu jeszcze z dawnych znakomitych
domowników księcia, z którymi, będąc adjutantem u księcia, wiele lat
mile spodziłem: generała Orłowskiego, pułkownika Ciesielskiego,
lecz ilu straciłem?11
Streśćmy ze świadectw Niemcewicza wizerunki zmarłych domo
wników puławskich.
Ksiądz Grzegorz Piramowicz, z rodu ormian, był Jezuitą we
Lwowie; w r. 1775 zostaje sekretarzem komisyi edukacyjnćj. Ze
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zniesieniem zakonu zostaje księdzem świeckim, najpierw proboszczem
w Kurowic u Ignacego Potockiego, następnie w dobrach księcia gene
ra ła w Międzyrzeczu, gdzie życia dokonał w żalu po strac ie. ojczyzny
w r. 1800.
„Mało co nad 4 stopy wysoki, krępy, gruby z wielką głową
i krótkieini nogami, prawie ślepy,“ przy tćj powierzchowności czaru
jący obejściem, rozumem, wymową. Niepospolity kaznodzieja, a ka
zanie jego miane do wojska pod Puławami w r. 1788, po uchwale po
mnożenia wojska, obiegało całą Polskę. Z rozmaitych pism najwa
żniejszym dziełem Piramowicza „O wymowie11 i „Dykcyonaryusz starożytności.“ Ksiądz Kobylański ex-jezuita, wielce uczony ale mierny
pisarz, bliski Kniaźnina przyjaciel, nazwisko jego często powraca w li
stach i pamiętnikach dotyczących puławskiego życia.
Dziwne zaiste losy dwóch poetów, co osiedli w Puławach, Kniaź
nina i Zabłockiego. Obaj klerycy jezuiccy przed kasatą, zostają na
stępnie sekretarzami i towarzyszami księcia.
„Kniaźnin miernego wzrostu, blady, z wypukłemi oczyma—„opi
suje znów Niemcewicz—„lecz siabym wzrokiem i wąsem gęstym, nosił
się po polsku. Był on słodki w pożyciu i niezmiernie tkliwego serca,
wszystko głęboko brał do duszy.“ „Upadek ojczyzny pozbawił go
zmysłów, zapadł w głęboką melancholią i świat sobie zbrzydził.11
Książę dał mu mieszkanie i wszelkie wygody w Końskiój Woli, gdzie
go odwiedzali goście z Puław, zwłaszcza Zabłocki,—wtedy powracał
na chwilę do przytomności i spokoju.
Zabłocki rówieśnik Kniaźnina i towarzysz z nowicyatu jezuickie
go, wielce odeń usposobieniem różny. Podobnie jak Piramowicza
używał go niegdyś książę w swej kancelaryi w pracach komisyi edu
kacyjnej, ale wir stołeczny pociągał młodzieńca, zwłaszcza, gdy się za
czął u niego budzić talent scenicznego pisarza. Do naukowćj pracy zachę
cał młody książę Adam, polecając Zabłockiemu tłomaczenie pięciotomowego dzieła St. Reala, ale Zabłocki nie dokonał tego zadania, w za
mian zaś przełożył Molierowskiego Amfitriona. PierwTszy Moliera w Pol
sce naśladowca, znalazł w czasach wielkiego sejmu powodzenie na
scenie kierowanej przez Bogusławskiego. Nie mała to psychiczna
zagadka, jak autor „Fircyka w Zalotach," „Zabobonów'1 i tylu innych
komedyi, z poza kulis dostał się do seminarynm, a idąc za pierwotnem powołaniem, resztę żywota dokonał, jako przykładny kapłan.
Przełom ten nastąpił po drugim kraju rozbiorze.
Zniechęcony do świata, mówi Niemcewicz, poznawszy marność
wszystkiego, udał się do duchownego stanu. Mecenas polski, ks.
Czartoryski, dał mu probostwo w Końskićj Woli. Dziwne tych dwóch
poetów zdarzenia. Kniaźnin ze stratą ojczyzny, stracił rozum; szczę
śliwszy Zabłocki, szukając u ołtarzy Pańskich pociechy, w przykła
dzie pracy kapłańskiej przedłużył życie. Odwiedziłem Zabłockiego
na jego plebanii. Ze światowego, wesołego młodzieńca, zastałem
spokojnego, smutnego, zniechęconego do świata człowieka. Nie wy'
ruszał się prawie z probostwa, które lubo obszerne i wygodne, w naj
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większym jednak nieporządku i niedbalstwie. Znalazłem w salonie
koszyk z jajami, krubkę z miodem, wory z kaszami, wędzonkę i sło
ninę, na stole księgi i zaczęte kazanie. Zdarzenia smutne polityczne
ze światowego człowieka uczyniły przykładnego księdza, zarywającego nieco klechostwem.“
W Katalogu rezonowanym świątyni Sybilli znajdujemy następują
ce wspomnienie, poświęcone pamięci Kniaźnina z podpisem Ł. G. praw
dopodobnie Łukasz Gołębiowski.
„Kiedy Smoleńsk zdobyty został, przodkowie jego, odstąpiwszy
miejsc ojczystych, osiedlili się w województwie witebskićm. Schronie
nie i opiekę znalazł w Puławach, tam wiek cały strawił, w jego tćż pis
mach cały obyczaj domu książęcego, wszelkie szlachetne uczucia osób
tćj rodziny i zabawy talentem jego ożywione, jak w zwierciadle widzi
my. Politykować lubił w czasie sejmu czeroletniego, zwłaszcza z przy
jacielem swym Kobylańskim, pod cieniem wspaniałych drzew rozpra
wiając, tak go przedstawia obraz zachowany w tćj świątyni. Kochał
ojczyznę i kochał ją gorąco ten, który po jćj upadku obłąkania dostał.
W takim stanie resztę życia spędził i wtencźas nie odstępowała go pie
czołowitość księstwa, zajmowano się nim troskliwie a po zgonie w Koń
sko-Woli piękny wzuiesiono grobowiec, którego napis mieści te wyrazy:
„Tę pamiątkę czułego przywiązania położył X. A. C. G. Z. P.
r 1809.“ Franciszek Dyonizy Kniaźnin, obywatel województwa wi
tebskiego, który górnym, tkliwym i gładkim rymem miłość ojczyzny
w sercach braci zapalał, tu spoczywa w Bogu. Zaczął żyć 4 paźdź.
1750, przestał 25 sierpnia 1807 r.
Jośli nadzieją mam pochlebiać sobie,
Rzuci potom ność kwiat na moim grobie.

Śpiewak „Justyny” zbliżył się także pod koniec życia do domu
Czartoryskich, w którym znaczną część przeżył młodości. Starszy
o lat 10 od Kniaźnina, wyższy odeń może nie rymotwórczym talentem,
ale bardzićj rodzimym i swoiskim nastrojem, jak tylu innych zawdzię
czał księciu generałowi, źe pierwszy poznał w nim talent, torował mu
drogę. Karpiński wychowany u Jezuitów we Lwowie, i temu wycho
waniu zawdzięczający, że wśród ogólnego indyferentyzmu, zachował
wiarę przelaną w serce głosem matki, przeznaczony przez ojca do
palestry, pisze wiersze i pierwszą ich wiązankę dedykuje swemu pro
tektorowi, księciu generałowi. Książe powołuje go do Warszawy,
wprowadza w pośród uczonych i na dwór Stanisława Augusta, bierze
go do swego boku, jako sekretarza do spraw zagranicznych. Karpiń
ski towarzyszy księciu w czasie trybunału w Grodnie i pisze tam
wiersz „Głos zabitego do sądu,“ z powodu sprawy Kaszyca, a wiersz
ten czyni takie wrażenie na członkach trybunału, że przeciągnieni
na stronę Kaszyca odmienili swe zdania. Pisze i inny wiersz „O spra
wiedliwości,“ do księcia, który dzierżył w trybunale laskę.
Gdy z upadkiem kraju nie było już pola do służby publicznćj,
Karpiński nie chcąc jak Kniaźnin i Zabłocki przyjąć gościny w P u ła
wach, bez wytkniętego obowiązku, przebywa tam jeszcze jako nauczy-
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ciel księcia Dominika Radziwiłła, następnie zajmuje się wychowaniem
synów księcia Eustachego Sanguszki, ale przerywa ten zawód nauczy
cielski pod wpływem rozwijającćj się melancholii.
W pośród poetów XVIII wieku Karpiński ma cechy odrębne,
swojskie, religijne i ludowe i ztąd najbardziej narodowym zwany przez
krytyków. Zmieńmy tylko imiona Filona, Dafne, Filis, a francuzka
idylla staje się polską, sielanką, gdzie czuć powiew wsi naszśj, więcej
0 wiele niż w Vergilowych ,,bukolikach,“ które Dmochowski i Koźmian
przenoszą na tło polskie. Karpiński jest spadkobiercą Zimorowicza
a poprzednikiśm Brodzińskiego. Po Janie Kochanowskim bierze znów
arfę Dawidową, a obok piewcy psalmu „Kto się w opiekę podda Pa
nu swemu,“ może stanąć autor pieśni porannej „Kiedy ranne wsta
ją zorze.“
Zaiste duch Encyklopedystów francuzkich znać nie wyziębił do
szczętu uczuć roligijnych w tej atmosferze puławskiej, skoro w niej
śpiewa Karpiński, Kniaźnin i Woronicz.
Nieszczęście kraju i bolesne zawody w miłości oddziałały silnie
na tę tkliwą i rzewną naturę poety. Zapragnął on ciszy wiejskiśj,
samotności i otoczenia przyrody, oddala się więc od gwaru stolicy
1 dworu puławskiego, i bierze w dzierżawę wioskę starosty Kanio
wskiego, Kraśnik, w powiecie prużańskim. Książe generał ilekroć
w tamte zapuścił się strony, zwykł był odwiedzać starego przyjaciela
w ubogim jego domku, jak o tem wspominają Niemcewicz i Dembo
wski. Sielankę tę wiejską przerywają odgłosy wojny, nowych klęsk
i nowych zawodów, przechody wojsk w r. 1809 i w r. 1812. Wioska
ulega zniszczeniu, zabudowania spalone a sam gospodarz poraniony.
Z tćj to epoki znajdujemy następujący list poety do sędziwego
mecenasa:
Jaśnie Oświecony Panie Dobrodzieju!
Otóż ja znowu po 30 leciech upłynionych wszedłem w służbę
J. O. Pana, wziąwszy na kontraktach Brzeskich trzyletnim kontrak
tem wieś Murawę do starostwa Szereszewskiego należącą. Zdaje mi
się, że moja młodość powraca się wspomniawszy szczęśliwe dla mnie
czasy w służbie Pańskićj. Choroba moja czarnćj melancholii, trapiąc
mnie dotychczas, powiększyła się jeszcze w moim domku, gdzie mi już
wszystko nie miłe, spojrzawszy w koło na popalone budynki i poni
szczone wszystko przez ostatnie rabunki, żem się tylko w tem, co na
mnie było został a do tego jeszcze kolbą w boki i kilka kułaków w gło
wę dostałem. Obmierzłem sobie domek mój, gdzie mi wszystko świe
że nieszczęścia przypomina. Czego unikając, wziąłem Murawę i prze
prowadziłem się do nićj przed miesiącem, czuję się weselszym; wsze
lako:
Już,ja nie ten oom był wezora
Schylam się już do wieczora,
Tom II. Czerwiec 1884.

44

346

KORESPONDENCYA NAUKOWA
Ów ja pasterz już nie śpiewam ,
N a Murawie odpoczywam .

Jeżeli Bóg zdrowia pozwoli, w zimie pojadę na kilka niedziel
widzieć najmilszy dla mnie przedmiot, dawnego Pana mojego. W te
raźniejszej mojćj starości, bardzo mi mało pozostało poznanych dawnićj ludzi, z którymi bawiąc się czuję słodycz i rozrywkę. Niepochlebiam ja Ci, J. O. Panie, ale najrzadszy Pan tak dobry jak ty je 
steś. Pojadę tedy patrzćć na cnoty, które przy boku J. O. Pana za
wsze widziałem. Jakże to najmilszy widok, patrząc na Pana być ra
zem w najpiękniejszćm zgromadzenia cnót, które go otaczają. Mam
honor zostawać z największym szacunkiem i najgłębszćm uszano
waniem J. O. Pana Dobrodzieja.
dozgonnym i najniższym sługą
Franciszek Karpiński.
2 4 aug. 1 8 1 3 Murawy.

Znać poszczęściło się Karpińskiemu na Murawie, bo w lat kilka
kupuje na własność wieś Chorowszczyznę, zakłada szkółkę, tworzy
nową osadę i jak za czasów patryarchalnych, jest jćj rządcą, jak pi
sze jego biograf Brodziński, ojcem i prawodawcą. Od czasu do czasu
przybywa do Puław. W Warszawie był poraź ostatni w r. 1806,
gdzie otoczyły go powszechne hołdy. Umiera w wielkiśj starości w r.
1825, pochowany na cmentarzu w Lystkowicach.
Poeta, co opiewał Sybillę puławską, Jan Woronicz zasiadł na
tronie Oleśnickich, Maciejowskich i Gębickich. Przeniósł on tu te sa
me upodobania zabytków, te same pojęcia o sztuce, tę samą miłość
rzeczy ojczystych, jaka panowała w Puławach i natchnęła zarówno
założycielkę jak poetę Sybilli. Lutnię już odrzucił, wydobywszy z nićj
tony najwyższe i najsilniejsze, jakie odezwały się po świeżym pogro
mie. Pasterz i wieszcz wstępuje na kazalnicę. Gdyby więcćj nieco
prostoty dopuszczał zepsuty podówczas smak literacki, duch Woroni
cza miewał niepospolitą siłę i lotność a ścisła analiza mogłaby u au
tora hymnu do Boga i tylu politycznych pieśni wykazać te same pier
wiastki, które kiedyś Mickiewicza zawiodą na drogę mesyanizmu
a Krasińskiego na drogę Polski Chrystusowej. Lecz poeta z pasto
rałem w ręku wstępuje na kazalnicę i wywiera potężny wpływ. Wów
czas górował Woronicz w całćj społeczności, był on tćm w sferze duchowćj, czćm w sferze rycerskićj książę Józef, najwyższym przedsta
wicielem idei. Witał on tćż młodego bohatćra z pod llaszyna,
w dniach jego tryumfu w Krakowie błogosławieństwem z ambony.
Ale jak rycerski książę strzegł honoru, tak pasterz wieszcz strzegł
skarbu wiary w narodzie.
Z domem Czartoryskich od młodości zaprzyjaźniony, piewca Świą
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tyni Sybilli zachował najściślejsze stosunki z Puławami na stolicy bi
skupów krakowskich i późnićj, zostawszy prymasem w Warszawie.
Księstwo Czartoryscy częstymi bywali w Krakowie gośćmi, spędzali
tu zimę z r. 1807—8. Pałac biskupi zawsze otwarty, zwłaszcza dla
ludzi naukowych, stał się wtedy ogniskiem życia umysłowego i arty
stycznego, tak bardzo pod tę epokę w Krakowie upadłego. Przybył
i Tadeusz Czacki, bliski Woronicza przyjaciel. Wtedy to pałac bisku
pi zaczął się zdobić malowaniami ściennemi Stachowicza, które z nie
dołęstwem techniki łączyły intuicyą ducha rodzinnego. Każdy obraz
bywał wpierw przedmiotem długich dyskusyi, w których zwłaszcza
księżna Izabella żywy brała udział. Zachodzi też ścisły związek po
między charakterem tych fresków w pałacu biskupów krakowskich
a równocześnie wznoszącą się świątynią Sybilli w Puławach. Rozpo
częło się poszukiwanie zabytków i gromadzenie pamiątek, a biskup
Woronicz może ni-eco zbytnią okazywał tu powolność dla Tadeusza
Czackiego i księżny; płynęło to z przekonania, że w czasach ogólnćj
obojętności, Porysk tylko i Puławy dają rękojmię prawdziwego zami
łowania zabytków przeszłości.
Woronicz był prymasem w Warszawie, kiedy um arł książę ge
nerał i tam w kościele Ś-go Krzyża pożegnał dostojnego przyjaciela
mową pochwalną cnót obywatelskich i ważnśm z ust pasterza świadec
twem uczuć religijnych.
W lat siedm późnićj, na pół roku przed powstaniem umiera Wo
ronicz, a syn księcia generała Adam Czartoryski w podniosłćj a treściwśj mowie głosi sławę poety, zasługi obywatela i cnoty pasterza na
posiedzeniu Towarzystwa przyjaciół nauk.
Kraków od upadku kraju przedstawia większy jeszcze zastój
w naukach i literaturze niż Warszawa, zastój, z którego nie odrazu
się ocuci nawet wtedy, gdy kongres wiedeński obdarzy go pozorną
niezawisłością.
Uniwersytet przebywszy zwycięzki spór z zakonem Jezuitów, nie
wiele na tćm skorzystał. Katedry zajmują w owych czasach mierno
ści już dawno zapomniane, zwłaszcza gdy lepsze siły odciąga konkurencya wschodnich dzielnic. Czacki werbuje do Krzemieńca kilku
profesorów, jak Józefa Czecha, męża naukowego i biegłego pedagoga.
Jan Śniadecki po reorganizacyi uniwersytetu w Wilnie, opuszcza
dlań almam matrem jagiellońską. Rektorstwo po nim obejmuje Sołtykowicz, równie więcćj pedagog niż siła naukowa, ale mający tradycyc świetności starśj Akademii. Zachęcony przez Czackiego i przez
księcia generała, pisze Historyą Akademii i zostaje w stałćj z Puława
mi korespondencyi, przesyłając stare księgi i stare wino „Hungariae
natum, Cracoviae educatum.*1
Mamy tego ślady w częstych zamówieniach, kwitach i podzięko
waniach za księgi i za wino. Książę dopomaga Jackowi Przybylskie-
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mu do ogłoszenia drukiem tłómaczeń Homera i Vergila i przesyła mu
na ten cel 500 złp , za co Przybylski gorące wyraża dzięki.
Z Wrocławia przybywa do Krakowa Jerzy Samuel Bandtkie
i zostaje kustoszem Biblioteki Jagiellońskiej. Książę zawięzuje z nim
stosunki, i jak użył Lindego do Słownika, tak namawia Bandtkiego,
aby się zabrał do dzieła o pierwszych drukarzach polskich i rozwija
mu systematyczny plan bibliografii, starej literatury ze złotego wie
ku. Była to myśl, do której często książę generał w swych pismach
powraca, jeden z głównych punktów jego programu wskrzeszenia
w Polsce życia naukowego. Bandtkie atoli, oddając się poważnym
studyom prawa polskiego, pisze Historyą ze stanowiska protestanckie
go, a w Bibliotece jagiellońskiej zostawia ślad swych uprzedzeń i nie
chęci do scholastycyzmu, choć pod innemi względami składa tu ważne
zasługi naukowej działalności. Z listów Chodakowskiego przekonać
się można, jak ten uczony niemiec i protestant czuje się osamotnio
nym w Krakowie, gdzie go razi duch katolicki. Zamierzał nawet
Bandtkie opuścić Kraków i powrócić do Wrocławia; od tego zamiaru
odwodzi go Czacki i książę generał, dbając wielce o każdą siłę nau
kową.
Niemniej skrzętnie zajmuje się sprawami bibliograficznemi
mniej głośny od Bandtkiego profesor uniwersytetu, Józef hr. Sierako
wski. Przesyła on księciu (1809) wiadomość o rękopismach polskich
i rosyjskich, dotyczących naszych dziejów, „które się znajdują w Bi
bliotece akademickiej finlandzkiej, aby ich nie spotkał los Biblioteki
Załuskich, której sam katalog 10,000 rękopisów obejmujący, byłby
dla nas skarbem” ')•
U Dominikanów w Krakowie szukał Sierakowski śladów sławnej
negocyacyi papiezkiój z Mendogiem, księciem Litwy, względem na
wrócenia Litwy, do czego Dominikanie krakowscy użyci byli. „Ale
Dominikanie mają archiwum, w którćm sami nie czytają a innych nie
przypuszczają — dodaje Sierakowski w obawie przed nowym Atyllą
’) Spis rękopisów biblioteki finlandzkiej, dotyczącyoh P olsk i, według
notatki Sierakowskiego obejmuje: „Tractatus contra oruoiferos Serenis.
P rinc. Casimiro D . S. R. P oloniao. Sbignei do Góra kumilo obsequium .”
D ługosza manuskrypt od 1 4 0 7 — 1 4 4 4 .
Pisma i akta do interesów rosyj
skich za Twana W asilew icza. L isty kanolcrza O xenstierna do kanolerza Jana
Zam oyskiego z E lbląga 1G31 r. Comparatio linguarum latinao, russiao S a m o j e d j a e, etc. (lacińskićm i słowiańskićm pismom, rzocz ciekaw a). Kniha
latopisiec rosyjski (o początkach M oskw y), Fragm ent dzielą o M oskwie od
roku stworzonia świata 6 0 4 2 . O niewoli Kniazia Juria, przybyciu cara krym 
skiego Sefakina do R osyi. Historyą podbicia Syberyi. O promcrcnoyi ocrkwi
wielkorosyjskićj z cerkwom rymskom (dzieło podano Piotrowi W . przez Sor
bonę w Paryżu).
Genealogia księcia W asyla Iwanowicza Szujskiego. O za
targach R osyi z Chinami w r. 172 3.
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Czackim.” Sierakowski zostawia pamiątkę swego rektorstwa w uni
wersytecie, gdy za przykładem Woronicza zdobi jednę salę Biblioteki
jagiellońskiej Stachowiczowskiemi freskami.
Gorzćj jeszcze niż w Warszawie i Krakowie stoją nauki w nowo
kreowanćj stolicy Galicyi.
Wielu mniema, że historya i rozwój miasta Lwowa zaczyna się
dopiero z chwilą pierwszego rozbioru. Rząd austryacki jak nadał
antyhistoryczną nazwę królestw Galicyi i Lodomeryi nowej swej anneksyi, wywodząc ją od wrzekomych praw królów węgierskich do części
Rusi, przeciw czemu uczony Lojko w swej rozprawie protestował, po
dobnie chciał ustanowić nową stolicę władz w mieście bez tradycyi.
Ważył się zrazu wybór między Stanisławowem, Jarosławiem a Lwo
wem.
Siedziba trzech arcybiskupów nie mogła być za polskich czasów
bez znaczenia. Z wszystkich miast na Rusi Lwów od dwóch osta-'
tnich wieków inne prześcignął. Do archeologii już tylko zaliczyć się
da tradycya grodu Lwa, jako drugićj po Haliczu stolicy dawnych ksią
żąt ruskich, ale i polska tradycya nie przesiąknęła tu głęboko różnoplemiennćj i różno-wyznaniowej ludności, choć jćj śladów i pamiątek
tu nie brak. Lwów przewyższał w epoce rozbioru zamożnością i licz
bą mieszkańców starą stolicę Piastów i Jagiellonów. Kraków od cza
sów Zygmunta III stał się już tylko miastem koronacyjnćm, żył wspo
mnieniami, patrycyat miejski utracił dawny wpływ, starożytne pałace
i domy przypominały czasy Kmitów, Zborowskich, Tenczyńskich;
nowe tu nie przybywają rezydencye, chyba panów i szlachty z bliż
szych stron jak Wielopolscy, Morsztynowie, Dembińscy, Wodziccy.
Równocześnie ze stopniowym upadkiem Krakowa przez XVII i XVIII
wiek podnosi się znaczenie Lwowa; oddalenie od Warszawy sprawia,
że tu tworzy się punkt środkowy dla wielkich możnowładców, osiadłych
na Rusi, Żółkiewskich, Koniecpolskich, Sobieskich, Sieniawskich, Po
tockich, Rzewuskich. Fundacye kościołów z XVII zwłaszcza stulecia
i nie jeden okazały dom przywodzi na pamięć te nazwiska i tradycye,
które jeśli w Krakowie są królewskie, to we Lwowie wywołują postacie
hetmanów, jak poblizkie pobojowiska świadczą o ich czynach. Lecz
choć przebywają tu niekiedy wielkie rody, społecznego nie wywierają
wpływu.
Lwów jest przedewszystkićm magazynem i główną stacyą na
wielkićj drodze handlu Zachodu z Wschodem, i dlatego ma on oddawua
ceche kosmopolityczną. Mieszczaństwo niemieckie, jak we wszystkich
naszych miastach nie cywilizuje się jak patrycyat krakowski, bo o wie
le świeższćj daty nie zaznało wpływu dworu, ani wpływu cywilizacyj
nego Akademii jak krakowskie, a odświeża się ustawicznie nowym
przybytkiem współplemieńców i wzmacnia sojuszem z żydowską ludno
ścią. W chwili rozbioru w Iwowskićm mieszczaństwie żywioł niemie
cki przeważa, a obok niego osobne tworzą kolonie ormianie, wołosk
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jest nawet kolonia włosko-francuzka, która podlega tylko jurysdykcji
konsula weneckiego. Lud ruski nie ma najmniejszego poczucia swój
odrębności i pierwotności w tym kraju, ale w sferach cerkiewnych
tkwi pociąg ku wschodowi i świeże jeszcze wspomnienia prawosławia.
Zmiana rządu, napływ urzędników z Czech i Niemiec wzmacnia
odrazu tę przewagę niemczyzny, a germanizacya stolicy galicyjskićj
w pierwszych zaraz dziesiątkacli lat stała się faktem dokonanym.
I nie było się czśm przeciw niej bronić, bo nigdy Lwów nie był ognis
kiem cywilizacyi literatury polskićj, a uczeni i pisarze nie mieli tu dla
siebie pola.
W pośród reform Józefa II są dwie, którym nie można zaprze
czyć, że wypłynęły z idei prawdziwego postępu i miały spełnić to, co
zaniedbały polskie rządy; organizacya uniwersytetu i utworzenie seminaryum dla duchowieństwa unickiego. Ale uniwersytet od począt
ku jest wyłącznie niemiecki, a seminaryum ruskie w duchu józefiń
skim ma stać się gniazdem nowćj kasty klerykalno-biurokratycznśj.
Na innem miejscu wspomnieliśmy o podniesieniu ducha polskie
go i o zbliżeniu z zapomnianą już Warszawą w sferach nowój arystokracyi galicyjskićj, gdy przybywał do Lwowa z małżonką feldmarszałek
austryacki, osobisty cesarzów przyjaciel, a zarazem dostojnik Rzeczy
pospolitej i poseł na sejm polski. Z przeglądu korespondencyi nauko
wej, widzieliśmy już, że książę generał nie był bez wpływu na posta
nowienie J. M. Ossolińskiego, aby we Lwowie utworzyć Bibliotekę
polską, a więc pierwsze to ognisko ducha i cywilizacyi narodowój.
Nadto książę generał rozciąga swoję opiekę, protekcyą i daje
zachętę kierownikowi innćj instytucyi, mającćj pobudzać gasnącą
polskość. Bogusławski, doznawszy skutkiem wojny 1791 r. dotkli
wych strat, przenosi się z swą trupą sceniczną do Lwowa. Książę
wyrabia mu swym wpływem u gubernatora bar. Goess pozwolenie
przeniesienia rekwizytów teatralnych bez cła, przychodzi mu z zasił
kiem pieniężnym, a sam będąc komedyopisarzem wzbudza w wyższych
kołach towarzyskich zamiłowanie sceny. W tekach korespondencyi
puławskiój spotkaliśmy tćż kilka listów Bogusławskiego z dziękczy
nieniem i błogosławieństwami pisanych do księcia generała w tćj
epoce ze Lwowa, których tu nie przytaczamy ze względu na brak tre 
ści literackiej a zbytnią uniżoność stylu.
Do ulubionych dysertacyi naukowych znajduje książę Czartory
ski we Lwowie towarzysza. Jest nim mecenas Józef Dzierzkowski.
Nie jest to już palestrant dawnego kroju, choć szlachcic kontuszowy,
wielkićj zażywający wśród obywatelstwa powagi i miru. Obeznany
z nowśrni prawami i słynny z biegłości jurysta, wzywany bywa do rady
ilekroć chodzi o jakiś memoryał do Wiednia, bo głowa to ministeryalna i dyplomatyczna, a kiedy pan Dzierzkowski ułoży jakiś akt,
jakąś remonstracyą, zwłaszcza w porozumieniu z p. Izydorem Piotruskim, to już pewny sukces. Jako adwokat fori nobilium Dzicrzkow-
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ski niełatw o przyjmował sprawy, ale gdy je uznał godućmi swój
obrony nie zdarzyło się nigdy, aby kiedykolwiek .przegrał proces,
a krążą pod tym względem liczne anegdotyczne podania.
Obok zdolności prawniczych, posiadał nasz mecenas zamiłowa
nie do historyi ojczystój i pisywał rozprawy historyczne. Będąc p ra
wnym doradzcą księcia, stał się wnet jego poufnym przyjacielem i na
ukowym korespondentem.
Dzierzkowski lubił w materyach historycznych dyskusyą a ksią
żę chętnie podnosił rękawicę. Spór uczony powstaje o tę samą kwestyą, o którą i dziś historycy się wadzą— o Zygmunta Augusta i jego hi
storyczny charakter. Książę, rzecz dziwna, wbrew poglądom naruszewiczowskiej szkoły, staje na stanowisku dzisiejszego hyperkrytycyzmu i jest tu oskarżycielem;— Dzierzkowski nie wychodzi ze swój roli
obrońcy.
Na obronę Dzierzkowskiego dopisuje książę na marginesie listu:
„to zdanie o Zygmuncie Auguście w liście niniejszym jest żartem mię
dzy mną a p. Dzierzkowskim; nadto jest tenże światły obywatel zna
nym z rzadkiego rozsądku i przenikliwości, jakżeby mógł kto wierzyć,
że doprawdy daje pochwały Zygmuntowi Augustowi, inaczej jak dla
zabawnego przekomarzania się, jak się zwykle dzieje w poufałości bie
siadnej społeczności. Umie on doskonale cenić Zygmunta Augusta
i widzi w nim teu ostrowidz nic niezuaczącego człowieka (!) i wzgardy
godnego króla, którego gnuśne panowanie stało się źródłem następ
nych nieszczęść i poniżeń Polski, kończących się jćj zniszczeniem."
Na zbyt surowy ten sąd, Dzierzkowski przesyłając księciu swą
rozprawę o Janie Tarnowskim, odpowiada żartobliwie: „pojednaj się
książę z Zygmuntem Augustem, z którym masz związki krwi jednego
rodu.“
Z przeglądu tego przekonywamy się, że w owych czasach mię
dzy ostatnim rozbiorem a kongresem wiedeńskim, literatura i nauki
nie miały stałego ogniska. Nie była nim Warszawa, Kraków, Lwów,
tćm mniej zaś Poznań, który obok Warszawy zajmował bardzo pod
rzędne stanowisko, gdzie oprócz kilku profesorów niemców, a między
nimi zajmujący się językiem i literaturą polską dyrektor Kaulfuss,
nikt nie uprawiał niwy literackiej. Wprawdzie i tu niebawem zjawi
się z Puław teu sam prąd zbierania pamiątek narodowych, w spokre
wnionym z Puławami zamku kórnickim Działyńskich.
Wielkopolska atoli rozbudzi się już po kongresie, a nie znaleźli
śmy śladów bezpośredniej styczności z Puławami, okrom opieki księ
cia generała nad kilku wychowańcami szkoły kadetów, jak dwaj mło
dzi Kwileccy i dobrą zażyłość z domem Radziwiłłów, wchodzącym
właśnie w pokrewieństwa z rodziną panującą pruską.
W czasach wojennych program cywilizacyjnej akcyi krzepienia
ducha narodowego zapomocą pamiątek, badań naukowych, popisów
literackich, wydaje się być anomalią i czórnś przedwczesnem. A je
dnak ten program rozwija sig zwolna i nie mija bezskutecznie, znajdu
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je zaś niewątpliwie środkowy punkt w zaniku puławskim. Do Puław
odnoszą się wszyscy rozrzuceni weterani literatury stanisławowskiej
i ztąd wychodzą nowi ochotnicy pióra.
Warszawa zagłuszana ustawicznie okrzykami zapału, to na cześć
wybawiciela Napoleona, to na cześć wskrzesiciela Aleksandra; pozba
wiona księgozbiorów a nawet księgarni i wydawców, nie zdoła wytrzy
mać konkurencyi tćj puławskićj akademii, jak ją częstokroć zwano,
powtarzając, że Warszawa jest stolicą polityczną, Puławy stolicą lite
racką kraju.
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V.
Miał tedy nasz poeta już dość liczne grono znajomych i przy
chylnych w Moskwie domów, gdy jeszcze z końcem r. 1826 przybyli
tam z Odessy Bonawenturowie Zalescy. Pozostali oni w tćm mieście
przez cały rok następny (1827), a poeta bywał prawie codziennym
u nich gościem. Można tćż w listach Malewskiego i Mickiewicza nie
jednokrotnie znaleść świadectwo uprzejmój troskliwości, jaką pani
Zaleska okazywała obydwom. Raz np. pisze Malewski do rodziców,
że nie mają własnego stołu i „objadają Zaleskich;11 w innćm zaś
miejscu zachwyca się zrobionym dla niego przez panią Joannę szalem
włóczkowym „tak ładnym i tak ciepłym, że katar powinienby o wior
stę od niego uciekać.11
Wkrótce atoli czekała Mickiewicza jeszcze jedna bardzo przy
jemna znajomość. Oto przybyła do Moskwy słynna już w całćj Euro
pie pianistka, pani Marya Szymanowska. Starsza o trzy lata od na
szego poety, bo urodzona w Warszawie w r. 1795, była pani Szyma
nowska (z domu Wołowska) wówczas jeszcze bardzo piękną i młodą
kobietą. Wyszedłszy wcześnie za mąż za Józefa Szymanowskiego
drzierżawcę dóbr otwockich pod Warszawą, nie znalazła szczęścia
w tćm małżeństwie, które po kilkoletnićm pożyciu zerwane zostało
rozwodem ')• Wówczas t. j. w roku 1820 postanowiła skorzystać ze
swojego wykształcenia muzykalnego, aby dawaniem koncertów zape
*) D o kończenie— pa trz zeszyt za m. m aj r. b.
’ ) J ó z ef Szym anow ski ożenił się późnićj p o w tó rn ie, a c ó rk a jeg o
z drugiego małżeństwa była Zofia, malarka, żona Teofila Lenartowicza.
Tom II. Czerwiec 1884.
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wnić utrzymanie trojga swych dzieci t. j. córek Heleny, Celiny i syna
Romualda.
Niedługo tćż w pierwszorzędnych miastach europejskich dała
się poznać i wszędzie budziła zapał powszechny. Najznakomitsi lu
dzie, nie wyjmując Goethego *) i W alter-Skotta wpisywali się do jćj
imiennika 2), a pierwszy z tych jeszcze po kilku latach mówił o nićj
z uniesieniem do Mickiewicza: „Comme elle est charmante! comme
elle est belle!
Wiadomość o przybyciu sławnćj w całej Europie artystki a do
tego polki, powitali z uniesieniem bawiący w Moskwie rodacy, a szcze
gólniej poeta, nadzwyczajny miłośnik muzyki. Odtąd poznawszy ją
wkrótce osobiście, był dla nićj zawsze z przyjaźnią i szczerćm uwiel
bieniem. Dowodzi tego piękny wiersz, napisany dla nićj w owym
czasie:
N a jakim kolwiek świata zabłysnęłaś końcu,
T obie w ieszcze, jak Gwebry indyjskiemu słońcu,
Chylą czoła, w ieńczone w nieśm iertelne liście,
I arf tysiącem twoje opiewają przyjście,
Zdziwisz się, kiedy nagle z cherubinów chóru,
WyrwiG się ja k iś o d g ło s nieznany i dziki
Pom iędzy try u m faln e p ieśn i i okrzyki,
Jako wieśniak pośrodku królew skiego dworu-,
A le śm iały i wszystkich roztrącać gotowy
P ójdzie prosto ku tobie i z duszą obejmie.
K rólowo tonów! T y go pow itasz uprzejmie:
To twój dawny znajomy — to dźwięk polskićj mowy.

Przyjazd najgłośniejszćj naówczas polskićj artystki i obecność
najsławniejszego polskiego poety, przyczyniły się wielce do ożywienia
towarzystwa moskiewskiego.
Obiady, bale, koncerta i rauty odbywały się teraz bardzo czę
sto w najpierwszych salonach rosyjskich, a zaprzeczyć się nie da, że
Polska miała znakomitych na nich przedstawicieli, bo takich jak p.
Szymanowska i — Mickiewicz. Gdy zaś pierwsza zachwycała wszyst
kich swym muzykalnym talentem, poeta polski, samych nawet rosyan
zdumiewał swojemi improwizacyami.

') W poezyach zaś G oethego znajduje się istotnie piękny w iersz p o 
św ięcony Maryi Szymanowskiej.
2)
Za pobytu jćj w W iln ie wpisali się w jćj album także obaj Śuia
deccy i Antoni Górecki, O statni napisał taki wierszyk:
I mnie wzywając, pani chciałaś zażartować,
A le ja dobrze wyjdę na tym żarcio,
Na tćj co i Śniadecki zapiszę się karcie,
I musisz pani pisanie mc chować.
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Naoczny świadek ówczesnych zabaw towarzyskich, K. Polewoj,
opowiada, że razu jednego proszono Mickiewicza, aby improwizował,
oczywiście w języku francuzkim, gdyż większa część towarzystwa nie
znała języka polskiego. Któryś z obecnych artystów zaczął'grać na
fortepianie jakąś powolną minorową melodyą, gdy poeta tymczasem
usiadł, zasłonił oczy ręką na chwilę, a po kilku taktach rzewnego
adagia usłyszano wspaniałą, lubo nie w formę wiersza ujętą improwizacyą.
W r. 1873 pojawił się w „Ruskim archiwie“ (I. 1057) artykuł
o Mickiewiczu, napisany przez bezimiennego autora, który jednakże
znał dobrze Mickiewicza za czasów jego pobytu w Moskwie. Jest tam
opis bardzo sympatycznego przyjęcia, jakiego Mickiewicz doznawał
we wszystkich kołach rosyjskich. Jest i pochlebny wizerunek nasze
go poety, który umiał się wszędzie odpowiednio zachować, czy to
w pracowni uczonego, czy w salonach rozumnych kobiet, czy na weso
łym przyjacielskim obiedzie.
Mickiewicz, według tego świadectwa, okazywał się zawsze czło
wiekiem rozumnym, dobrze wychowanym, form dziwnie delikatnych,
pełnych prawdziwćj a niewymuszonej dystynkcyi.
W postępowaniu z rosyanami był Mickiewicz otwarty, uprzejmy
ale nieuniżony, za co go też tem wyżej ceniono. W towarzystwie rosyjskićm mówił przeważnie po francuzku, płynnie i z pewnym odcieniem
poezyi. Z melanckolicznym wyrazem na twarzy bywał jednak w towa
rzystwie dosyć wesoły, rozmawiał chętnie i często rozmowom nadawał
zwrot dowcipny.
Razu pewnego np. mówiono coś o Mokronowskim, przyczem je
den z rosyan utrzymywał, że nazwisko to wymawiać się powinno: Mokronoski, czyli że litera w się wyrzuca. — Może nazwisko to skróco
ne skutkiem jakiego nowego podziału Polski, o którym jeszcze nie
słyszałem— odezwał się na to nasz poeta. Improwizacye odbywały
się widać dosyć często, bo i bezimienny autor wspomnianego artykułu
o jednej z nich nam opowiada, a zdaje się, że nie było to na tym sa
mym wieczorze, który znamy już z opisu Polewoja.
Na kilku kartkach, które podano Mickiewiczowi, były wypisane
rozmaite tematy. Poeta wyciągnął jedne, która zawierała wypadek
wówczas głośny i świeży t. j.: Zamordowanie archimandryty przez
turków w Konstantynopolu, poczem ciało jego wrzucone do Czarnego
morza-—wyrzuciła woda na brzeg Odessy. Temat w istocie niezwy
kły! _ Poeta na kilka minut zagłębił się w sobie, potem z wyrazem
natchnienia w obliczu wypowiedział improwizacyą wspaniałą. Wszys
cy przytomni byli wówczas zdumieni i zachwyceni, a autor opowiada
nia, z którego czerpiemy tę wiadomość, jeszcze po wielu latach żało
wał, że wówczas nie było stenografów *). Nie dziw tedy, że pod uro‘) Streszczenie wspom nianego artykułu podat w języku polskim dr.
Antoni J ., patrz „ P o lo n ic a .11 Kraków, 1 8 8 0 , str. 6 2 9 .
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kiem sprawionego w ten sposób wrażenia, wielbiły Mickiewicza i p ra 
wie ubóstwiały najwykształceńsze rosyjskie kobiety. Nie dziw zaiste,
bo wszakże nawet głośny w Rosyi poeta E. Baratynskij nie wahał się
do niego w r. 1828 napisać:
Gdy cię M ickiewiczu natchniony,
Zastaję u Bajrona nóg,
M yślę, czcicielu uniżony,
Powstań i pomnij: T y ś sam Bóg! l).

Jćdnak nietylko dar improwizacyi podziwiali rosyanie, zdumie
wała ich bowiem także ogromna i różnostronna nauka, którćj poeta
przy swćj nadzwyczajnćj pamięci, często dawał dowody. Ile razy
ktoś mówił o jakićmś świeżo przeczytanćm dziele, poeta nasz dawał
wnet dowód, że zna je lepićj niżeli ten, co o nićm zaczął rozprawiać.
Ta ogromna i rozległa wiedza uderzała tćmbardziej rosyjskich litera
tów, że najsławniejszy ich poeta, Aleksander Puszkin, nie zdołał w tćj
mierze dorównać Mickiewiczowi.
Ale oto znowu nasuwa się pytanie, kiedy i gdzie poznali się obaj
sławni poeci? Według opowiadania Polewoja miało to stać się w Mos
kwie i to jeszcze w jesieni r. 1826. Zważywszy jednak, że Mickie
wicz wówczas—jak sam pisze—nie miał jeszcze żadnych w Moskwie
znajomości i żył tylko w kółku dawnych swoich wileńskich towarzy
szy, zważywszy wreszcie, że według własnoręcznćj Puszkina notatki,
był poeta w r. 1826 jeszcze na wsi Michajłowskićj (gub. pskowska)
i tam pisał szóstą pieśń Onegina, a pisał jak wiadomo zawsze w jesie
ni, przychodzimy do wniosku, że Polewoj się może o jeden rok pomy
lił i, że początek znajomości przypada raczćj na rok 1827.
W tym bowiem roku, głośny poeta rosyjski, był w samćj rzeczy
przez dłuższy czas w Moskwie. Bywał tćż w domu księżnćj Zenejdy
Wołkońskićj, gdzie w ogóle gromadziły się wszelkie znakomitości.
Wieczór, na którym pojawił się Puszkin poraź pierwszy, pozostał na
zawsze w pamięci jednego rosyanina, który się tam wówczas także
znajdował. Oto własne jego słowa:
„...Trudno zapomnieć o wrażeniu, jakie księżna Zenejda wywie
rała na słuchaczów swoim pełnym, dźwięcznym, kontr-altowym gło
sem. Zdaje mi się, że słyszę dziś jeszcze, jak w obec Puszkina, w pierw
szym dniu znajomości z wielkim poetą odśpiewała jego elegią: „Zaga')
W iersz w oryginale podany w „H ist. literatury polskićju Spasowioza, str. 3 7 6 . (Także w „Ruskim archiw ie“ 1 8 7 2 . N . 10, str. 1 9 0 6 i w d zie
le d-ra A n toniego J. „Polonica*1 w tłum aczeniu prozą: «N ie naśladuj innych
wieszozu, wszak tyś w ielkością swą wiolki. Dla izraela i piewoy jedno pra
wo: nie będziesz czoil cudzych bogów.
K iedy cię natohniony M ickiewiczu
zastaję u nóg Bajrona, m yślę wówczas: pokorny w ielbicielu powstań i pom nij,
że sam je ste ś B ogiem .”
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sło już dzienne światło,1* z muzyką dorobioną przez Geuisztę... Pusz
kin był poruszony objawem tej artystycznej kokieteryi ').
Niewątpliwie tćż wówczas powstał piękny wiersz jego do księżnćj Zenejdy, w którym nazywa ją: „Carycą muz i krasoty,“ a z powo
du śpiewu, równa ją ze sławną włoską śpiewaczką Katalani 2). W do
mu lcsiężnśj poznali się zatem niewątpliwie obaj poeci, a w każdym
razie prawdopodobniśj niżeli za pośrednictwem Polewojów, z którymi
nie łączyły Puszkina przyjazne stosunki. Wiadomo bowiem, że Ksenofont Polewoj nawet występował w swoim czasie otwarcie przeciw Pu
szkinowi i surowo krytykował jego utwory. Obaj młodzi, prawie
w równym wieku będący, (bo Puszkin ur. 26 maja 1799, był tylko
0 kilka miesięcy młodszy od Mickiewicza)—obaj ozdobieni wawrzy
nem sławy, a nadto opromienieni aureolą doznanych cierpień, obaj na
reszcie wielbiciele Byrona, nie dziw, że już od chwili pierwszego spot
kania, nie mogli być względem siebie obojętni.
O owćm jednakże spotkaniu, oddawna różne obiegają wieści'
1 opowiadania. Wszystkie przecież zgadzają się w tćm, że Puszkin
zaraz poznał wyższość nauki i wykształcenia u Mickiewicza. I tak
np. Ksenofont Polewoj pisze, iż sam był bardzo ciekawy widzieć ich
razem i otóż przekonał się, że Puszkin był w przytomności poety pol
skiego „nadzwyczajnie skromnym, że więcej przysłuchiwał się jego
rozmowie, niżeli brał w nićj udział, że nareszcie przyznawał się sam
do tego, iż wykształceniem i nauką uie może się mierzyć z Mickiewi
czem 3). Jest wszakże rzeczą pewną, że znakomity poeta rosyjski już
od pierwszej chwili korzystne na Mickiewiczu zrobił wrażenie. Wno
sić to można z listu pisanego do Odyńca w marcu 1827 roku, gdzie
między innemi czytamy co następuje: ...„Puszkin prawie mojego
wieku, w rozmowie bardzo dowcipny i porywający; czytał wiele i do
brze, zna literaturę nowożytną; o poezyi ma czyste i wzniosłe pojęcie.”
Mimoto znajomość z Puszkinem zawarta w Moskwie nie była
jeszcze wtedy owym węzłem szczerćj przyjaźni, który jak się okaże,
połączył późnićj obu wielkich poetów.
VI.
W pierwszych dniach grudnia 1827 wyjechał generał-gubernator Moskwy, „zacny“ książę Galicyn do Petersburga. W orszaku je 
*)

Ruskij Arohiw z r. 1 8 7 3 . I. 1 0 5 7 , oraz „Polonica* <l-ra A ntonie

go J , str. 6 3 2.
2) W zupelnćm wydaniu dzieł Puszkina (staraniem Annenkowa. P e
tersburg, 1 8 5 3 ) wiersz ten zamioszczony pod r. 1 8 2 7 , w t. III, str. 4 2 6 .
3) Żywopisnaja Biblioteka.
Artykuł Polew oja, znany także w polskićm tłdm aczeniu p. D ołęgi, ogloszondm w „Opiekunie Domowym11 z roku
187 3 , str. 13 2.
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go znajdowali się obaj jego podwładni Franciszek Malewski i Mickie
wicz. Pierwszy miał już wówczas pewne nadzieje, że otrzyma stałą
posadę w Petersburgu (Koresp. III, 22), drugi, to jest Mickiewicz, je 
chał tylko raczej dla towarzystwa (Koresp. III, 39) swego przyjaciela,
ale obok tego m iał i kilka spraw własnych, które spodziewał się w sto
licy szybko załatwić. Znajomi więc jego w Moskwie nie żegnali się
z nim wówczas na długo, bo mieli nadzieję, że go za kilkanaście dni
zobaczą. Pragnęli tylko, aby szybko i w zdrowiu powrócił. Nie obe
szło się zatem i bez przestróg, aby się w drodze nie zaziębił, i bez
próśb do Malewskiego, aby czuwał nad znanym z niepraktyczności
poetą.
„Niech sobie Malewski zmarznie, aby Mickiewiczowi ciepło by
ło,“ mówiła wówczas p. Szymanowska i w liście do Malewskiego sama
otwarcie to potwierdza (Kor. III, 36). Nawet pomieszkanie swe w Pe
tersburgu oddała p. Szymanowska wówczas obydwom wyjeżdżającym
do dyspozycyi. Z tej jednakże grzeczności nie korzystali oni, gdyż na
nalegania dawnych znajomych wileńskich, u jednego z nich (może Maryana Piaseckiego) zamieszkali.
Było zaś wówczas w Petersburgu kilkunastu jeszcze wileńskich
towarzyszy, jak Aleksander Chodźko, Ludwik Sobolewski, Ilejdatel,
Maryan Piasecki, Mikołaj Malinowski, Adam Rogalski, Józef Przecławski i t. d. Prócz tych, było w ogólności jeszcze wielu innych po
laków, którzy znali Mickiewicza tylko z jego sławy autorskiej i dla
tego pragnęli go teraz poznać osobiście. Ale i w rosyjskich, a zwła
szcza literackich kołach nie było już obcóm nazwisko naszego poety,
który zresztą i sam życzył sobie zapewne porobić w tćj sferze znajo
mości. W ten sposób schodził mu czas szybko i przyjemnie. Dawniej
si koledzy nie mogli się nim dość nacieszyć, tćm wigcćj, że znaleźli
w nim korzystne dla niego zmiany, to jest swobodny, jednostajny hu
mor i łatwość pożycia z ludźmi, której za pobytu w Wilnie nie oka
zywał. Nawet zewnętrznie wydawał się im niemało zmienionym. On,
który był dawniej blady, miał teraz cerę zdrową, przytćm jakoś w ogóle zmężniał, a nadto faworyty, których dawniej nie nosił, czyniły go
w ich oczach poważniejszym.
To wszystko uradowało wielce dawnych jego i prawdziwie ser
decznych przyjaciół. Jeden z nich (Mikołaj Maliuowski) nie zanie
dbał też wrażenia tego opisać Lelewelowi, który choć był wówczas
w Warszawie, interesował się zawsze losem swoich uczniów wileńskich.
Z listu owego wyjmujemy tu ustęp potrzebny do charakterystyki poe
ty w tym właśnie czasie:
„...Mickiewicz w towarzystwie nic jest jak dawnićj eksceutryczny,
i owszem, swobodny i ujmujący. Talent jego dojrzał, rozmowa zasilona
i tćm, co widział i co czytał, nosi nadto piętno jego bogatej imaginacyi.
Lubi teraz mówić dużo, jego glos często sam tylko słychać w zgromadze
niu, i każdy skwapliwie ucisza się, aby go słuchał. Prawdziwie na
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pełnia mnie uczucie dumy, że byłem kolegą Mickiewicza, i że jestem
jego przyjacielem.11
Przybycie jego do Petersburga sprawiło niesłychaną sensacyą.
Rosyanie ’) i polacy prześcigają się w okazywaniu mu poszanowania
Prowadzimy życie prawdziwie karnawałowe, jedne obiady, aż za pół
noc przeciągające się, szybko idą po drugich, a i tak zaprosin wszyst
kich przyjmować nie może. Pozostaje mu tylko trudność wyboru.“
W dalszym ciągu powyższego listu czytamy o częstych improwizacyach, które z niesłychaną łatwością wypowiadał wówczas poeta.
„Gdy czuje się w werwie, są słowa listu, dosyć jest zagrać na
fortepianie znajomą jaką piosnkę, natychmiast improwizuje i to z taką
gwałtownością, tak nagle, że zdaje się, iż duch jakiś go dręczy, by co
prędzej pozbyć się uczuć serca. Jużem go kilkanaście razy słyszał.
1 isać niezmiernie trudno, bo żadne pióro nie doścignie szybkości poe
ty i przytem nie pozwala on aby pisać, bo mówi, że to w nim zapał
niszczy, gdy piszących widzi.“
Malinowski jednak spisywał sobie przynajmnićj treść owych
improwizacyj, a ztąd w jego „Pamiętnikach,“ z których wyjątek dru
kowany był w „Kronice Rodzinnćj“ w r. 1875, można o nich dokła
dniejsze mieć wiadomości.
„Biblioteka Warszawska11 z r. 1876 2) podała nadto nadzwy
czajnie ważny list Malinowskiego (pisany w r. 1828), który jeszcze
ov\e pamiętniki .pod niejednym względem może uzupełnić, a zarazem
spiostowac podawane przez innych nieraz fałszywe szczegóły.
VII.
d
°P°wiadania Malinowskiego, improwizował Mickiewicz
w 1 etersburgu najprzód 16 grudnia (1827 r.) i to przy grze na czakame, ponieważ przypadkowo nie było fortepianu. Po kilku wesołych
zwiotkacn, w których porównał dawniejsze lata z obecną chwilą, po
prosił o temat do improwizacyi. Obecny temu Oleszkiewicz, znany
ze swej do mistycyzmu skłonności, podał „psalmodyą stworzenia.“
Po chwili namysłu, wypowiedział poeta kilkanaście wierszy tak
pięknych, iż Malinowski nie mógł późnićj odżałować, że ich nie zano
tował. Zapamiętał tylko, że był tam w spaniały obraz Boga, który
w zamęcie wszechrzeczy rozdziera chaos, trzym ając w jednćj ręce cie
mność, a w drugićj światło.
Na tym samym wieczorze poeta jeszcze dwa razy improwizował

') N iektóre poezye już wówczas znane byty w tlóm aczeniach rosyj
skich, n]i. „Sonety" tlóm aozone prozą ogłosił „M oskiewski Telegraf" jeszcze
w r. 182 7. (K w iecień N r. 7).
"“) Żałować można, że w czwartym wydaniu „Korespondencyi" M ic
kiewicza, nie um ieszczono tego listu.
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i to na prośbę Bułharyna, który życzył sobie słyszćć pochwałę ocho
tników polskich w Hiszpanii. Mickiewicz wypowiedział wkrótce „kilkadziesiąt“ pięknych zwrotek, ku zdumieniu wszystkich obecnych. Nakoniec powstał raz jeszcze i improwizował pieśń, dziękując gospoda
rzom za gościnne przyjęcie.
Niedługo potóm znowu liczne grono gości zebrało się u młodego
wówczas Postumiusa Prószyńskiego. Byli tam także dwaj znani ma
larze Orłowski i Oleszkiewicz. Pierwszy zachwycał swemi, naprędce
robionemi rysunkami, drugi wypowiadał pełne religijnego mistycy
zmu poglądy lub przeczucia. Poeta z tego powodu improwizował na
ich cześć, mówiąc o sztukach, jako o siostrach jednćj matki i o ich
przeznaczeniu.
Być może, że ta improwizacya da się kiedyś odszukać, bo spisał
ją wówczas Prószyński i dał późnićj hr. Chodkiewiczowćj.
Najdłuższa wszakże i najważniejsza ze wszystkich improwizacya
odbyła się 24 grudnia 1827 r. Był to, jak wiadomo, dzień imienin
poety, więc z tego samego powodu a oraz i w chęci przepędzenia wi
gilii w gronie samych rodaków, powstała myśl składkowej uczty,
w którćj aż 40 osób miało wziąć udział. Miejscem zebrania było sto
sunkowo najobszerniejsze pomieszkanie Adama Rogalskiego, rodzone
go brata, znanego z wielu dzieł Leona.
Były to jednak czasy, kiedy skutkiem niedawno odkrytych spis
ków, każde liczniejsze zebranie zwracało uwagę rządu i przytomnych
mogło łatwo na różne wystawić przykrości. Aby więc tego uniknąć,
uzyskano najprzód w policyi pozwolenie odbycia wieczoru, podając
oraz listę wszystkich 40 zaproszonych.
Za okazaniem się pierwszćj gwiazdy zeszli się wszyscy i po prze
łamaniu się opłatkiem, zasiedli do wieczerzy. Szybko i swobodnie
mijał czas w gronie złożonćm z artystów (Orłowski, Smokowski, Olesz
kiewicz, Wańkowicz) i z dawnych Filaretów, do których przyłączyło
się jeszcze kilku świeżo przybyłych koroniarzy. Do takich należał
przybyły niedawno z Warszawy ks. Leon Sapieha, późniejszy marsza
łek galicyjski i jego, piękny jak Apollo towarzysz, Ludwik Jelski.
Książę Sapieha, który już dawnićj wiele słyszał o talencie poe
ty, poprosił go teraz aby co zaimprowizował. Malewski usiadł do
fortepianu i zaczął grać ulubioną nutę poety. Wkrótce rozpoczęła się
improwizacya poetycznym obrazem Litwy pogańskićj, ale pcłnćj ener
gii i warunków do życia samodzielnego. Potćm skreślił poeta jćj cza
sy późniejsze aż do Zygmunta III. Przedstawił nakoniee powrót kró
la z długich bojów, który, zanim po nich wypocznie, chce wprzód
uwieńczyć męża najbardzićj zasłużonego. Tyra zaś był Lew Sapieha,
który tćż otrzymał kanclerstwo i buławę.
Znany z szybkiego rysowania Orłowski, przedstawił nadto rów
nocześnie chwilę tę różnokoloroweini ołówkami i rysunek swój ofiaro
wał na pamiątkę młodemu księciu.
Była to" zatem już jedna improwizacya, wypowiedziana w ten
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sposób i na cześć obecnego ks. Leona. Ale wnet m iała się rozpocząć
druga. Niedługo bowiem uderzyła godzina dw unasta—godzina nasze
go poety. Malewski, który znał go dobrze, spostrzegł równocześnie
w jego obliczu wyraz jakiegoś niezwykłego stanu ducha. Był nawet
pewny, że gdyby go poproszono teraz, improwizowałby coś niepospo
litego. W istocie Mickiewicz na prośby przytomnych oświadczył, że
zaimprowizuje całą tragedyą, ale prosi o przedmiot z historyi polskiej.
Malinowski podał Samuela Zborowskiego.
Poeta wyszedł na chwilę do przyległego pokoju, gdy tymczasem
Malewski opowiadał obecnym o dawnych jego improwizacyach. Opo
wiadał między innemi jak nieraz, kiedy w pierwszych miesiącach po
bytu w Moskwie smutnie siedziało grono wygnańców, niespodzianie
odezwał się poeta: „dzieci! posłuchajcie bajeczki1' i wnet dawały się
słyszćć najpiękniejsze wiersze.
To opowiadanie Malewskiego zajęło kilkanaście minut, gdy nie
bawem otwarły się drzwi, i ukazał się iinprowizator z bladem, lecz
pełnćm natchnienia obliczem. Na prośbę Malewskiego usiadł Linowski do fortepianu i począł na nim zwolna przegrywać. Nie będziemy
tu powtarzać treści, improwizowanej wówczas tragedyi, która dokła
dnie spisana jest w pamiętnikach Malinowskiego. Poeta użył trzynastogłoskowych wierszy i w przeciągu dwóch godzin wypowiedział
ich przeszło dwa tysiące. Ale tak długie mówienie, połączone ze
zmianą zastosowanego do ról głosu, wyczerpało w wysokim stopniu
siły poety. Uczuł się nareszcie tak osłabionym, że nie mógł dalej
mowie, opadł na krzesło i przez chwil kilka był jak w omdleniu.
Wszyscy skoczyli na ratunek, ale Malewski dał znak, aby go zosta
wiono w spokoju. Poeta tćż niebawem odzyskał przytomność, a nawet według niektórych opisów, jeszcze raz miał improwizować.
0
owym w'eczorze dostała się wkrótc
Warszawy. Obecny bowiem na niej Malinowski, opisał ją w liście do
Zelwietra, który wówczas chwilowo tam bawił. Zelwietr przeczytał
list przyjacielowi swemu Michałowi Kątkowskiemu. Ten zaś zachwy
cony opisem owego wieczoru, poprosił o pożyczenie listu, aby go po
kazać Odyncowi. Ale idąc do Odyńca, wstąpił Kątkowski do Ilajnolda Suchodolskiego, aby mu także ów list przeczytać. Suchodolski
wówczas pochwycił list i pobiegłszy do redakcyi „Korespondenta,“
przeczytał go zebranym współpracownikom, nie pozwalając wszakże
odpisywać. Mimo to, po wyjściu jego spisano wiadomości w liście po
dane, o ile je można było spamiętać, i jako list bezimienny ogłoszono
w „Korespondencie11 z niektóremi oczywiście pomyłkami, które się
w ten sposób łatwo tłómaczą.
Gdy następnie o owśj korespondencyi dowiedziano się w rządo
wych kołach petersburskich, powstało z tego powodu zaniepokojenie
że pod bokiem cara odbywają się tak liczne polaków zgromadzenia
i jakieś na nich improwizacye. Zapytywano o to policyą, która dała
wyjaśnienie, że wiedziała naprzód o owćm zebraniu i ma nawet listę
Tom II. Czerwiec 1664
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osób, które tara byty. To dopiero zdołało uspokoić ówczesnego szefa
żandarmeryi hr. Brenkendorfa.
Ale list ów, drukowany w gazecie, i w samej Warszawie sprawił
pewne zaniepokojenie, zwłaszcza w obozie klasyków, którzy już nieje
dnokrotnie atakowali młodego autora balad i „Dziadów.11 Widać tćż
z poufnćj między nimi korespondencyi, że posądzali Mickiewicza o uda
wanie improwizacyi i owego omdlenia, które w przekonaniu ich nastą
piło dlatego, że poecie zabrakło dalszego ciągu dawno gotowćj pracy.
(Patrz Siemieńskiego „Obóz Klasyków11).
Na podstawie artykułu w „Korespondencie,11 pojawiła się późnićj wiadomość o owój improwizacyi także we francuskim przeglądzie:
Revue encyclopedique11 r. 1830 (tom 46. str. 361), choć tylko w skró
ceniu i z tą różnicą, że jako miejsce owego zebrania podano mylnie
dom Adama Rzewuskiego.
Winniśmy na tem miejscu dodać, że co do owego wieczoru, na
wet w opisach naocznych świadków są pewne różnice. Pomijając
mnićj ważne, powiemy tylko, że według jednych wypowiedział wów
czas Mickiewicz całą tragedyą, według innych (jaknp. Cyprynus) z po
wodu owego omdlenia-przerwać musiał na akcie trzecim.
Opowiadanie zaś Cyprynusa (Przecławskiego), jakoby owa im
prowizacya odbyć się miała dopiero w grudniu r. 1828 jestzupełnie
mylne. Odbyła się oua niewątpliwie o rok wcześnićj, a dowodzi tego
zresztą i list samego poety, pisany do Zana, 3 kwietnia 1828 roku,
a więc jeszcze dziewięć miesięcy przed datą, podaną przez Cyprynusa.
Przytoczymy tu z listu owego ustęp, który rozstrzyga stanowczo
wszelką wątpliwość:
...„Rodacy mieszkający w stolicy i przybyli, dali mi wspaniałą
k u c y ę ; improwizacye, śpiewy etc. przypomniały zabawy młodocia
nego wieku. Potem nastąpiły zaprosiny codzienne w różne miejsca
i czas zeszedł dosyć przyjemnie.11
Wspomnianych przez poetę zaprosin było w istocie nie mało. —
już bowiem we trzy dni po owych jego imieninach był znowu na cześć
jego obiad u Tadeusza Bułharyna. Był to polak, rodem z Litwy (ur.
w r. 1789 w gub. mińskićj), który niezwykłe swe zdolności poświęcił
wyłącznie piśmiennictwu rosyjskiemu. Być może, że było to skutkiem
jego młodości, spędzonój od lat 11 w Petersburgu, najprzód w szkole
kadetów a póżuiej wiele lat w wojsku rosyjskićm.
Bułharyn miał już sławę jako autor historycznych powieści (np.
Dymitr Samozwaniec, Mazepa) a nadto od r. 1825 wydawał codzien
ną gazetę rosyjską pod tyt. „Pszczoła póhiocna11 *) Wielkie powo
dzenie tego dziennika sprawiło, że dorabiał się majątku i mógł dom
na pańską stopę utrzymywać. Oprócz Mickiewicza, dla którego głó
wnie obiad byt dany, zaprosił BuHiaryn jeszcze księcia Leona Sapie
*) Bulliaryn umarł w r.
D orpatem .

1859

w K arlowie, majątku swoim po<l
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hę, Jelskiego, Linowskiego, Orłowskiego. Chodźkę, Przecławskiego
i kilku innych.
Zaproszonym był także i Sękowski, niegdyś uczeń uniwersytetu
wileńskiego, który podobnie jak Bułharyn, szukał karyery na polu
piśmiennictwa rosyjskiego, chociaż pisał i w innych językach t. j. po
polsku, po francuzku, po łacinie a nawet po persku i po turecku.
Był to zatem człowiek wielkićj nauki i niepospolitych zdolności,
ale bardzo podejrzanego charakteru.
Mickiewicz go z tego powodu nie lubił i często prawił mu ot
warcie słowa prawdy.
Nie obeszło się więc bez tego i na owym obiedzie, zwłaszcza, że
sam Sękowski swojemi o dawnćj Polsce paradoksami dawał do tego
powód.
Po skończonej uczcie proszono Mickiewicza o improwizacyą. —
Wówczas Sękowski, chcąc dokuczyć poecie, wybrał wyprawę kapitana
Parry do północnego bieguna, odbytą, niedawno przedtem 1827 roku.
—
No! ciekawy jestem jak się z tego wywiąże, —szepnął Sę
kowski Malinowskiemu do ucha.
Ale Mickiewicz wnet uczuł się na swoim gruncie i w pięknych, peł
nych poezyi obrazach skreślił wszystkie możliwe trudności, które spoty
kały śmiałego kapitana, walczącego nietylko z żywiołami, lecz i z mało
duszną bojaźnią towarzyszących mu ludzi. — Malinowski w liście do
Lelewela szczególniej unosi się nad tćm miejscem improwizacyi, gdy
do izby kapitana wpadają zbuntowani majtkowie, a on wytrąciwszy
pistolet z ręki jednego, każe się im uciszyć i śmiało wyrzuca im tchó
rzostwo.
Wszyscy, nie wyjmując i samego Sękowskiego, zdumieni byli
łatwością, z jaką poeta wywiązał się z tak trudnego zadania.
Ale nietylko w towarzystwach polskich bywał wówczas poeta
tak chętnie widziany i przyjmowany — bo sława jego, zdobyta w ko
łach moskiewskich, zrobiła mu i w petersburskich dobre przyjęcie.
W liście do Zana (Kor. I. 29) sam powiada, że poznał się w P e
tersburgu z literatami rosyjskimi: Żukowskim, Kozłowem i t. d. i że
niektórzy szczerćj przychylności dali mu dowody. W liczbie tych
nowych znajomych nie wymienia Puszkina, co także posłużyć może
za dowód, że niewątpliwie poznał się z nim wcześnićj jeszcze t. j. przed
kilku miesiącami w Moskwie. Z tego samego powodu stanowczo wąt ■
pić można o prawdziwości opowiadania Przecławskiego, podanego
w „Ruskim Archiwic“ w r. 1873. Pisze bowiem Przecławski, że Mi
ckiewicz poznał się z Puszkinem dopićro po przybyciu z Moskwy do
Petersburga i to za pośrednictwem pani Karoliny Sobańskićj, z domu
Rzewuskićj, owćj pięknćj towarzyszki poety w wyciećzce do Krymu.
P. Rzewuska dowiedzieć się miała ze zdziwieniem, że obaj sła
wni poeci nie znają się jeszcze ze sobą. Z tego powodu zaprosiła
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obydwóch do siebie na wieczór, gdzie tćż dopićro miało poznanie
nastąpić.
Trudno także uwierzyć temu, aby poeta polski przy pićrwszćm
spotkaniu się z Puszkinem, brat go w ten sposób na egzamin, jak to
opowiedział Przecławski:
— Czytałeś pan Ilaslita?
— Nie.
— A Szlegla?
— Nie.
— A Sismondiego?
— Nie.
Wprawdzie sami literaci rosyjscy przyznają, że Puszkin nie
miał tak obszernćj nauki, jak Mickiewicz, a nawet że jćj miał sto
sunkowo mało, ale mimo to opowiadanie Cyprynusa wywołać musia
ło odparcie, a nawet i dość słuszne z ich strony oburzenie. Jakkol
wiek zatem nie wierzymy całemu temu opowiadaniu, nie przestaje
wszakże być prawdą, że Puszkin w tym właśnie czasie t. j. z końcem
roku 1827 i z początkiem r. 1828 był w Petersburgu. — Stwierdza
ją to „Materyały do bijografii Puszkina1* zebrane przez Annenkowa
a oraz i Mikołaj Malinowski, który w dzienniku swym, pisanym wów
czas właśnie pod datą 7 stycznia 1S28 r. zanotował obiad, na którym
znajdował się wraz z Puszkinem i Mickiewiczem.
W ten sposób już po raz drugi spotykali się obydwaj wielcy po
eci, ale Mickiewicz tym razem bawił w Petersburgu za krótko, a nad
to miał i dosyć własnych spraw do załatwienia, aby już teraz z Pu
szkinem i innymi literatami rosyjskimi częstsze i ściślejsze mógł mieć
stosunki.
Stać się to mogło wprawdzie w tym samym jeszcze roku (1828),
ale dopiero o kilka miesięcy póżnićj, gdy Mickiewicz pożegnał już
Moskwę i na dłuższy czas zamieszkał nad Newy brzegami.
IX.
Szybko zatćm upływał naszemu poecie czas wśród wizyt, obia
dów i wieczorów. Dodajmy do tego, że nie mógł on nadto odmówić
kilku, a może i kilkunastu godzin malarzowi Wańkowiczowi, który
właśnie w grudnin robił olejny jego portret. Obraz ten, przedsta
wiający Mickiewicza wspartego na Judahu skale, oglądał Malinowski
przy końcu grudnia 1827 i unosił się nad zadziwiającćm podobień
stwem ').
Ale pomimo tego wszystkiego musiał Mickiewicz myśleć i o za
łatwieniu spraw, dla których głównie przyjechał do Petersburga. On,
') O artystvczndj wartości tego portretu pisał W incenty Smukmvski.
Patrz w „Album ie warszawskiem” W ójcickiego z r. 1 8 4 5 artykuł o W ań
kowiczu.
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który przez całe życie swoje osobiste sprawy zwykł był załatwiać naostatku, zapewne i tym razem tak uczynił, tćmbardziej, że była to
rzecz obchodząca własnego jego brata.
Nie umiemy niestety dokładnie wyjaśnić, dla czego właśnie wów
czas najmłodszy brat poety, Jerzy Mickiewicz, potrzebował pomocy Adama, wobec swój władzy przełożonej. Domyślamy się tylko, że za
pewne dopuścił się jakiejś winy, skoro poeta w jednym z listów swych
wspomina o „smutnćm i bolesnćm spotkaniu z bratem Jerzym, które
go złe prowadzenie wiele mu zdrowia ujęło.” Spotkanie to, jak wi
dać, nie odbyło się w Petersburgu, bo inaczćj nie pisałby Malewski
że Adam miał jeszcze dalekie do swego brata podróże. (Koresp.
III, 37). Jerzy Mickiewicz był lekarzem okrętowym przy flocie ro
syjskiej, zatem znajdować się mógł w Kronstadzie, w znaczniejszem
od Petersburga oddaleniu. Pani Szymanowska chciała nawet w tej
sprawie Mickiewiczowi dopomódz i wskazywała mu sposób pozyskania
względów u adm irała Mordwinowa.
Oprócz tej sprawy miał poeta jeszcze dwie własne. Pierwszą
było uzyskanie pozwolenia ministra na wydawnictwo pisma polskiego
w Moskwie, pod nazwą „Iris.” Ale jakkolwiek miał to być dzieunik
poświęcony filozofii, poezyi i wogóle tylko literaturze, przecież mini
ster odmówił stanowczo swojego pozwolenia.
Pozostawała już tylko jedna jeszcze rzecz do załatwienia, t. j.
wydanie „Konrada Wallenroda.”
Nie uzyskawszy pozwolenia cenzury w Moskwie, starał się poeta
o nie już dawnićj w Petersburgu. W tym celu z Moskwy jeszcze po
słał cenzorowi Anastaziewiczowi rękopism Wallenroda. Uczynił to
wszakże w tajemnicy, o którćj wiedział tylko Maryan Piasecki, nazy
wany nieraz żartobliwie jego „plenipotentem.”
Przeczuwał to dobrze poeta, że prędzej czy później poemat jego
spotkać może niebezpieczeństwo i dla tego chciał być ostrożnym. 0 strożność tę zalecał i swojemu przyjacielowi Piaseckiemu, do którego
z Moskwy jeszcze tak pisał (Koresp. 1 ,18):
. . Posłałem Anastaziewiczowi nowe poema, które chciałbym
tu drukować pod okiem własnćm. Udaj się tedy do szanownego cen
zora; proś ażeby rychlćj przeczytać raczył. Jeśliby nie wiele było do od
mienienia, mógłbym jeszcze przerobić; jeśli zaś całkiem niepodobna albo
w znacznćj części obcinać wypadnie, wtenczas nie podając urzędowo
do cenzury, zwrócić mnie rękopism. N. b. dawaj baczność, aby nikt
prócz ciebie nic czytał i nie widział poematu. Możesz dać do czyta
nia Chodźce Aleksandrowi, pod słowem honoru, że on nikomu nie
będzie czytał i sobie nic nie wypisze. Ostrożności te są konieczne.”
Wszakże jeszcze i po napisaniu tego listu, poeta przez dłuższy
czas korespondował w sprawie cenzury swego poematu. Listy pisane
w tym celu do Serbinowicza dopićro w r. 1882 ogłosił kalendarz pe
tersburski „Gwiazda” (str. 89).
Sprawa, którą się Mickiewicz tak niepokoił, poszła jednakże
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dość łatwo w Petersburgu. Cenzor Anastaziewicz podpisał pozwole
nie na druk Wallenroda już 9 grudnia 1827 r., a zatćm może nawet
jeszcze wówczas, gdy Mickiewicz znajdował się właśnie w podróży do
Petersburga.
Mając pozwolenie cenzury, nie potrzebował już poeta ukrywać
poematu swego w takićj jak dawnićj tajemnicy. Pokazywał zatćm
rękopism swoim przyjaciołom, a nadto na prośby ich wygłaszał z pa
mięci znaczne ustępy.
Raz na wieczorze u Dziekońskiego, urzędnika sekretaryatu
Królestwa Polskiego, deklamował poeta wspaniały wstęp do Wal
lenroda.
Wszyscy słuchali z największą uwagą, gdy po kilkunastu wier
szach stary hr. Aleksander Chodkiewicz, autor „Chemii” i kilku tragedyi w guście pseudoklasyczuym zapytuje poetę, czy to jest poemat
opisowy, czy bohaterski, czy dydaktyczny?
— To jest powieść — odpowiedział Mickiewicz, i deklamował
dalej.
Ale po chwili pyta znowu stary klasyk, na ile części podzielony
jest poemat?
— Nie wprowadzałem żaduego podziału, — odrzekł grzecznie
poeta, niezrażony temi zapytaniami.
Gdy zaś skończył, wszyscy dziękowali mu z zapałem, żałując
w duchu, że tak niestosowne robiono poecie przerwy.
Już zapewne z końcem grudnia r. 1828 rozpoczął się druk Kon
rada Wallenroda, jeżeli 3 stycznia 1828 r. mógł Malinowski widzieć
arkusze drukowane i znajdować, że druk byłby piękny, „gdyby nie
brak niektórych głosek polskich.” (Pamiętniki Malinowskiego).
W połowie lub ku końcu stycznia r. 1827, był już druk zapewne
skończony i poemat już mógł znajdować się w rękach publiczności.
W ten sposób pobyt poety w Petersburgu, który zrazu miał
trwać tylko dni kilka, przedłużył się do dwóch miesięcy.
Książę Galicyn miał wprawdzie na imieniny swćj matki powra
cać do Moskwy już na dzień 15 stycznia; nie wiadomo nam jednak,
czy tak się rzeczywiście stało. Ale w liście p. Szymanowskićj, pisa
nym do Malewskiego, widzimy zaniepokojenie, że w takim razie mu
siałby i Mickiewicz powrócić do Moskwy, nie załatwiwszy swych inte
resów. Poczciwa Szymanowska radzi nawet Mickiewiczowi, aby na
wypadek tćj konieczności oświadczył księciu, że jest chorym. („Arretez de force Mickiewicz, qu’il se fasse malade et envoie un certificat
du medecin s’il le faut” etc. (Korcsp. III, 35).
Nie wiemy, czy poeta usłuchał istotnie tćj rady, ale rzecz pe
wna, że nie wyjechał z Petersburga, jak z końcem stycznia lub może
dopićro z początkiem lutego r. 1828.
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X.
W liście do Tomasza Zana (Kor. I, 29) pisze Mickiewicz, że jak
kolwiek przyjemnie przepędził owe dwa miesiące w Petersburgu, je
dnak „wyrywał się do Moskwy,” a to z tego powodu, aby się pożegnać
z Zaleskimi, którzy w początkach lutego 1828 opuszczali Moskwę na
zawsze.
W tym samym wszakże liście dodaje poeta, że „były inne oko
liczności,” które spowodowały ten pośpiech. Opowiadanie Ksenofonta Polewoja („Żywopisnaja ruskaja biblioteka”) otwiera pole do pe
wnego domysłu, któryby może zdołał owe „okoliczności” cokolwiek
wyjaśnić.
Mickiewicz miał szczególny dar podobania się kobićtom; każda
też, która go poznała, była pod urokiem wrażenia, jakie na niej sprawir poeta. Nie mówiąc już o Maryi Putkamerowćj, wspomnimy tylko
panią Kowalską w Kownie, a w Moskwie księżnę Zeneidę i ks. Wiaziemską. Nie była to zapewne miłość w zwyczajnśm rozumieniu,
lecz owa przyjaźń między dwiema pokrewnemi duszami według poetycznćj teoryi promionkowćj. Było to raczćj uczucie, które sam poe
ta dobrze określił, mówiąc, że: są „uczucia nawet bez wyznania, są
obowiązki nawet bez obowiązania.” Uczucia takie budziły się je
szcze późnićj kilkakrotnie w duszy poety, ale zawsze pozostawały
w sferze najidealniejszćj przyjaźni, bo poeta wiernym pozostał swej
młodzieńczćj teoryi promionkowćj.
Jednak nie każda kobieta miała w sobie tę siłę, którą zdołała
Mickiewicza pociągnąć, mimo jego oporu i woli. Nie była nią bowiem
piękność ciała, lecz piękność duszy, a szczególnićj dobroć, szlache
tność i czystość uczucia, połączona z poetycznem, być może, że niekie
dy nawet zanadto marzącćin usposobieniem.
Polewoj nie wymienia wprawdzie nazwiska osoby, mówi tylko,
że była „zamężną, wzorowo cnotliwą i pod względem powierzchownym
wcale nie powabną.
Poeta tedy miał ją ukochać, ową „promionkową” miłością i bę
dąc jeszcze w Petersburgu, dowiedział się o jćj nagłej, śmiertelnej
chorobie. Pospieszył wskutek tego do Moskwy, aby ją jeszcze raz
zobaczyć... Po kilku miesięcach z głębokim i rzewnym smutkiem
szedł za jćj trumny.

Być więc może, że to były właśnie owe inne okoliczności, o których poeta napomknął w przytoczonym liście do Zana.
Polewoj przedstawił znajomość powyższą, .jako miłość; naszćm
zdaniem by ta to niewątpliwie przyjaźń i nic więcej. Na poparcie zaś
naszego twierdzenia niechaj posłuży własny list poety, pisany w Mo
skwie właśnie około owego czasu, t. j. 3 kwietnia 1828 r.
„Życie moje płynie jednostajnie i ledwie nie powiem szczęśliwie
- tak dalece szczęśliwie, że lękam się, aby zawistna Ncmczys nie go-
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towała mi już nowych jakich utrapień. Spokojność, swoboda myśli
(przynajmniej indywidualnie), niekiedy przyjemna zabawa, nigdy
gwałtownych wzruszeń namiętnych (ma się rozumieć indywidual
nych).”
Czyż potrzeba więcćj na dowód, że owe tak smutnie, śmiercią
przerwane uczucie, nie było, jak chce Polewoj, ze strony poety mi
łością. Być jednakże może, ża było nićm po drugiej stronie — w ser
cu owej, „wzorowo cnotliwćj” nieznajomćj...
Poeta bowiem miał w ogólności szczególniejsze szczęście podo
bania się rosyankom, do czego mogły się przyczynić zalety jego towa
rzyskie, przez samego Polewoja tak sympatycznie i tak wysoko oce
nione. Dosyć powiedzieć, że wówczas niektóre rosyanki zaczęły się
nawet uczyć po polsku i uznały, że najlepszym nauczycielem będzie —
Mickiewicz. Za przykładem kobićt poszli widocznie i mężczyźni, bo
oto co pisze sam Mickiewicz w dalszym ciągu owego listu do Zana
(Koresp. I, 30):
„ . . . Uczę tćż po polsku niektóre damy. I n t e r p a r e n t e s i m ,
wielu tu uczy się po polsku, i kurator zamyśla katedrę przy uniwersy
tecie założyć. Mógłbym ją dawno otrzymać, ale nie myśląc zostać
w Moskwie, zaniedbuję ten interes...”
W istocie zaczynało mu być smutno w starćj Moskwie. W pra
wdzie jak dawnićj, tak i teraz był on upragnionym w salonach mo
skiewskich gościem, ale mimo to w liście, w którym opisuje swój ów
czesny sposób życia, widoczny jest raczćj smutek, niżeli zupełne z te
go zadowolenie. Poeta ubolewa, że nie ma wielkiej chęci do pracy,
i jak już nieraz było, oskarża się znowu o lenistwo.
„Spodziewam się—pisze do Zana — że latem większa obudzi się
chęć do pracy; bo teraz leniwy jestem, lubo zawsze wiele czytam i my
ślę. Mój dzień każdy idzie równo: rano czytam, niekiedy, rzadko pi
szę, o drugićj i trzecićj jem obiad, jadę na koncert wieczór lub inną
zabawę i powracam najczęścićj późno... W ciągu życia, jakie tu opi
suję, charakter mój wyrównał się i uspokoił.’’
Kto zupełnie szczęśliwym się czuje, ten inaczćj zwykł szczęście
swe opisywać.
Był w tym czasie Mickiewicz widocznie osamotniony, a nawet
może i smutny, bo najprzód nie miał obok siebie ukochanego F ranci
szka Malewskiego, powtóre nie było już wówczas w Moskwie ani pani
Szymanowskićj, ani Zaleskich, a wreszcie i z grona kolegów niejeden
już przeniósł się, a raczej został gdzieindzićj przeniesiony.
Ztąd w listach, pisanych w tym czasie, maluje się większa, niż
dawnićj tęsknota za oddalonymi przyjaciółmi, których szczerze pra
gnął zobaczyć. Wówczas to marzył nawet o wycieczce do ukochane
go Zana, mieszkającego w Orenburgu. Zanim to jednak miało nastą
pić, czuł się zapewne szczęśliwym, że jemu i Czeczotowi posłać mógł
100 rubli z pieniędzy uzyskanych za Wallenroda (Koresp. I, 31).
Ale za to cieszył się poeta nadzieją, że już w kwietniu będzie
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mógł wyjechać do Petersburga na stałe, a przynajmniej na dłuższe
mieszkanie. (Kor. I, 30). Jakoż w rzeczy samej w połowie kwietnia
r. 1828 spełniły się jego oczekiwania. Poeta nie omieszkał pożegnać
się ze swoimi moskiewskimi przyjaciółmi, a rzecz niewątpliwa, że zo
stawił szczery żal w ich sercach.
Wówczas to, na pożegnalnćj uczcie składkowćj w mieszkaniu
Sergiusza Sobolewskiego (rosyanina), ofiarowali mu literaci moskiewcy
puhar, na którym wyryte były następujące nazwiska: E. Baratynskij,
P. i J. Iiiriejewski, H. Jelagin, N. Bozalin, N. Polewoj, E. Szewyrew, S.
Sobolewski. Przy tćj sposobności odczytał Kirejewski wiersz, który
podajemy tu w przekładzie Aleksandra Chodźki:
W pamięć tw ojego rozstania się z nami
Darzym ci puhar zaklęty,
Zaczarowany przyjaźni ustami,
Na dnie talizman jćj rznięty.
P od innćm niebem , gdy w biesiady gwarze,
Talizman winem zakryjesz,
N ie szukaj pijanćj radości w puharze;
Łzy dni m inionych wypijesz.
Zatęsknisz; łzaw e wino nie upoi,
Pieśń natchniona w ustach skona;
A le jćj echo usłyszą tu twoi:
N a puharze ich imiona.
Czytaj nas; bośm y w tćjże samćj chwili
T ch n ęli tu owćm natchnieniem ;
Bólem tęsknoty twojćj zatęsknili,
Drgnęli serca tw ego drgnieniem .
N ieraz sam puhar, jak zegar zadzwoni,
Sam!— to talizmanu siła,
T o m yśl— ta nasza, co za tobą goni,
Skrzydłem o puhar trąciła.
N ie! nie na w ieki ci tęsknić w niedoli,
M oże B óg krzywdę naprawi
M oże— nawet na cudzćj ziem i, gw oli
Snom w ieszczym , dola się zjawi.
Tylkoż puharem nie pij z Lety żrddła,
Przyjaźń zapomnieć nie zdoła,
Puhar nasz ze dna, z talizmanu godła,
N i e z a p o m i n a j ! zawoła.

W odpowiedzi na wiersz powyższy, wygłosił Mickiewicz improwizacyą, którćj treść była następująca:
Tom II. Czerwiec 1884.
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„Pielgrzyma tułającego się po obcćj ziemi, przyjęli dobrzy lu
dzie gościnnie i obdarzyli drogocennym upominkiem. Ale po nieja
kim czasie poszedł 011 w inne strony, gdzie musiał żyć wśród tęsknoty,
głodu i pragnienia. Strudzony i złamany, padł w końcu na drodze
i skonał. Wtedy we fałdach jego płaszcza znaleziono ofiarowany mu
przed laty puhar.”
Wieczór ów opisał sam Mickiewicz w liście do Odyńca, ale za
ledwie w niewielu słowach, ja k to czynił zawsze, pisząc o samym
sobie:
„Przed odjazdem (z Moskwy) literaci dali mi wieczór pożegnal
ny. Były wiersze i śpiewy, ofiarowano mi na pamiątkę puhar sre
brny z napisami osób obecnych. Byłem mocno wzruszony i impro
wizowałem podziękowanie po francuzku, przyjęte z wielkim aplau
zem. Pożegnano mnie ze łzami.”
XI.
W kwietniu zatćm r. 1828 przybył Mickiewicz po raz trzeci do
Petersburga, gdzie znowu z radością powitali go rodacy i bawiący tam
wówczas literaci rosyjscy.
Cieszyli się nim i dawni koledzy wileńscy, jak Malewski, Ale
ksander Chodźko, Mikołaj Malinowski, Józef Przecławski, i dawni
znajomi, jak malarze Orłowski, Oleszkiewicz, Wańkowicz i Sinokowski. Ale najmilćj i najczęścićj przepędzał poeta czas w domu p.
Maryi Szymanowskiej, która od kilku miesięcy została nauczycielką
muzyki u dworu.
Pani Szymanowska miała dwie córki: starszą Helenę i młodszą
Celinę. Ostatnia liczyła wówczas lat 15 i była prześlicznym, choć
trochę rozpieszczonćm dziewczęciem ’). Poeta lubił ją bardzo, po
święcił jćj napisaną w Petersburgu balladę o trzech Budrysach, ale
mimo to nieraz nie pochwalał niektórych drobnych jćj kaprysów.
Panna Celina cierpliwie słuchała uwag, dwa razy od siebie star
szego poety, lubiła go nawet, choć zapewne nie przeczuwała wów
czas wcale tego, że za lat kilka miały się na wieki losy ich ze sobą
połączyć. I sam poeta dalekim był niewątpliwie od tej myśli, a mimo
to jakaś niewyraźna przepowiednia wypadków późniejszych, znaj
duje się w wierszu, który w owym czasie napisał w imienniku panny
Celiny:
Zaczyna się werbunek. W idzę zdała: goni
Ogromna liczba pieszych, ułanów, huzarów,
N iosąc imiona nakształt rozw itych sztandarów;
Chcą w albumio założyć obóz różnćj broni.
Stanie się! Będę w tenczas siwym bohatćrem,
I z żalem rozmyślając o m ych lat poranku,
*) O dyniec pisze w „Listach z podróży” I, 4 5: ,,1’anna Celina prze
Śliczna, z oczu i cery prawdziwa hiszpanka.
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Opowiem towarzyszom , że nu prawym llanku
Jam w tej armii pierwszym był grenadyerem .

Franciszek Malewski, który wówczas mieszkał razem z Mickie
wiczem (w domu Jochima na Większej Mieszczańskiej), bywał także
często w domu p. Szymanowskiej i już wówczas znajdował w starszój
jej córce, pannie Helenie szczególniejsze upodobanie, chociaż może
zarówno jak i jego przyjaciel, nie myślał o tem, że za lat kilka miał
stanąć z nią u stóp ołtarza.
Okazuje się to wyraźnie z jego listu, pisanego wówczas do ro
dziny:
...„Bardzo się dobrze p Szymauowskićj powiodło. Cesarzowa
poruczyła jej uczenie muzyki swojćj córki. Pewny jestem, że nie bę
dzie mogła teraz opędzić się od lekcyi w mieście. Bywam u niej za
wsze z przyjemnością, lubię jej macierzyńską troskliwość o dzieci;
teraz jednak rzadzićj muszą się pokazywać, bo tu rozgadano androny.
Bieda to nam chłopcom z pannami: powiesz dwa słowa, zaraz dodadzą
trzecie: żeni się, oświadcza się i t. d....“
Pomimo to Mickiewicz i jego towarzysz byli u p. Szymanowskićj
prawie codziennymi gośćmi a z nieocenionych listów Odyńca powziąć
można dostateczne wyobrażenie, jaką tam znajdowali gościnność i ser
deczność.
Jest także w „Korespondencyi“ Mickiewicza list, mogący posłu
żyć za dowód, jak pełną swobodnego i miłego humoru musiała być
atmosfera domu p. Szymanowskićj i jak pod oswobodzającym jej
wpływem ożywiał się także nasz poeta. Z pięknego tego listu poda
jemy tu początek, zwłaszcza dla czytelników, którzy nie mogą mieć
pod ręką wspomnianego zbioru listów poety:
Nr. 18,956.

Peterslurq, 2 listopada 1828.

My, Poeta Romantyczny z łaski prenumeratorów, autor wielu
książek drukowanych, przedawanych, tudzież drukować się i przedawać mających, wszystkim i każdemu z osobna, komu wiedzieć należy,
wiadomo czynimy:
Od wielu miesięcy trwały między naszą poetycką Mością i Jćj
arcymuzykalną Mością, pierwszą pianistką, autorką kaprysów, waryacyi, romansów i kontredansów etc. stosunki sąsiedztwa i przyjaźni.
Wiadomo światu całemu, a przynajmnićj dziesięciu ludziom, że nieraz
jadaliśmy obiad społem, a nawet w orszaku Jej arcy-muzykalnćj Mo
ści, przedsiębraliśmy dalekie aż ku ogrodowi letniemu podróże. Nie
szczęściem te stosunki sąsiedztwa i przychylności zostały zerwane
i potargane, albo raczćj potargane i zerwane zbiegiem smutnych wy
padków, a mianowicie dla deszczu i błota, dla drogićj ceny dorożek
i dla strat okropnych, jakie ponieśliśmy w kaloszach i paraplujach.
Usiłując przecież ile możności dawne wznowić przymierze, osądziliśmy
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za rzecz przyzwoitą, przyjąć na obiad ze strony Jćj arcy-muzycznćj
Mości zaproszenie i do obiadu łakomego własną osobą zasiąść przy
rzekamy. Dla urządzenia ceremoniału zwykłego w podobnych oko
licznościach, wysłany jest od nas w charakterze posła nadzwyczajne
go i ministra pełnomocnego JW . Nikifor (lokaj Mickiewicza), ex-kucharz dworu naszego, rzeczywisty tajny pijak, grand valet de chambre et d’anti-chambre... ozdobiony etc“ ... (Patrz Korespondencya Mi
ckiewicza, wydanie 4-te tom I, str. 33).
Znać ten ton miłego, a oraz wikwintnego humoru był zwyczaj
nym i panującym w domu pani Szymanowskiój; dlatego tćż poeta pi
sząc list przytoczony, dostroił go do tego tonu.
Z polskich rodzin wówczas jeszcze kilka mieszkało stale w Pe
tersburgu. Byli to zwłaszcza Zelwetrowie, Sobańscy, Orłowscy, nie
mówiąc już o Bułharynach i Szyszko wach, których także od czasu do
czasu wypadło naszemu poecie odwiedzić.
XII.

Znajomość zrobiona już dawnićj z petersburskimi literatami,
zapewne dopiero w tych czasach zamieniła się w przyjaźń i wzajemną
życzliwość. Stało się to tćra łatwićj, gdyż każdy z owych literatów,
których nasz poeta zaliczył do swoich przyjaciół, odznaczał się nie
tylko talentem, lecz także wysokiemi zaletami serca i charakteru.
I
tak np. ociemniały już wtedy Jan Kozłow (ur. 1774 f 1838
budził w nim współczucie dla swćj słodyczy, prostoty i łagodnego
usposobienia, a był nawzajem i dla poety naszego z nadzwyczajnćm
uwielbieniem.
On to przetłómaczył Sonety krymskie na jgzyk rosyjski i wy
dał w Petersburgu w r. 1829.
Odyniec, który przybywszy w tymże roku do Petersburga, miał
sposobność poznać Kozłowa, opowiada, że poeta rosyjski mówił z nim
o Mickiewiczu z takim zapałem i wzruszeniem, że i Odyńca do łez po
ruszył i sam płak ał jak dziecko. „Vous nous 1’avez donnć fort, et
nous vous le rendons puissant!“ Tak się między innemi odezwał ów
ociemniały i wtedy już przeszło 60 lat liczący Kozłow.
Starszy od niego o lat kilka Kryłow (ur. 1768 f 1844) zachwy
cał Mickiewicza swobodnym humorem, wypływającym z głębi najszla
chetniejszego charakteru. A choć wielkićj wartości są pisma jego,
przecież, ja k mówi Polewoj, wyrzekł raz Mickiewicz o nim zdanie,
że Kryłow w prywatnćm życiu daleko wyższym jest od swćj sławy
autorskićj.
W Bazylim Żukowskim (ur. 1783 j 1852), widział nasz poeta
autora „pełnego godności, wdzigku i uczucia,“ a mówiąc o nim z Pole
wojem, wyrzekł z przyciskiem, że dzieła jego dla tego są tak piękne,
ponieważ pisał je człowiek z piękną duszą.
Nie mówiąc już o zmarłym wcześnie W i e n e w i t i n o w i e (ur.
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1805 f 1827) o księciu Wiazieraskim, któremu najpierw, bo jeszcze
w rękopiśmie, znany był Wallenrod, o wylanych dla Mickiewicza Mi
kołaju i Ksenofoncie Polewojach, Kirejewskich, Baratyńskim i wielu
innych, powiemy jeszcze kilka słów o największym z nich wszystkich—
Aleksandrze Puszkinie ur. w r. 1799, a zmarłym w skutek śm iertel
nej rany, odniesionćj w pojedynku o obrazę honoru w 1837 roku.
Przypomnijmy najprzód, że sam Mickiewicz tak go zcharakteryzował w pośmiertnym o nim artykule, podanym w słynnym fran 
cuskim dzienniku literackim pod tytułem „Le Globe“ (1837).
...„Znałem poetę rosyjskiego zbliska i przez dość długi czas,
uważałem go jako człowieka charakteru wrażliwego i lekkiego niekie
dy, ale zawsze szczerego, szlachetnego i otwartego. Wady jego
zdawały się zależeć od okoliczności i od społeczeństwa, w jakiem żył;
ale co było dobrego w nim, z własnego jego pochodziło serca.“
Dla tych to przymiotów serca, lubił Mickiewicz towarzystwo
Puszkina, a nawet sam powiada, że znał go w tćj epoce, kiedy autor
„Onegina“ z chciwego czytelnika zagranicznych romansów, stawał się
poważnym, myślącym i do ważnych zadań sposobiącym się pisarzem^
Puszkin właśnie w owym czasie pisał poemat „Połtaw a,“ a we
dług opowiadania Polewoja, omawiał wprzód z Mickiewiczem plan te
go poematu i charakter Mazepy, głównego w nim bohatera.
Uwagi polskiego poety, jak podaje Polewoj, miały nawet stano
wczo sprostować psychologiczną stronę w zrozumieniu charakteru
Mazepy.
Ze wszystkiego, co wiemy o stosunku zachodzącym miedzy tymi
dwoma, znakomitymi poetami wynika niewątpliwie, że Puszkin wyso
ko cenił nietylko geniusz, lecz i charakter Mickiewicza. Podziwiał je
go improwizacye, w obec których jeszcze w Moskwie będąc, miał wy
krzykiwać z uniesieniem: „Quel ginie! quel feu! que suis — je aupres
de lui.‘‘ (Jaki gieniusz! jaki zapał! czemże ja jestem wobec niego!)
Kiedy indzićj znowu opowiadał Puszkim przybyłemu z Moskwy Polejowowi:
— Niedawno Żukowski, klepiąc mnie po ramieniu, mówił: „czy
wiesz bratku, że Mickiewicz może ciebie za pas zatknąć?11
— Zle mówisz — odpowiedziałem. — mówisz w czasie niedo
konanym o tćm, co się już dokonało; popraw się, bo już mnie zatknął,
a zatknął tak, że przy nim jestem, jakby mnie nie było.
Jednakże tak nie było; Puszkin był niezaprzeczenie wielkim po
etą i Mickiewicz zawsze go za takiego uważał. Co do nas, nie po
wtarzalibyśmy nawet owych słów Puszkina, gdyby nie świadectwo ro
syjskiego pisarza Polewoja (Żywopisnaja Biblioteka).
Ale ten sam autor przytacza fakt, świadczący o otwartym i bez
stronnym sądzie naszego poety. Razu pewnego ktoś w obec Mickie
wicza zaczął niekorzystnie krytykować utwory Puszkina, w nadziei, że
poeta polski potwierdzi jego uwagi.
— „Pouchkine est lo prćmier po&te de sa nation; c’est la son ti-
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tre a sa gloire“ — odpowiedział Mickiewicz, zamykając w ten Sposób
usta niepowołanemu krytykowi.
Są wszakże i między pismami obu poetów dowody obopólnego
szacunku i uznania. Najprzód bowiem, wzajemnie tłómaczyli nie
które swe utwory, a zwłaszcza Puszkin przełożył: Trzech Budrysów,
Czaty i początek Wallenroda (z zamiarem dokonania całćj pracy).
Mickiewicz zaś, prócz pięknego przekładu Przypomnienia, zostawił
wiekopomną pamiątkę tego stosunku w pięknym poetycznym ustępie
pod tytułem: Pomnik Piotra Wielkiego.
Według tego, co sam Mickiewicz opowiadał późnićj Odyńcowi
(Listy z podróży 11,177), miało się razu pewnego zdarzyć, że poeta
polski swoim czerwonawym płaszczem, sprawionym przed kilku laty
w Odessie, okrył swojego towarzysza przechadzki. A więc było zu
pełnie tak, jak czytamy w znanym, poemacie:
Z wieczora, na dżdżu stali dwaj m łodzieńce
Pod jednym płaszczem , wziąwszy się za ręoe:
Jeden, ów pielgrzym , przybylec z zachodu,
Nieznana carskiuj ofiara przemocy:
D rugi był wieszczem ruskiego narodu,
Sławny pieśniam i na całćj P ółnocy.
Znali się z sobą, niedługo, lecz wiele:
I od dni kilku już są przyjaciele. . . .
Ich dusze, wyższe nad ziem ne przeszkody,
Jako dw ie Alpów spokrew nione skały,
Choć je na wieki rozerwał nurt wody:
Ledwo szum słyszą swćj nieprzyjaciołki,
Chyląc ku sob ie podniebne wierzchołki. . . .

Jest także i w poezyach Puszkina *) wiersz, napisany wprawdzie
dopiero w roku 1834, ale świadczący dobrze o jego względem Mickie
wicza uczuciach:
On między nami żył, tu śród obcego plem ienia,
A przecież w duszy swćj nie miał goryczy ku nam.
M yśmy kochali go, bo cichy był i uprzejm y,
Towarzysz naszych uozt, uczestnik marzeń i pieśni
Natchniony z góry był, z wysoka patrzył na życic,
T oż nieraz mówił nam o czasach już niedalekich,
K iedy w olne od swar — w jedność się zleją narody.
M yśmy spragnieni słów w ielkiego wieszcza słuchali,
A kiedy w Zachód szed ł, szedł z naszćm b łogosław ień stw em ...
’ ) W wydaniu dzieł Puszkina staraniem Anninkowa z r. 1 8 5 5 , w to 
m ie II I, na str. 4 1 . — W czasach, gdy nawet nazwisko naszego poety prawiewzbronionćm zostało w państwie rosyjskićm , wiersz ten oznaczono tylko
łiterą M.
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Wiersz tćj treści mógł napisać tylko człowiek, przejęty wielką
czcią dla naszego poety, a takim był właśnie Puszkin.
Odyniec mówi, jako o rzeczy niewątpliwej, że gdy razu pewne
go namawiano Puszkina do wycieczki za granicę, dokąd nie jeździł
nigdy w swojćm życiu, miał się wówczas poeta rosyjski tak odezwać:
„Piękności natury potrafię wyobrazić sobie pięknićj nawet, niż
są w istocie; pojechałbym chyba dla poznania wielkich ludzi. Ale
znam Mickiewicza i wiem, że większego nadeń nie znajdę.11 (Listy
z podróży I. 55).
Tego więc rodzaju były stosunki, które łączyły naszego poetę
z ówczesnymi literatami rosyjskimi.
Z niektórymi z nich trwały one długo jeszcze po wyjeździe Mi
ckiewicza z granic Rosyi. Książę Wiaziemski np. odwiedzał go za
swym każdorazowym we Francyi pobytem i za jego to nawet stara
niem stało się, że później uzyskano pozwolenie na ogłoszenie „Pana
Tadeusza i niektórych innych dzieł naszego poety. Zastępując bo
wiem przez czas jakiś m inistra spraw wewnętrznych, zdołał W7iaziemski rząd przekonać, że Rosyi nie powinny być obce utwory poety,
którego cenią i znają oddawna w licznych tłómaczeniach wszystkie
oświeceńsze narody.
Na zakończenie tego obrazu przytoczymy tu kilka wierszy, któ
re rzucić mogą jeszcze trochę światła, potrzebnego do zrozumienia
całego tego stosunku Mickiewicza do ówczesnych jego „PrzyjaciółMoskali.“
W y, czy m nie wspom inacie?... Ja ilekroć marzę;
O mych przyjaciół śm ierciach, wygnaniaoh, więzieniach:
I o was myślę; wasze cudzoziem skie twarze
Mają obyw atelstw a prawo w mycli marzeniach.

XIII.
Przenosząc się z Moskwy do Petersburga, nie uczynił tego poeta
dla samćj tylko przyjemności i zabawy, jaką znaleźć mógł u mie
szkających tu rodzin polskich lub w towarzystwie znakomitych lite
ratów rosyjskich.
Wiadomo przecież, że nie m iał żadnego m ajątku i musiał my
śleć o zapewnieniu swego materyalnego bytu.
Uczynić to mógł z jednćj strony, tylko przez uzyskanie jakiegoś
urzędu, z drugićj przez swoje literackie wydawnictwa i przedsięwzię
cia. Ale jedno i drugie nie mogło się odbyć bez trudności i kło
potów.
W liście Malewskiego, pisanym w czerwcu r. 1828, a więc wła
śnie w jakie pięć lub sześć tygodni po przyjeździe poety z Moskwy
czytamy między iuuemi wiadomościami:
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...Adam z przyjazdem księcia Galicyna ukończył swoje kłopoty
o miejsce, zostaje tu przy kolegium spraw zagranicznych.
A więc znowu znany nam „zacny“ książę Galicyn dopomógł
w tćj sprawie poecie, albo może raczćj tylko wyrobił nadzieję, która
niezaraz jeszcze miała się spełnić, skoro jeszcze 20 sierpnia. 1828 r.
poeta pisał w liście do pani Bonawenturowćj Zaleskiej: (Koresp. I. 31).
,,Troszczy się podobno Pani, ze zwykłą dobrocią, nie odbierając
tak długo odemnie wiadomości. Należało wnosić, że nie ma żadnćj
w położeniu mojćm odmiany, bo jeżeliby cokolwiek pomyślnego za
szło, nie zaniedbałbym natychmiast Pani napisać. Siedzę tu od pięciu
miesięcy w oczekiwaniach. Moje zamiary wyjazdu na Kaukaz lub do
Odessy nie wzięły skutku, dotąd nawet miejsca w Petersburgu nie znalazłem.“
Powiedzieliśmy wyżśj, że poeta w kwietniu 1828 r. przybył do
Petersburga, zatem właściwie był tam dopiero piąty miesiąc, gdy list
powyższy pisał. Ale nastręcza się pytanie, dlaczego Mickiewicz miał
takie kłopoty o miejsce, kiedy ich nie miał np. jego przyjaciel Ma
lewski? Domyślamy się może powodu. Malewski był wykształconym
prawnikiem, który prócz ukończenia kursów prawa w Wilnie, był
jeszcze na dalszych studyach w Berlinie. Mógł zatem prędzćj dopiąć
tego, w czćm były profesor gimnazyalny, kandydat filozofii i literat
z zawodu, na oczywiste spotykał trudności.
Pojąć tćż łatwo, że taka niepewność losu niepokoiła poetę, od
bierała mu nawet ową swobodę myśli, potrzebną do pracy umysłowój.
Z tego właśnie powodu pisał w dalszym ciągu przytoczonego powyżćj
listu:
,,Niepewność ustawiczna, chociaż tak długa, zawsze jednak do
kucza i trudno do nićj przywyknąć, ztąd i zatrudnienia obrać i oddać
im się szczerze, nie czuję ochoty.“
Poeta w istocie teraz pisał niewiele, a w każdym razie znacznie
mnićj, niżeli za pobytu w Moskwie, kiedy się sam o próżnowanie
oskarżał. Na pewne bowiem powiedzieć można, że w tym czasie na
pisał „F arysa,“ „Trzech Budrysów,“ „Szanfary“ i kilka innych drob
nych rzeczy, a nadto ową pełną werwy i wytwornych sarkazmów od
prawę, skierowaną do recenzentów warszawskich. Według opowia
dania Odyńca, pisał nadto wówczas Mickiewicz w języku francuzkim ja 
kąś na bardzo obszerne rozmiary rozpoczętą „Historyą przyszłości." Ale
prawdopodobnie był to ów przez niego samego wspomniany, „dziwa
czny utwór,“ który rozpoczął jeszcze w Moskwie. W każdym razie,
wymienione utwory niewiele kosztowały go czasu. Odpowiedź recen
zentom warszawskim nosi na sobie zbyt widoczne znamiona artykułu,
jednym tchem napisanego, dlaczego tćż i jednym tchem połyka go za
chwycony czytelnik.
Mnićj jeszcze czasu potrzebował poeta na napisanie porywające
go Farysa. Oto bowiem, co opowiada naoczny świadek Cyprynus,
czyli Przecławski (w „Ruskim Archiwie“ z roku 1872).
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Razu pewnego przyszedł on po obiedzie do Mickiewicza i zastał
go piszącego przy biurku. Chciał wyjść w tej chwili, ażeby mu nie
przeszkadzać, ale poeta prosił go, aby zapalił fajkę i usiadł.
Ja zaraz skończę i przeczytam ci,—dodał Mickiewicz,' pisząc tak
szybko, że aż pióro skrzypiało. Po dziesięciu minutach zaczął w istocie
czytać utwór z brulionu, na którym tylko dwa słowa były poprawione.
Był to Farys. Poeta przeczytał go raz jeszcze, prosząc Przecławskiego, aby słuchał z uwagą, bo może znalazłoby się jeszcze co do po
prawienia.
Przecławski, jak sam mówi, czuł błachość swćj uwagi, ale ode
zwał się, że niestosownćm jest wyrażenie: „Tylko sępy tam koczują.11
_— Pamiętasz przecie—odparł Mickiewicz—jak ksiądz Jundzilł
opowiadał nam o sępach, które znalazłszy żer tak się objadają, że nie
mogąc podlecieć, zasypiają na tćm samćm miejscu; zatem można po
wiedzieć, że koczują.
Gdy późnićj według Cyprynusa dla Puszkina, a raczćj według
Odyńca dla Kozłowa, chciał Mickiewicz „Farysa“ na język francuzki
przełożyć, pomagać mu w tćm miał ten sam Przecławski i znowu u t
knął przy wyrazie koczują, któremu francuzkie słowo c a m p e r w tym
razie niezupełnie odpowiadało. Po niejakim czasie, a było to już
w Wejmarze, deklamował Mickiewicz tegoż Farysa w tłómaczeniu francuzkiem, znakomitemu rzeźbiarzowi Dawidowi d’Anger. Zachwycony
artysta zapytał, co natchnęło poecie utwór tak uderzający swą ory
ginalnością. Mickiewiczowi podobało się takie zapytanie, bo dowo
dziło znajomości tajemnic artystycznego tworzenia. Opowiedział za
tem Dawidowi, jak będąc w Petersburgu powracał z jakiegoś weso
łego obiadu, gdy nagle zaskoczyła go burza połączona z wielką ulewą.
Siadł więc do pierwszćj dorożki i kazał się czemprędzćj wieźć do do
mu. Ale szum ulewy, świst wiatru i turkot dorożki, nasunęły mu
obraz walczącego z przeszkodami człowieka. Przyjechawszy do domu
jeszcze nie ostygnął z tego wrażenia, pokąd według Odyńca przez jednę noc, a według Cyprynusa przez jeden dzień nie ułożył Farysa.
Być zresztą może, że obaj mają słuszność, bo poeta mógł go przez noc
w myśli ułożyć, a we dnie zasiadł tylko do przelania na papier. Nie
wątpimy także o prawdziwości opowiadania Aleksandra Chodźki, któ
ry mógł w rzeczy samej natrącić coś do głównćj idei tego poematu ')•
Poeta, który tworzył z taką łatwością, że jak sam późnićj wy
znał hr. Baworowskiemu, rzadko kiedy nad poematem pracował dłuźćj
nad dwa miesiące, byłby w tym czasie mógł niewątpliwie więcćj na
pisać, gdyby nie owa niepewność położenia, która mu ochotę do pra
cy odbierała.
Z tego samego zapewne powodu i o owych, dawnićj tak często
’)
1 8G8.

L ist A l. Chodźki patrz: „Itocznik Tow. h ist.-lite r .11 w Paryżu r.
N a str. 3 67: „Id eę Farysa ja natrąciłem M ickiewiczowi, on ubrał ją

w ciało nieśm iertelne.11
Tom II. Czerwiec 1884.
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powtarzających się improwizacjach— przycichły teraz wieści. Wska
zać tylko można prócz „Czynu/1 improwizowanego z powodu awansu
Przecławskiego, chyba tylko jeszcze jednę bardzo króciutką, która mo
że właśnie dlatego nie została, jak wiele innych zatraconą.
Było to w jesieni zapewne 1828 r. *), gdy Mickiewicz wraz z Pu
szkinem znajdowali się na obiedzie w jakimś arystokratycznym domu.
Wstawszy od stołu, przy sprzyjającej pogodzie, wyszło całe towarzy
stwo do ogrodu, gdy nagle zachmurzyło się niebo i na biust jednćj
z dam padło kilka plasterków śniegu. Z tego powodu proszono obu
poetów o improwizacyą.
Nie zapamiętano co wypowiedział Puszkin, ale piękny wierszyk
Mickiewicza zachował się w pamięci, a w r. 1859 ogłosił go rosyanin
Saweliew w „Bibliograficzeskich zapiskach.11
N a twą pierś białą — wpadi śnieżek biały
I bielszym od niej się mienił:
Lecz wkrótce poznał błąd swój zuchwały,

I z żalu — w łzę się przem ienił . . .

XIV.
Pomimo, że poeta od kwietnia 1828 roku nie m iał prawdopodo
bnie żadnego stałego utrzymania, bo i żadnćj nie zajmował posady,
przecież materyalne jego stosunki nie były jeszcze najgorsze. Wy
dane bowiem jeszcze w Moskwie „Sonety'1 nawet pomimo fałszywej
edycyi lwowskićj, którą mimo wiedzy i woli autora poważył się zro
bić tamtejszy księgarz Milikowski, były jeszcze zawsze niezłśm źró
dłem dochodów. Nierównie więcćj dochodu przysporzył poecie „W al
lenrod,11 bo za samo petersburskie wydanie zebrał więcej niż 1000
rubli. Równocześnie jednakże pomyślano jeszcze w dwóch miejscach
o tćm, ażeby drogą wydawnictwa przyjść w pomoc znakomitemu
poecie.
I tak najprzód hrabina Klementyna z Sanguszków Ostrowska
poleciła Leonardowi Chodźce zrobić jćj kosztem (jeszcze w kwietniu
1828 r.) wydanie pism Mickiewicza w Paryżu. Napisała przy tej spo
sobności sama bardzo grzeczny list do poety, w którym oświadcza, że
w ten sposób pragnie przez ofiarowanie mu całego ztąd dochodu, przy
czynić się do ulżenia jego losu.
W tym samym czasie i w tym samym celu dokonał takiegoż
przedsięwzięcia zacny Józef Muczkowski, z tą tylko różnicą, że nic
z własnego funduszu, lecz pieniędzmi zebranemi od prenumeratorów.
Data ( l 8 2 4 ) położona w zupełndm wydaniu dzieł M iokiewicza je st
niewątpliwio m ylną, gdyż w r. 1 8 2 4 nio b y ł o jeszczo Puszkina w P etersbur
gu ,— zarówno jak i to przemawia przeoiw nićj, że wówozas obaj poeci nie
znali się jeszcze osobiścio.
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Nie wiemy na pewne z czyjćj pobudki obrano tak delikatną drogę
wsparcia poety, ale są niektóre skazówki pozwalające wnosić, “że stać
się to mogło za wpływem Lelewela, czuwającego jak zobaczymy nad
materyalnśm położeniem Mickiewicza.
Jeszcze bowiem 3 grudnia 1828 pisał do Lelewela nasz poeta:
„Zacnemu Muczkowskiemu poślę podziękowanie na ręce pana; napiszę,
i do hrabiny, którćj dalibóg, nie wiem co pisać. Nakazałem do Leo
narda Chodźki, aby mnie o kosztach tćj eaycyi paryskićj uwiadomił
i czy nie możnaby ich zwrócić; zresztą poradź mi, co mam począć. Jak
poznańczykom wdzięczen jestem, tak ów dar paryski niemiły dla
mnie!“
Były zatćm już dotąd trzy wydania jego pism, to jest wileńskie,
paryskie i poznańskie, gdy sam poeta zamierzył na początku 1829 r.
zrobić czwarte pod własnym dozorem w Petersburgu, gdzie zamieścił
prócz znanych dawniej jeszcze „F arysa“ i ową o recenzentach war
szawskich rozprawę. W ten sposób fundusze jego powiększyły się
znacznie, tylko że niepraktyczny poeta żył bez rachunku i niemało wy
dawał. Poczciwy Lelewel nie omieszkał udzielić mu i w tćj mierze
dobrćj zaiste rady. W odpowiedzi na to, pisze do niego Mickiewicz:
(Koresp. III, 289).
„Radzisz mi cokolwiek na stronę odłożyć i wymawiasz mi nie
dbalstwo o przyszłość. Jakże o niej myślćć mogłem, od tylu lat żyjąc
tylko od jutra do jutra? Cząstkami wchodzące sumy, tysiąc już mia
ły otworów do wyjścia. Teraz oto, w stolicy siedząc i zawsze tymcza
sowo, grubo wydałem. Przecież ile możności, korzystać z rad twoich
będę i k i l k a t y s i ę c y r u b l i a s y g n a c y j n y c h a l b o w L o m b a r 
dzi e, a l b o w B a n k u P o l s k i m z ł o ż ę . “
Już był zatćm poeta w tak dobrych materyalnych warunkach,
gdy z początkiem roku 1829 (w lutym?) mógł nadto donieść Lelewe
lowi, że nareszcie „wszedł w służbę do kolegium interesów zagraniczuych.“ (Kor. III, 294). Jednakże niedługo miało tym razem trwać
jego urzędowanie. Oddawna bowiem użalał się na brak zdrowia i z te
go powodu postanowił starać się o paszport do wyjazdu zagranicę. Za
wstawieniem się wielu wpływowych osób, udało się go poecie naresz
cie uzyskać. Między innemi, miała mu księżna Zenejda, będąca da
mą pałacową, wiele w tćj sprawie dopomódz. Mówiła ona o poecie
z takićm uniesieniem przed carową, że po jćj odejściu, carowa pytała
się osób należących do swej świty:
— Kto jest ten Mickiewicz? Wołkońska nie mówiła o niczćm,
tylko o nim!
Mając już paszport w ręku, wybierał się poeta w drogę, ale
wprzód jeszcze pojechał poraź ostatni pożegnać swoich znajomych
w Moskwie. Mogło to być z początkiem, lub może w połowie kwie
tnia 1829 r., bo zaraz 1 maja tegoż roku tak pisał do Odyńca, miesz
kającego wówczas jeszcze w Warszawie i zajętego wydawnictwem
i,Meliteli.“
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„Powróciłem niedawno po złej drodze z Moskwy. Widzisz, ja 
kim się zrobiłem nomadem; sto mil po śniegach topniejących i rzekach
łamiących się przelecićć, niczćm dla mnie. Rozpoczynam teraz pod
róż dłuższą jeszcze. Za kilka tygodni dla poratowania zdrowia zagra
nicę wyjeżdżam, za łaskawóm JCMości ćhlubnćm dla mnie zezwole
niem. Dla szczupłości funduszów, puszczam się najkrótszą drogą,
to jest morzem do Lubeki i ztamtąd w końcu maja ruskiego stanę
w Dreźnie, zabawię czas jakiś u wód i dalszą podróż wedle stanu
zdrowia i różnych okoliczności rozrządzę... Jeżeli masz sposoby pod
różować teraz, bież do Drezna i tam czekaj na mnie. Zgadniesz ko
chany Edwardzie, jak ta myśl sama mnie cieszy.”
W istocie tśż ucieszył się poeta, gdy niedługo powitać mu wy
padło swego kochanego przyjaciela. Zdarzyło się bowiem, że przez
Warszawę przejeżdżał Eustachy Januszkiewicz, odbywając podróż
z Berlina do Petersburga w sprawach książąt Radziwiłłów, których
był podobno pełnomocnikiem. Jadąc własnym powozem, bo kolei je 
szcze wówczas nie było, zabrał on ze sobą Odyńca. Było to 1 (rus
kiego) maja, kiedy przyjechali nad brzegi Newy; zatem właśnie w ten
dzień, gdy Mickiewicz list powyższy wysłał do Warszawy.
Od chwili, gdy obaj przyjaciele widzieli się ze sobą, to jest od
dnia wyjazdu z Wilna, ubiegło już półpięta roku. Nic więc dziwnego,
że w jednym i drugim zajść mogły uderzające odmiany. Odyniec też
nie zaniedbał opisać wrażenia wówczas odniesionego. Oto własne je
go słowa: „Adam wygląda prześlicznie; wesoły i ożywiony. Wzrok
niegdyś posępny i mgławy, błyszczy i promienieje jak brylant.”
Blisko dwa tygodnie spędził odtąd Mickiewicz w towarzystwie
Odyńca, ciesząc się nim i przedstawiając wszystkim swoim znajomym.
Poznał zatćm Odyniec przedewszystkićm dom p. Szymanowskićj, gdzie
zachwycał się szczególnićj młodszą z córek Celiną, „panną, jak pisał,
prześliczną z oczu i z cery prawdziwie do hiszpanki podobną.”
Tego samego dnia (to jest nazajutrz po przybyciu), zaprowadził
go Mickiewicz do malarza Oleszkiewicza, który, jak uważał ze wszyst
kiego, wywierał wielki wpływ na autora „Dziadów.11 Warto tćż po
wtórzyć słowa, które wówczas słyszał Odyniec z ust znanego z reli
gijnego mistycyzmu malarza.
Mickiewicz cenił wysoko i kochał szczerze Oleszkiewicza, ale
mimo to rzucał czasem żart jakiś z powodu nieograniczonćj jego do
broci, z którćj inni często umieli korzystać, a nawet nadużywać. I te
raz zatćm padło jakieś słówko żartobliwe.
— Nic to nie szkodzi! — odezwał się Oleszkiewicz. Ty myślisz
teraz, że ty strasznie rozumny i że niema światła nad rozum. Ale to
nic nie szkodzi! Jak Pan Bóg chce, tak będzie.
Nadto zwracając się do Odyńca, dodał jeszcze Oleszkiewicz, pe
łne znaczenia słowa:
— On broni się przeciw duchowi jak Jakób; ale to nic nie po-
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może. Jest on naczyniem wybranóm, i prędzćj czy późnićj Laska go
napełni i przez niego spłynie na drugich.
Mickiewicz odpowiedział znowu żartem, że w ten sposób widzi
w sobie podobieństwo do owego, który według baśni ludowćj, zawią
zany w worze wołał: „ani czytać ani pisać nieumiem, a na urząd mnie
wiozą.“
—
Zrobić tu co z ludźmi? — odrzekł Oleszkiewicz — szczepisz
w dąb, nie przyjmie sig, szczepisz w kapustg, rozłazi sig.
Powtórzyliśmy umyślnie te słowa, bo mamy także przekonanie, •
że wpływ Oleszkiewicza na poetg naszego był niezmiernie wielki i wa
żny. Odyniec powiedział to w „Listach z podróży," że ks. Piotr w „Dzia
dach,‘‘ ratujący od ostatecznego upadku rozumową pychg bluźniącego
Bogu Konrada, jest właśnie uosobieniem tego wpływu. My nadto po
ważamy sig dodać, że mógł on do pewnego stopnia już wówczas przy
sposobić grunt, a może nawet rzucić i pierwszy zasiew owej mistycz
nej nauki, która za lat kilkanaście owładnąć miała umysł poety. Kto
wie, dodamy jeszcze, czy Mickiewiczowi nie przesungła sig w duchu
postać zmarłego już wówczas Oleszkiewicza ( f 1830), gdy po latach
kilku pisał w III czgści „Dziadów:14
T y pojedziesz w daleką, nieznajomą drogę,
Będziesz w w ielkich, bogatych i rozumnych tłum ie;
Szukaj męża, co więcśj niźli oni um ie,
Poznasz, bo cię powita pierwszy w imię Boże,
Słuchaj co p ow iś... on ci wiele dopom oże... ') .

Kto słowa przytoczone porówna nadto z ustgpem zatytułowanym
„Oleszkiewicz,“ ten nie zarzuci nam, żeśmy lekkomyślnie i bez podsta
wy wpływ Oleszkiewicza zaznaczyli jako pierwszy krok do późniejszćj
wiary w Towiańskiego. Dodajmy jeszcze i to, że poeta nasz zawsze
m iał wielkie o sile przeczucia wyobrażenie, szanował tćż ludzi, którzy
posiadali tg siłę, a i sam, jak wiadomo, w wysokim posiadał ją stop
niu. Wszakże opowiadał Odyńcowi (I, 57), że bgdąc w Petersburgu
w czasie wojny tureckiśj, siłą tego wewnętrznego poczucia wygrał kil
ka tysięcy rubli od rozmaitych osób, które poszły z nim wówczas w za
kład o mające nastąpić wypadki.
XV.
Szybko mijały dni bawiącemu w Petersburgu Odyńcowi, bo Mic
kiewicz starał się go zapoznać ze wszystkimi swoimi znajomymi.
W ten sposób był i u poczciwego Zelwietra, owego nie ze zbytku, lecz
z wielkićj gościnności zwanego Lukullusem i u ministra oświaty Szysz’)

O statnie słowa wodług waryanty, podanćj w pierwotnym rękopisie
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kowa, którego żona była polką i u ociemniałego Kozłowa, co z takim
zapałem mówił z nim o Mickiewiczu.
Było to już 14 maja, gdy obaj przyjaciele, t. j. Mickiewicz i 0dyniec, przyszli wieczorem do pani Szymanowskićj, ażeby razem z nią
i jćj pannami pojechać późnićj na przedstawienie teatralne.
Jednak już na samym wstępie spostrzegli obaj zmianę w humo
rze pięknćj panny Celiny. Odyniec był pewny, że jakaś reprymenda,
usłyszana od matki, była przyczyną owego nienajlepszego usposobie
nia. Wkrótce zaczęły się panie na teatr zbierać z wyjątkiem panny
Celiny, która oświadczyła, że ją głowa boli. Nic nie pomogły uwagi
matki ani prośby Odyńca. Panna upierała się przy swćm postano
wieniu i kilkakrotnie powtarzała, że nie może jechać do teatru.
— Pewnie, że lepićj nie jechać, niż tak grymasić, — odezwał się
na to Mickiewicz.
— A pewnie, że nie pojadę! — odpowiedziała panna krótko i —
pozostała w domu.
Mickiewicz może żałował tego, że się tak niestosownie, a raczćj
niepotrzebnie odezwał, był nawet z tego powodu w teatrze nie w najlepszćm usposobieniu.
Po skończeniu przedstawienia powrócili obaj przyjaciele do do
mu. Ale tu czekał ich widok niespodziewany. Na środku pokoju
leżał tlómok podróżny, w którym Malewski wraz z Maryanem Piase
ckim śpiesznie składali Mickiewicza suknie i bieliznę.
Odyniec zastąpił w tćm Malewskiego, który tymczasem zaczął
rozmawiać z Mickiewiczem.
Nazajutrz miał już poeta wyjeżdżać z Petersburga.—Dowiedzia
no się bowiem rzeczy, która przyjaciół Mickiewicza w wysokim sto
pniu zaniepokoiła i stała się powodem przyspieszenia wyjazdu, gdyż
inaczej nietylko podróż za granicę nie byłaby przyszła do skutku, ale
nawet osobista wolność poety mogła być na niebezpieczeństwo na
rażoną. Taka była tedy sytuacya za owym powrotem z teatru. Po
nieważ statek już nazajutrz o godzinie 8 odpływał, przeto nie było
wiele czasu do stracenia. Jakoż młodzi towarzysze spędzili noc całą
na pogadance, wśród której Odyniec powziął stanowcze postanowienie
być towarzyszem podróży Mickiewicza, wszakże dopićro z Drezna, do
kąd miał za kilka tygodni przyjechać. Tymczasem zbliżała się go
dzina, kiedy już trzeba było udać się na pokład statku.
Odyniec pomimo wczesnćj rannćj godziny, pobiegł do mieszka
nia p. Szymanowskićj, ażeby ją o wyjeździe Mickiewicza uwiadomić.
Pani Szymanowska zebrała się szybko, nie budząc panien i pośpie
szyła jeszcze na brzeg Newy, na którćj środku stał już dymiący pa
rostatek.
Za chwilę płynął ku niemu Mickiewicz łódką, w towarzystwie
Aleksandra Chodźki i rosyanina Olenina, który należał do serdecz
nych jego przyjaciół i miał dopomódz mu w załatwieniu formalności
na statku. Niedługo miała już uderzyć godzina ósma, gdy poeta owi
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nięty swym czerwonawym płaszczem, pojawił się na pokładzie i od
krywszy głowę, powiewał jeszcze chustką ku stojącym na brzegu Ne
wy przyjaciołom. Nareszcie dał się słyszeć głos dzwonka, jako sy
gnał odjazdu i wnet zakipiały kołami prute fale. „George IV” (takie
było nazwisko angielskiego parowca), ruszył z miejsca i coraz więcćj
niknął z oczu stojącćj na brzegu gromadki.
Przy pięknym poranku majowym promienie słońca szczególnićj
odbijały się o czerwonawy płaszcz poety, poczćm go przez chwil kilka
zdołali jeszcze znajomi rozpoznać, zanim nakoniec znikł im zupełnie
z oczu.
Było to 27 maja (15 starego stylu) r. 1829. Tego samego je
szcze dnia otrzymała p. Szymanowska krótki bilecik:
Kronstadt 15 maja r. 1828.
Kochana Pani!
D i e u d i s p o s e . Niech powiedzą, jak się stało, że nie mogłem
pożegnać się nawet z Panią. Ileż na tćm cierpiałem! Bywaj zdrowa
droga Pani i drogie Panny. Piszę to na statku parowym i jeszcze
nie wiem, czy zostanę na noc.
Ad i e u , drugi listek z Lubeki; listy i weksle odebrałem.
Adam.
List powyższy przywiózł ze sobą zapewne Aleksander Chodźko,
który Mickiewicza odprowadził do Kronstadtu. W kilka dni potćm,
przyjaciele poety czytali odpis rozkazu zatrzymania go i czekania dal
szych rozporządzeń *). Cieszyli się wprawdzie, że zawczasu uszedł
niebezpieczeństwa, ale z drugićj strony szczery żal za nim ogarnął
szlachetne ich serca. Oto, co pisał jeden z n ich — Franciszek Male
wski—w liście do swćj rodziny (Kor. III, 28): „Ach Adam! Adam!
z jego odjazdem zdaje mi się, że mnie dobry duch odleciał.”
W opisach wyjazdu Mickiewicza, tak co do dnia, jak i towarzy
szących okoliczności są pewne, chociaż mało znaczące różnice. We
dług „Odyńca Listów z podróży” (I, 62), odjazd ten miał nastąpić 13
ruskiego, a zatćm 25 maja naszego kalendarza. Są wszakże trzy inne
świadectwa, które przemawiają stanowczo za datą o dwa dni później
szą. Do takich należy najprzód list Aleksandra Chodźki, podany
w Roczniku Towarzystwa histor. literackiego za rok 1868 (str. 368),
powtóre przytoczony listek samego poety, mający tę samą datę, a n a
reszcie list Malewskiego, podany w „Korespondencyi” (wyd. 4-te, t.
III, str. 29). Malewski pisze tam: „Wyruszył w sam dzień św. Zofii,
najpiękniejszy, jaki tu był w Petersburgu.” Według kalendarza ła 
cińskiego nie był to wprawdzie dzień św. Zofii, ale łatwo pojąć, że sa
ma data 15 maja, nasunąć mogła przypomnienie imienin siostry F ran
ciszka Malewskiego.
W „Korespondencyi Mickiewicza’ (t. III, 107), zamieszczono
')

L ist Al. Chodźki w Roczniku T ow . h ist. liter, z r. 1 8 6 8 .
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prócz tego ważny list do poety, pisany przez panią, Szymanowską, z do
piskami jćj córek, oraz Malewskiego i Odyńca. Wyjmujemy tu z nie
go niektóre ustępy, odnoszące się tak do samego odjazdu, jak z dru
giej strony malujące nam smutek, jaki z tego powodu powstał w ser
cach prawdziwych Mickiewicza przyjaciół:
„Maj? 1829, we wtorek o godz. 5 wieczorem. Przybiegliśmy do
Bertazawodu, lecz już przed pół godziny odjechał statek, który nam
zabrał dobrego i kochanego pana Adama. W nadziei, że na Stieglica
pyroskafie może jeszcze będziesz, gdyż nie mogłyśmy powziąć zupełnćj informacyi, czyś już odpłynął, udałyśmy się na angielskie nad
brzeże, gdzie Malewski mocno zasmucony doniósł nam, że już jesteś
en p l e i n e m e r . Dziatki płakały, J u lc ia 1) chorowała, a ja tym
czasem życzenia najszczersze spełniam, aby strata, którąśmy ponieśli,
na szczęśliwą przyjaźń dla Ciebie się zamieniła. Proszę nam pisać
nie wiele, ale często. Powiedz, gdzie jesteś i o zdrowiu nam drogićm
donieś. Za resztę dziękujemy. Książę Nikita (Wołkoński?) odda
panu muzykę, co dziś przepisałam, to jest: „Barkarolę,” do którćj na
moję intencyą, kiedy zrobisz wiersze. Napisałam także „Wilię,” pię
kny kwiatek, poloneza, piosenkę litewską, coś mnie pan nauczył i któ
rą często sobie zagram, czasem zapłaczę... nie zaśpiewam. Helcia
prosiła o to, to, to... Nie może się pocieszyć, że w jćj albumie nie na
pisałeś. Proszę dla tćj dobrćj dziecinki o kilka słów w wolnćj chwili.
Celina także mocno płakała, a kiedy jćj mówiłam: odjechał, któż ci
prawdę powie? — zanosiła się z płaczu, aż jćj krew nosem poszła...
Malewski i Odyniec są u nas. Pierwszy filozof, drugi płacze, jak ba
ba. Ja z Malewskim trzymam. Bądźże zdrów, szczęśliwy. Mnie
cieplćj będzie, jak się dowiem, żeś we Włoszech. Twoje dobro jest
naszćm, nasze serca, twoją własnością."

M. Szymanowska.
Do listu powyższego dopisali się Odyniec i Malewski, będący u p.
Szymanowskiej właśnie w czasie jego wysyłania.
„Jeszcze słów kilka Adaśku! Nieprawdaż, że jak się obaczysz
z panną Heleną, Celiną, będzie to już jak po słowie, które wydać mia
łeś. Lecz próżno je tą myślą pocieszać. Przeklęte niech będzie oglą
danie się na drugich! Nie mogę sobie przebaczyć, żem nie pojechał
do Kronstadtu. Do zobaczenia w Dreźnie, zkąd pamiętaj, że czekam
listu od ciebie. Adaśku, a d i e u .

Twój Edward Odyniec.'1,
Przypisek Malewskiego był znowu taki:
„Ja mój list posłałem. Teraz jestem u Szymanowskićj, gdzie
przypominam, żem nic nie jadł. Wszędzie łzy, u jednych zasychają,
u drugich jeszcze płyną. Z Odyńcem, choć uzbrajaliśmy się w wino
i porter, mimo to, Odyniec beczy, a ja jak na licho, patrząc na panny,
nic mogę się od łez wstrzymać. Najniegodziwszy wynalazek na świe*)

Panna Julia W ołow ska, sioBtra p. Szymanowskićj.
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cie, jest wynalazek parockodu! Daremnie dowodziłem, że to nie po
chrześciańsku tak płakać po wyjeżdżających, że to niedowiarstwo
w nieśmiertelność: nic nie porusza, łzy się nie utulają. Zdaje mi się,
że to jest twoja familia po tobie płacząca. Bóg ci błogosław.”
Przypisała się wprawdzie i panna Helena, wyrażając żal, z po
wodu, że nie pożegnała się z poetą; ale nas więcćj obchodzi przypisek
młodszćj jej siostry, Celiny. Oto jćj słowa:
„Kochany pan Mickiewicz raczy przyjąć moje liczne podziękowa
nia za dobre rady, które mnie dawał zawsze i może być pewnym, że
będę się starała z nich korzystać. Zasyłam panu moje liczne ukłony
i życzę jakuajszczęśliwszćj podróży. Przypominam o mojego konika
i dedykacyę kompozycyi pana.“
Celina.
Znać, na arkuszu listowym zostało cokolwiek wolnego miejsca.
Dla tego dopisał się jeszcze raz Malewski:
„Wszystko było łzawe, poświadczam.”
Ale w chwili, kiedy list ten pisano, znajdował się nasz poeta już
na otwartćm morzu.

Tom II. Czerwiec 1*84.
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PIÓ R U KSIĘCIA WOJEWODY.
Z O P O W I A D A Ń SZAMBELANA*).
PRZEZ

K a je ta n a Kraózcwfókiego.

III.
W naszćj szkole kadetów, założonćj przez księcia w Nieświeżu,
nauki wojskowe udzielali nam, jakom wyżćj rzekł, major,. Dufort,
Belmont i Moranti, na inne zaś chodziliśmy do szkoły pojezuickićj,
w którćj natenczas rektorem był ksiądz Huniewski. Na wakacye
letnie kilkunastu z nas, uboższćj szlachty, często zostawało na miejscu
w konwikcie, na chlebie księcia; lekcyi już wszelako w tym czasie nie
było, tylko częste musztry i cwiczenia wojskowe, na które książę patrzóć lubił i często nas do zamku nawet powoływał a nieraz i łaska
wie z własnych rąk obdarzał. Codzień bowiem IMP. Koszczaj stary
kasyer nieświeski, przynosił księciu rano dziesięć dukatów w złocie,
które wojewoda wrzucał do długićj zielonćj sakiewki i do kieszeni
chował, mając to na różne drobne podarki. Nieraz tćż pokazując te
dukaty i niby skarżąc się mówił:
— Ot, panie kochanku, jak mnie to plenipotenty wzięli, na co
zszedłem! dają mi tych kiepskich kilka czerwonych złotych; więcćj,
panie kochanku, miałem jakem na Wołyniu służył za kuchcika u pani
Łazowskićj.
Co słysząc raz pan Leon Borowski, rzekł:
— Książe wczoraj mówiłćś że u pani Gałeckićj.
A książę na to:
— Ty-bo zawsze panie Leonie, panie kochanku, szukasz do
*)
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mnis przyczepki; a to przecie wiadoma rzecz, że pani Łazowska owdo
wiawszy, poszła późnićj za Gałeckiego, przez co ja i służbę, panie ko
chanku, straciłem.
IMPan Domański, jako mój powinowaty, lubo daleki, po matce,
odwiedzał mnie z początku kilka razy w konwickie, ale późniój zanie
chał i jakem go stracił z oczu, nie widziałem rok z górą, aż zjawił
się dopióro w tym roku 1780-ym ku końcowi lipca, co jak się póżnićj
dowiedziałem, skutkiem było owćj burzy, która panią Generałowę za
gnała do zaścianka pana Michała.
Jakoż rok ten dość gorący obfitszy był od innych w burze i pio
runy, które nietylko latem ale i pod jesień w końcu Septembra trafia
ły się jeszcze.
Rok ten był również głośniejszym niż inne w Nieświeżu, z racyi
odwiedzin różnych osób dostojnych, a ztąd przyjęć hucznych, balów,
fajerwerków i festynów, oraz kilku wydarzeń, które się w mej młodocianćj pamięci trwalój zapisały, ile żem był ich świadom, a w części
i własnemi na nie patrzył oczyma. Dzień zaś szósty Augusta, który
wypadł w niedzielę na samo Wniebowstąpienie Pańskie, pozostanie dla
mnie na zawsze niezapomnianym. W sobotę bowiem, przedtem wyz
wany będąc przez owego książęcego dworzanina olbrzyma Chocianow
skiego, dla żartu i krotochwili na próbę ręki, jedynie z renomy, żem się
dobrze składał na szable, nietylko że mu się tknąć nie dałem, alem
go jeszcze lubo lekko po łapie naznaczył. O czśm nazajutrz dowie
dziawszy się książę, tak był rad, że mi eo instante kazał wypłacić sto
złotych, które tćż zaraz z rąk JMPana Koszczaja otrzymałem; co dla
mnie chudopachołka było sukursem nie małym; a oprócz tego dał mi
własną ręką na pamiątkę szablę bardzo piękną, a tak wyśmienitą
i cnotliwą, że mam ją po dziś dzień. Jest ona teraz zostrzona i węższa
niż była, w czćm niema dziwu, bo mi się wysłużyła zacnie począwszy
od Szczekocin i Racławic, potćm w Hiszpanii pod Tudellą, Almonacid
Olivenca i Berlago, gdzie osobliwszy zdarzył się wypadek, że kam rat
mój i przyjaciel duszny, Piotr Rogojski przestrzelony był na flankierach poniżćj serca na wylot, i doktorowie kazali mu koniecznie umie
rać, a on im na przekór w krótkim czasie wyzdrowiał i dłużej żył od
tych, co go na tamten świat wyprawiali. Po powrocie zaś z Hiszpanii
jeszcze mi ówa cnotliwa szabla służyła pod Możajskiem i pod Berezy
ną. Z dobrćj snać pochodziła ręki, kiedy, tak mniemam, przydała się
przecież na coś, a i mnie tćż w wielu ciężkich potrzebach i różnych
wojennćj fortuny alternatywach wywiodła bez szwanku. O tych wsze
lako czasach i sprawach dziś mówić nie warto, ba! i nie wiem azali
się nawet "odzi; bo teraźniejsi mędrkowie nazywają dziś szaleństwem
albo głupstwem to, za co my niegdyś w najwznioślejszym zapale, z do
brćj woli i ochoty nieśliśmy łzy, krew i życie nasze na ofiarę. Jako
więc o tych dzisiejszych mięszańcach, co się pod prawych synów miano
podszywają, przepowiedział mędrzec Piński że. ,,narodzeni z ciała
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będą prześladować tych co wedle ducha“ ’), a w drugićm miejscu że:
„ich Bóg jes-t brzuch11 2), tak oni właśnie i swoją drogą idąc, dyabłu
albo jego plenipotentom służąc, a na świętości nasze plwając, nie dziw,
że preferują za piecem siedzieć, o sobie myśleć tylko i nie mogąc
w czćm innćm, w bluźnierstwach jeno szukać rozgłosu. Ale o tem
satis.
Owoż dnia 6-go Augusta, jak opowiadali dworzanie wojewody
najbliżsi, Kamiński, stary Romanowski, Lebel i iuni, książę wstawszy
rano i porządkiem, wedle zwyczaju, odmówiwszy ze swój małój łacińskićj agendki pacierze, ponakręcawszy ulubione swe przeróżne zegary
i pektoraliki usiadł do kawy, którą gdy kończył znak był, że już mo
gą przychodzić oficyaliści dworu, plenipotenci i komendanci z rapor
tami i z papierami, które księciu do podpisu podawano. Tu dla cie
kawości dodać muszę, że Bakowski, szatny księcia albo czasem Lizmeder kamerdyner, dawali znać azali książę jest w złym albo dobrym
humorze; w pierwszym razie szedł tylko kto musiał, w drugim cisnął
się kto mógł. Tego zaś dnia książę wąsa pomuskiwał z uśmiechem,
Bakowski wróżył dobrze, więc i ruch się rozpoczął na pokojach żwa
wy. Stawił się tedy naprzód JMP. Devii, komendant zamku, rapor
tując księciu, że wczoraj późno po capstrzyku, gdy nikomu bez wie
dzy komendanta z fortecy ruszać się nie wolno, spostrzeżono, że ktoś
chodził po wałach; straż więc rzuciła się zapobiegliwie i mężnie, i zła
pano... kozę, która niewiadomo zkąd i jakim sposobem tam się dosta
ła, a że to było przeciw przepisom, komendant przeto skazał ją na
rozstrzelanie, co tćż i punktualnie spełnionem zostało. Książę, uśmiaw
szy się z tego raportu, gorliwość i skrupulatność komendanta pochwa
lił i w jeszcze lepszy wpadł humor. Po Devilu przedstawił się księciu
opiekun mój JMPan starosta słucki, już z gorszą nieco nowiną, że się
w Słucku kilkanaście domów spaliło. Wymawiał mu JW . wojewoda
i uwagi czynił, że straż ogniowa, która we wszystkich dobrach księcia
była ustanowioną, nie m usiała być w porządku, na co JMPan Niepokojczycki odparł żywo:
—- Co do straży, to zaręczyć mogę WKMości, że u mnie w Słu
cku już taki jest porządek przyjęty, iż na 24 godzin przed każdym po
żarem, cała straż w pogotowiu stoi!
—
Otóż widzisz mój starosto, panie kochanku — rzekł na
książę—właśnie to jest źle; bo straż tak długo czekając, głodna i zmę
czona, nie może dobrze ratować; dość, panie kochanku, jak na d w a 
n a ś c i e godzin naprzód będziesz miał ludzi do ratunku gotowych.
Tu zjawił się JMPan Sabański, m arszałek dworu, i wedle raz
nazawsze przyjętego porządku, złożył księciu kartelusz ze spisem po
traw, które miały być podane na obiad i na wieczerzę; co gdy książę
aprobował a nie było nic więcćj do raportowania, marszałek zwykle
’)
*)

Święty P aw eł do G alat. Roz. 4. p . A.
Św ięty Paweł do F ilip en . Roz: 3. p . A .
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odchodził; ale na ten raz, zmieszany nieco i frasobliwy, z nogi na no
gę przestępując, chrząkał i niby zbierał się coś powiedzićć, ale mu
snać brakowało odwagi. Spostrzegł to książę, więc wnet zapytał:
— No, cóż tam się stało? panie kochanku, bo już widzę, że waść
masz jakąś nowinę, która ci się w gębie nie mieści i przez gardło nie
przełazi.
— Nowina— oz wał się wreszcie Sabański—istotnie jest, proszę
księcia, ale taka... że jeszcze u nas podobnćj nie było.
— Hę? panie kochanku, cóż to takiego? gadaj wręcz bez obrzeczków, a nie chodź tak pod płotem, bo ja tego nie lubię.
Pan marszałek chrząknął jeszcze, snać dla nabrania odwagi.
— Proszę księcia— ozwał się—Saplikiewiczówna ’) znikła...
Książę poruszył się w krześle żywo.
— Co? znikła Andzia? jakto znikła? jużci dziewczyna, to, panie
kochanku, nie kamfora; a i tak, miała przecież bardzo piękny pieprzyk
na lewym policzku!
— Otóżto — zauważył Sabański — ten pieprzyk, proszę księcia,
nie jednego palił; musiała się z kimś wykraść, boby przecie sama* tak
nie umknęła.
— Gdzie? z kim? kiedy? panie kochanku.
— Chocianowski mówi, że wczoraj wieczorem była jeszcze w do
mu, odwiedzali ją tam i obaj panowie Larzaki.
— A on zkąd wić?
— Bo podobno chodził także do nićj z wizytą.
— Cha! cha! cha! — zaśmiał się książę — to także „hryć do pa
tyny!”
— Petineti bardzo zmartwiony—mówił m arszałek—powiada że
Saplikiewiczówny w balecie nikt nie zastąpi.
— A no, pewnie, że nie Chocianowski, panie kochanku— odparł
książę—ale mniejsza o to! łatwiej o nogi niż o głowę! a powiedz waszmość Petinetemu, że gdyby się znalazła, niechże jej nie bierze napowrót, bo w pośpiesznej drodze nogi sobie nadweręży i... już się będzie
ciągle potykać.
Gdy to się na zamku działo, nam w konwikcie kazano wdziać
paradne mundury i poszliśmy na nabożenstwo do fary; zjazd był dość
liczny i widzieliśmy gości niemało, zkąd tćż miarkowaliśmy, że pewno
będą asamble albo jakaś zabawa; uradowaliśmy się przeto, gdy rek
tor oznajmił po wyjściu z kościoła, że i nam książę przed wieczorem
kazał się na zamek stawić.
Racya zaś, jak się okazało, ta była, że ktoś księciu dawnićj roz
powiadał, jako król Jegomość sprowadził sobie do Warszawy pewną,
nowćj inwencyi machinę tak osobliwą, że bez żadnego zgoła paliwa,
aby nią tylko pokręcić, sypać miała iskry haniebnie potężne i jakoby
')
lotu.

Najle psza i najpiękniejsza tancerka natenczas z N ieśw ieskiego ba
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nawet tćj samćj substancyi co są błyskawice i pioruny; tak, że te iskry
nietylko ogień wzniecić mogły, ale nawet i duże zwierzęta a choćby,
broń Boże, i człowieka zabić były w stanie. Książę tedy, wezwawszy
księdza Rekwarta, fizyka, profesora naszego, zapytywał go, ażali to
może być prawdą? Na co, gdy ksiądz fizyk dał odpowiedź afirmatiwe, książę natychmiast kazał pisać do Paryża, aby mu takąż samą
machinę do Nieświeża przysłano.
Owóż, właśnie przed kilku dniami nadeszła była ta osobliwa,
jak ją zwano „elektryka,” i tćj niedzieli miały być, przez naszego
ks. Rekwarta p u b l i c o czynione e x p e r i m e n t a , na które książę
sprosił co bliższych sąsiadów i gości, jakotćż i nam i wszystkim pro
fesorom stawić się kazał, ile że to rzecz była godna widzenia i jakoby
nowa sciencya, którćj uczącym się zaniedbywać nie należało.
Stawiliśmy się tedy ze starszyzną naszą około czwartćj godziny
z południa na zamku, gdzie już było obywatelstwa i gości nie mało;
oprócz sióstr JW . wojewody, z dziećmi i księcia Hieronima, podko
morzego W. Ks. Litewskiego z młodą żoną, niemką, którzy właśnie
co byli z rezydencyi swojej, z Białćj, przyjechali, oraz księcia Macieja
Radziwiłła, krajczego W. Ks. Litewskiego, był pan Rzewuski, staro
sta; Sołohub, koniuszy nowogrodzki; Łopot, oboźny; Plater, kasztelan
trocki; Slizień, podkomorzy słonimski, jakotćż najbliżsi księcia woje
wody przyjaciele, sąsiedzi i domownicy; więc JMPan Michał Rejtan,
Borowski, Odyniec, Wendorf, Mogilnicki i wielu innych, których za
pamiętać trudno.
Kiedyśmy na zamek przyszli, a byli z nami nauczyciele i prze
łożeni, ksiądz rektor, major Dufort i Belmont, oraz księża Osiejowski i Wobec; JW . wojewoda, obejrzawszy się i widząc, że nićma jesz
cze Morantego, co nam lekcye rysunków udzielał, zapytał, gdzieby on
był i dlaczego nie przyszedł? Wszyscy się oglądali wkoło i nikt odpowiedzićć nie umiał; aż wysunął się pan marszałek, oznajmując, że
posyłał właśnie dając znać Morantemu, który miał w zamku kwaterę,
ale okazało się, że go w mieszkaniu nićma; a co więcćj, ani jego rze
czy żadnych; w izbach zaś śmiecia tylko trochę, kawałki sznurków
i papierków, zkąd znać było, że się w drogę pośpiesznie pakował.
Usłyszawszy tę relacyą książę, zaśmiał się, machnął ręką i gło
wą skinął tylko, jakoby zrozumiał rzeez.
— A no — ozwał się — to już teraz wiadomo z kim Saplikiewiczówna uciekła! Szczęśliwćj drogi!
I zwracając się do Dewila, dodał:
— Mości komendancie, panie kochanku wasziność kozy strze
lasz, a nasza forteca, jak karczma przy drodze; Moranti cię haniebnie
wywiódł w pole, bo ci jednę kozę pod nos puścił, żeby mógł łacnićj
z drugą uciekać!
Jakoż i w samćj rzeczy okazało się późnićj, że Moranti wykradł
tę pannę i zawiózł ją do Petersburga, gdzie jakoby w dworskim bale
cie Imperatorowćj Jejmości figurować miała. Książę jćj nie bardzo
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żałował, bo zbyt tusząc o sobie, stała sig była kapryśną, do występów
nieraz kazała się prosić i przez to zabawy psuła. Ale byli tacy, co po
jćj odjeździe w wielką aprehensyą popadli; a najbardzićj JMPan de
Larzac młodszy, który długi czas po niej melankolizował. Teu był
by się z nią i ożenił, czego pono wcale nie uczynił Moranti. I to rzecz
dziwna, że Saplikiewiczówna wzgardziła Larzakiem, który był człek
z kościami poczciwy i całą gębą chłop piękny, preferowała zaś Moranlego, lubo teu był cale szpetny i nie bardzo już młody. Takie to
są gusta białogłowskie dziwne! To wszelako dodać trzeba, że Mo
ranti miał bystrość i dowcip wielki do rysunków, budownictwa, mu
zyki, szczególnie zaś umiał wycinać nożyczkami sylwetki, alias kon
terfekty osób z czarnego papieru; notabene trzymając ręce za sobą,
i to tak podobne, jakoby żywe, utrafiał. Ja sam mam taką jednę
księcia wojewody, drugą JMPana Rejtana, a trzecią, z pończoszką
w ręku, starćj Typerschirchowój, co była niegdyś guwernantką sióstr
wojewody i na łaskawym chlebie w zamku siedziała, a miała już lat
z dziewięćdziesiąt i książę ją zawsze z Chocianowskim swatał.
Pierwszóm tedy zdarzeniem tego dnia, była ucieczka Saplikiewiczówny z Morantim; drugićm zaś, najważniejszym dla mnie, łaska
księcia i dar jego tćj cnotliwćj szabli, o czćm się wyżćj mówiło, i co
mnie tćm większą przyniosło chlubę, że na to patrzał dwór cały i tyle
dostojnych a dystyngowanych gości. Zaczćm ksiądz Rek wart przy
stąpił do eksperymentów z „elektryką” które się wszystkim wielce
podobały i dziwowano się nad temi osobliwszemi sztukami, inni się też
i żegnali w sekrecie. Był zaś i taburecik niejakiś ze szklanemi noga
mi, na który kilku odważniejszych siadało, a gdy ich sig kto dotykał,
iskry z nich wypadały, z rąk, z nóg i z twarzy nawet. Na ten ekspe
ryment namówiono tćż i starostę nieświeskiego Wessla, który był
dość śmiesznćj postury i powszechnie zwano go „peruką,” że się zniemiecka nosił z wielką pudrowaną fryzurą. Ten gdy siadł na owym
taburecie, a zakręcono w machinie, wszystkie włosy na owej peruce
poczęły się naprzód poruszać, potćm jeżyć i ja k druty powstawać do
góry, wachlując się tam i sam, jak zboże na łanie; z czego powstał
taki śmiech generalny, że się obecni bardzo długo uspokoić nie mogli.
A starosta tylko się oglądał wkoło, nie wiedząc zgoła o co chodzi.
Przyniesiono tćż potem związanego sporego byczka, któremu gdy
ksiądz Rekwart jednę iskrę w łeb, czyli tćż w nos puścił, ta go na
miejscu zabiła; ale gdy rzucał się i drgać już począł zdychając, biało
głowy krzyk wielki podniosły, jako widok to był dla nich niemiły
i przerażający; książę zaś zabitego cielca destynował na psiarnią.
Przeciągnęły się te eksperymenta dość długo, krgcili tam i efektów
próbowali różni, a sam wojewoda, na ostatku, upodobawszy zabawę,
najwigcćj. Ksiądz Rekwart zaś, jako peritus i w naukach biegły,
tłómaczył przyczynę rzeczy, że to jest rzetelnie taż sama siła i substancya, którą widzimy w burzach, błyskawicach i piorunach. Jakoż,
prawdziwie okazywało się i światło w wężykach jaskrawych i trzask
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niejakiś i był nawet zblizka pewien zapach siarczysty, który wielu
spektatorom dawał do tćj sztuki awersyą. Zaraz też ozwał się stary
JMPan Chomiński, stolnik oszmiański:
—
Acaństwo mówicie że to ciekawa rzecz, może to być, ale, mo
sanie, to te francuzy bezbożniki i farmazony wymyślili. Oho! w tćm
musi być jakaś siła nieczysta... pfe! nawet siarką śmierdzi! upadam
do nóg acaństwu! ja, mosanie, i znać tego nie chcę!
Śmiano się tedy nieco z JMPana stolnika, czyniono wszelako
doświadczenia dalsze, a gdy naładowano wielką z flaszami bateryą,
wypadały z niej strumienie ognia w łamanych zygzakach, jakoby istne
pioruny; aż wtem, nagle... grzmieć poczęło naprawdę i na burzę się
zbierać. Wszyscy tedy w popłochu rzucili się wstecz od onćj machi
ny, i okna w sali poczęto zamykać, bo i wicher się zrywał. Zląkł się
nieco i sam książę nawet; zwołano więc natychmiast służbę i wojewo
da kazał wszystkie te przyrządy w mgnieniu oka wynieść i w piwni
cach postawić.
Tak się skończyły owe doświadczenia, któreśmy naonczas pierw
szy raz widzieli. Był też na zamku tego dnia i JMP. Michał Domań
ski, dla którego wszelako, jakom dobrze uważał, oczy panny Paszko
wskiej lepszą były elektryką niż ta, nad którą myśmy się dziwowali.
Z araz mi tćż powiedział, że już wszystko, co do małżeństwa jego po
stanowiono i dzień wesela na niedzielę 27 augusta naznaczony. Ze
zaś to były wakacye, uprosił tamże na zamku będącego pana Duforta,
aby mnie uwolnił, gdyż chciał, abym z nim do Szulaków jechał; gdzie
mógłbym mu być pomocnym w wielu przygotowaniach, które na przy
jęcie przyszłćj żony czynił.
Ucieszyłem się wielce z tćj nowiny i dziękowałem serdecznie
panu Michałowi, że o mnie pamiętał, bo mi, przyznaję się, cały rok
ślęcząc nad książkami, a na bruku siedząc, tęskno już było niezmier
nie za polami i lasami, a szczególnie za strzelbą i polowaniem. A tu
właśnie nazajutrz na noc miał do Szulaków przyjechać łowczy książę
cy, JMP. Piotr Kamiński, a z nim JMPanowie Borowski i Morawski
Mikołaj, brat generała, i miano obrzucić na próbę jednę knieję sie
ciami, gdzie się wilki gnieździły, czyniąc haniebne szkody w okolicy.
Tegoż samego dnia, przeto, wieczorem, kiedy już deszcz ustał i bu
rza się uspokoiła, wyjechaliśmy z p. Michałem z Nieświeża, radzi, że
miasto piec się na dziennym skwarze, pojedziemy nocą i chłodem;
a choć do zaścianka było mil siedm z okładem, spodziewaliśmy się
stanąć na miejscu nad ranem.
Noc tćż po burzy miesięczna, jasna i cokolwiek nawet chłodna,
w sam raz była do jazdy sposobną. Lekkim skarbniczkiem, gdzie i ja
mój węzełek wrzuciłem, pobiegliśmy żwawo, ile że dobre konie pan
Michał lubił, a tę parę właśnie kupił był niedawno od JMPana Czudowskiego, który miał sławne stado, co się i dzieciom i wnukom je 
szcze zostało, jak mi zapewniano.
Jeśli kiedy na świecie był człowiek szczęśliwy, to nim chyba na-
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ówczas nazwać należało JMPana Michała; przez całą drogę z Nieświe
ża aż do Cimkowicz, mil prawie cztery, rozpowiadał mi tylko o swojej
narzeczonćj; jak w swym cichym zaścianku stara się, zabiega i przygotowywa na jćj przyjęcie i co mu jeszcze do zrobienia pozostaje.
Wzdychał wprawdzie, że go plenipotenci księcia, może mimo wiedzy
i woli pryncypała zbyli tym lichym i drobnym zaściankiem, że przez
dwa lata żyjąc jakoby bez ju tra i swojćj własnćj znacznie uszczupli
wszy fortuny, będzie musiał zapewne szukać jakiegoś większego fol
warku w arendę, aby się na nim lepszego kawałka chleba dorabiać;
wszelako pocieszał się przyszłego szczęścia nadzieją i ufnością w łasce
Bożćj, że pracę jego pobłogosławi.
Ja go się tćż rozpytywałem o cudze kraje i podróże, które odby
wał, bom był tego bardzo ciekawy, na co pan Michał odpowiadał
ochotnie, gdyż i to go zwracało do wspomnień pierwszego spotkania
się i poznania swojej narzeczonej; człowiek zaś zakochany, jest jako
igła magnesowa, którą bądź jak postawić, zawsze się ona w jednę stro
nę zwraca.
Tak dojechaliśmy do popasu mało co po północy, tu przespaw
szy się trochę w karczmie, nim konie zjadły i odpoczęły, przededniem
jeszcze około drugićj godziny ruszyliśmy dalćj. Ale zakosztowawszy
snu, już nam się wcale nie kleiła rozmowa, kiwając się przeto na
skarbniczku i drzćmiąc przez resztę drogi, dojechaliśmy tak aż do pu
szczy przed Szulakami, gdzie nas dopićro rozbudził korzenisty w lesie
gościniec, a zwłaszcza gdyśmy się z niego zwrócili na wązką drożynę,
która do zaścianka wiodła.
Najprzód zbudził się pan Michał, dał mi pod bok szturchańca
i rzekł poziewając:
—
No, dosyć spać! już niedaleko do Szulaków; byłeś u mnie
kiedyś, moję chałupkę widziałeś, zobaczysz teraz jak ją wyporządziłem! Jak szklaneczka wygląda! Dobudowałem dwie izby, trochę
się i sprzętów dostało; powiadam ci, aż miło popatrzćć! Koczobryk
też nowiuteńki, doskonałej konstrukcyi, dostałem od Czudowskiego,
chomąta na modelusz lipskich, kończą już rymarze w Słucku. A bę
dziesz mnie musiał pomódz w porobieniu niektórych porządków w do
mu; mam i kobierczyki i makat parę pięknych, trzeba jeszcze i ściany
trochę przozdobić.
Rozbudzony przez pana Michała, przetarłem oczy; musiało już
być około szóstćj godziny, bo słońce się dość wysoko wzbiło i zaczy
nało dogrzćwać, a w gęstwinach, przez które nas wiodła drożyna, po
wczorajszym deszczu, podnosiły się lekkie opary, roznosząc rozkoszną
woń ziół leśnych, która mnie, com się wśród puszcz i borów wycho
wał, a teraz na miejskim bruku tak długo zostawał, zdawała się, ja 
koby nektarem niebieskim, i jak ów szczupak co go świeżo z wody wy
rzucą, chciałem ją całemi ustami i piersiami połykać.
Ledwie jednak podjechaliśmy kawałek mały na tćj bocznej dróż
ce, a konie też po wybojach i korzeniach zwolniły kroku, aż ów cu
Tor a II. Czerwiec 1884.
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dny zapach, którym się tak delektowałem, ustąpił jakiśjś ostrój wo
ni spalenizny i dymu. Zaraz tćż ozwał się pan Michał pociągając
nosem:
— Coś tu dym słychać, pewno bestye pastuszki ognisko gdzieś
nałożyli; na taką suszę niebezpieczna to rzecz, mogą las podpalić;
czujesz?
— Czuję — odrzekłem — nawet coraz mocniój, to musi być nie
daleko.
— Jeśli to nie będzie blizko naszój drogi — mówił Domań
ski— to jak tylko przyjedziemy, muszę posłać poszukać; bo jakby się,
uchowaj Boże, las zajął, byłaby wielka szkoda, i nasz pan łowczy
miałby roboty i strachu nie mało.
Jechaliśmy dalćj, dym coraz mocniój czuć było, ale napróżno
oglądaliśmy się na strony, żadnego ogniska nie dopatrzeliśmy nigdzie.
Gdyśmy wreszcie z ostatniego w gęstym lesie skrętu wysunęli się na
polankę i ujrzeli tuż przed nami zaścianek, nagle i jednocześnie ja,
pan Michał i woźnica wydaliśmy okrzyk zgrozy i przerażenia.
Przykry, bo tśż prawdziwie i smutny widok mieliśmy przed
sobą.
Z całego zaścianka pana Michała stał tylko lamus, jedna szopka
stara i studnia z wysoko sterczącym żurawiem, reszta... kurzące się
i dopalające zgliszcza, parę gołych kominów i popioły, a nad tćm sze
roka warstwa ciągnącego się ku lasom dymu.
Po pierwszym okrzyku oniemieliśmy na chwilę; pan Michał pod
niósłszy się z siedzenia, naglił woźnicę do pośpiechu; dopadliśmy wrót
i powyskakiwaliśmy ze skarbniczka żywo. Nadbiegł wnet i Sopoćko
zziajany, ochrypły, zmęczony, czarny od dymu i sadzy, w posmolonćm
i poobdzieranóm ubraniu.
Na dziedzińcu walały się w stosach sprzęty domowe, stoły i stoł
ki powywracane, szafki, kufry, statki różne i drobne rupiecie pozgarniane z pośpiechu w kilimki, kołdry i obrusy, a powiązane czterema
rogami do kupy. Ludzie z drągami i bosakami zgarniali głownie
i pilnowali dopalających się resztek budowli, z których gdzie niegdzie
tylko sterczały nad ziemią osmolonych słupów kawałki.
Domek, chatka czeladnia, obory, stajnie, stodoła, wszystko po
szło z dymem. Domańskiemu żywo stanął przed oczyma ów sen przy
kry podczas noclegu generałowój w zaścianku; teraz on dziwnym
przypadkiem sprawdził się co do joty.
—■ Cóż to jest? zkąd ten ogień?! — wykrzyknął, spostrzegając
ekonoma pan Michał, blady i przerażony.
— Nieszczęście! wielmożny panie — wołał Sopoćko, podnosząc
ręce do góry— piorun jak palnął w oborę, to w mig już i obora i staj
nia stały w płomieniach... wczoraj, proszę pana, była godzina może
piąta wieczorem... a potóm zaraz i gumno i szopa; to jeszcze Bóg ła 
skaw, że mogliśmy zawczasu z domu rzeczy powychwytywać, bo zaraz
i na dom przerzuciło.
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— Cóżeście wyratowali?
— Z rzeczy i pańskich i naszych mało co przepadło, ale zboża,
choć niewiele, inwentarz... het! wszystko się popaliło; iuo trzy krowy
i jednego konia wyratowaliśmy, bo nie było dostępu.
— Jakim sposobem? — pytał pan Michał — o piątćj, to dzień,
inwentarz w polu.
— Jak się burza zerwała przypędzili do domu; ratowaliśmy,
proszę wielmożnego pana j a k m o g ę c y — mówił płaczliwym głosem
Sopoćko — ale cóż... kiedy i ludzi do ratunku brakło!... Nieszczęście!
niech ręka Boska broni...
Pan Michał z szeroko rozwartemi oczyma, przygryzając wargi,
stał, milczący i zamyślony. Westchnął wreszcie głęboko spoglądając
wkoło.
— Ha!—ozwał się spokojnym już głosem— wola Boska! cóż ro
bić... no, rzeczy trzeba poznosić do lamusa; moje wszystkie drobiazgi
na górę i my tam się umieścimy.
Zaraz więc wzięliśmy się do roboty. JMP. Michał, jak się naówczas przekonałem, posiadał przeciw wszelkim losu ewentom jakoby
pancerz podwójny: wielką moc nad sobą i rzetelną wiarę. Dlatego lubo
pierwszy cios silną na nim uczynił impresyą, bo to jest rzecz ludzka,
niebawem jednak odzyskał krew zimną i jak ów bystry potok, co na
potkawszy na swej drodze przeszkodę, rozlewa się szeroko nowego uj
ścia szukając, aż obiegłszy wkoło, wartko się już dalćj toczy; tak i on
właśnie czynniej jeszcze niż zwykle wziął się do pracy, dążąc wytrwa
le do zamierzonego celu.
Zaczęło się więc jakie takie porządkowanie, znoszenie rzeczy
i sprzętów; wnet posłano do podstarościego w Chrzanowie, prosząc
o pożyczenie tarcic i słomy na szałasy i budy; a że zapasy spiżarniane
wyniesiono z domu zawczasu, więc choć pod gołćm niebem a na gorą
cem jeszcze pogorzelisku i przy okopconym domowym kominie, wzię
ły się kobiety do garnków, nie potrzebując ognia szukać daleko. Zro
biło to niejaką dywersyą w lamentach pani Sopoćkowćj, do których
mnićj miała czasu zajmując się przygotowaniem obiadu; kiedy niekie
dy więc tylko wzdychała, spoconą a frasobliwą fizys obcierając far
tuchem.
Gdy ja pilnowałem znoszenia i porządkowania rzeczy w lamusie,
gdzie izba na górze była wcale przestronna i jak na lato nawet wy
godna, bo i komary tam nie dochodziły, Domański tymczasem, odna
lazłszy papier i kałamarz, zasiadł pisać list do narzeczonej, donosząc
jej o wszystkićm, żeby tćż i ona, ulegając bożym zrządzeniom, nie śpie
szyła się już z przygotowaniami do ślubu; brak bowiem dachu i po
mieszkania, jako i znaczne poniesione straty, zmuszały do odłożenia
wesela na czas późniejszy, którego obecnie nawet ani oznaczyć nie by
ło podobna.
Urządzaliśmy się tedy jak można; szczęśliwie ocalony lamus
> szopka, na uboczu stojące, dały narazie i nam i czeladzi przytułek.
W domowych sprzętach i zapasach straty były nieznaczne, za co rze-
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teina pochwała należała się poczciwemu Sopoćce; w inwentarzu je d 
nak, w zbożu i gospodarskich statkach a zapasach klęskę poniósł pan
Michał tćm cięższą, że szczupła substancya jego nie dawała nadziei
rychłego, ani łatwego powetowania stra t poniesionych.
W tym frasunku a krzątaninie prędko nam przebiegł czas do
wieczora; ale na parę godzin jeszcze przed zachodem słońca ujrzeliś
my szaraban i wóz z myśliwymi przybywającymi z Nieświeża, panem
Borowskim, Morawskim i łowczym Kamińskim, ze strzelcami i służbą.
Zdziwieni i zmieszani mocno panowie widokiem pogorzeliska i znisz
czenia, powyskakiwali pośpiesznie, otaczając nas i dopytując się
0 przyczynę pożaru.
JMPan Borowski jednak, który nigdy ani humoru ani fantazyi
na długo nie tracił, rozejrzawszy się po spalonym zaścianku, machnął
ręką tylko i zwrócił się wnet do pana Michała:
— No, strata jest — rzekł — ale nie wielka, bo i ten cały zaścia
nek.., co on wart? Powiedz mi tćż, mój poruczniku — mówił potrzą
sając głową — czy to już jest wszystko coś od księcia za swoje zasługi
otrzymał?
— Wszystko; parę włók gruntu, kilka tych strzech starych...
ani złamanego halerza więcćj nie wziąłem.
Pan Borowski ścisnął ramionami robiąc dziwną minę.
— Wićsz co — mówił — to ciekawa rzecz! Przecie księcia hoj
ność znamy, a z tego, co o tobie mówi i o czem nieraz wspomina, my
ślałem żeś dostał wieś całą gębą! Ale to! dalibóg nie rozumiem!
Uśmiechnął się pan Domański.
— Ani ja tćż—m ruknął zcicha—ale, trudna rada!
Na to wybuchnął niecierpliwie pan Leon.
— Ja przysiągłbym, że książę o tćm nie wić!
— Jakże? przecie mi dożywocie podpisał—odparł Domański.
— Cha! cha!— zaśmiał się pan komornik— albo to nasz poczci
wy książę czyta choć setny papier z tych, co mu do podpisu dają? To
przecie dobrze wiesz; tu jest albo pomyłka, o czćm wątpię jednak, al
bo jakaś sztuczka! Jabym gardło za to dał.
Pan Michał machnął ręką niedbale.
— Nie każdemu to — rzekł—mój kochany komorniku, mićć ta 
ki majątek w zastawie jak waszmość masz od księcia Niehorełę, co
1 od dziedzictwa lepsze; możesz się śmiać i być dobrćj fantazyi; ja tam
przedtćm żadnego z tych waszych plenipotentów ani komisarzy nie
znałem; co mi dali tom wziął, a zresztą, naówczas i niedbałem o to;
ale dziś. mając się żenić, inna rzecz; spaliło się niby niewiele a dla
mnie to klęska, bo i dorobek ciężki i wszystkie nawet moje nadzieje
w łeb wrzięły; o ślubie teraz nie ma co i myślćć. Jak będziesz wracał
dam ci list do panny Paszkowskićj, bądź łaskaw jój oddać, żeby teraz
darmo i przygotowań żadnych nie robiła.
Na to ozwał się pan Morawski:
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— To niepotrzebnie czynisz poruczniku, bo ja pewny jestem, że
wam książę wyprawi wesele.
— A co mi potem — odparł Domański — dokądże ja żonę zawio
zę? jużci trudno do tego lamusa — dodał, wskazując ręką — bo tam
i waszmościom nienajlepiej będzie; za co przepraszam i raczcie wyba
czyć.
Wtćm zawołał nagle Borowski za rękę chwytając p. Michała:
— Kiedy tu była ta burza i pioruny?! wczoraj w wieczór? co?
— Wczoraj — pospieszyłem z odpowiedzią — myśmy z panem
Michałem po burzy wyjechali z Nieświeża, a tu już zgliszcza tylko za
staliśmy dziś rano.
— Vivat! — zawołał znowu p. Borowski wesoło i potrząsając
Domańskiego za rękę mówił żywo:
— Słuchajże poruczniku, bądź dobrćj myśli, ja... no... nic ci te 
raz nie powiem, ale... kpem mnie nazwiesz, jeśli ci ten piorun nie przy
niesie fortuny.
Domański, ruszywszy ramionami, uśmiechnął się gorzko.
— U ciebie-bo, kochany panie Leonie, wszystko jak po maśle; jeszczem ja nie słyszał, żeby kto majątek na piorunach zrobił.
— No, no—odparł Borowski—a ja ci mówię nie aprehenduj te
go wcale, bądź dobrćj fantazyi, ręczę, że na tćm nie stracisz. Księ
cia przecież znamy dobrze... a ja... no, zobaczymy.
— Już to pewno — potwierdził p. łowczy Kamiński — że nasz
książę panu porucznikowi z nawiązką straty bonifikować będzie; to
nie ma co i gadać, i budowle każe postawić niechybnie.
— Eh! głupstwo!—przerwał pan komornik Słonimski— to nie
w tćm rzecz! No... ale my tu gadu, gadu—dodał—a jutro polowanie
musi być.
Dajże nam panie Michale wódki i co jeść, jeśli masz, bo się
rozmową nie posilimy, a trzeba rano z gajowymi pomówić, żeby nie
pospieszyli obrzucić sieci póki wilki z żćru nie wrócą.
Poweselał tedy nieco p, Michał, bo to była rzecz wiadoma, że
JMPan komornik Słonimski, jako z księciem w zażyłości i komitywie
najlepszćj będący, kogo wziął w swoję protekcyą, ten już na nią mógł
wiele rachować; a czegoby nawet nieraz ksiądz Katenbrink rozumem
i wymową nie dokazał, to podczas jednym konceptem pan Borowski
sprawił.
Nazajutrz więc ruszyliśmy w las: polowanie się powiodło jak
niemożna lepićj, bo obrzuciwszy niewielką knieję na moczarach łozi
ną obszytych, ubiliśmy dwie wilczyce i wilka, strzelcy dziewiętnaście
szczeniąt z dwóch gniazd żywcem wybrali; te wziął z sobą w koszach
pan łowczy, żeby księciu pokazać; a myśliwi, przespawszy się nieco,
nazajutrz czyli we środę summo mane, bo przed wschodem słońca wy
jechali już z powrotem do Nieświeża, gdzie JMPan Borowski stanąć
chciał przed południem, w czćm trudności nie było, ile że konie do
przeprzęgu na pół drogi w Cimkowiczach czekały.
Po odjeździe tych naszych gości, rzekł do mnie pan Michał:
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— Poczciwy to człek ten Borowski, ale prawdziwie u niego cza
sem w głowie, jak po śliwkach! Jemu się zdaje, że on u księcia spra
wi, co sam zechce! Ale choć książę, nie ma co rzec, dobry pan, i przy
jacielski i hojny jak mało; wszelako, zawsze to pan... panem! jak fantazya i łaska to do ciebie: „panie i bracie!11 a jak pod czas to ten pan
brat i za burą sukę niewart!
Na to ja na pocieszenie, ale sumiennie, tłómaczyłem panu Mi
chałowi, że przecie to wszyscy wiedzą i świadczą, jako nasz książę nie
tak zgoła, jak się to innym magnatom trafia, bez racyi nie postponuje
żadnego szlachcica, za excepcyą wszelako neofitów i niepewnego pocho
dzenia ludzi, lub wreszcie kiedy znajdzie się taki szaleniec co z nim
sam wojnę zaczyna.
— Nie przeczę ja —odrzekł mi znów pan Michał—że książę wy
chowawszy się z Rejtanami i pomiędzy samą szlachtą od młodości
wzrósłszy, ma ten obyczaj odmienny i nie podobny tćż cale ani do
stryja swego chorążego, ani do Czartoryskich niektórych, ani naprzykład do wojewody nowogrodzkiego, którego niechrześciańska nawet
pycha tak dalece rozum zaćmiła, że zapomniał nietylko o tćm, iż
wszyscy ludzie są jednako ludźmi, ale i o tćm nawet, o czćm wszyscy
wiedzą, że Jabłonowscy nie inną są szlachtą jako ja i ty. Wszelako
zważać trzeba i na to, że cale w innćj estymie jest u księcia Rejtan,
albo ks. kanonik Katenbrink, albo pan okolniczy smoleński, Płaskowicki, ludzie stateczni i cale poważni aniżeli Borowski, który choć naj
lepszy człek, ale w łebetynie u niego jak w stodole na przednówku,
a tylko szaloną fantazyą i wrodzonym dowcipem wojuje. Książę to
lubi... czasem... wszelako, znam ja go nie od dziś i wiem dokument
nie, że innym on jest zgoła niż to się ludziom w powszechności wy
daje.
Tu ja przerwałem czyniąc uwagę, że częstokroć ludzie z dowci
pem a fantazyą dalćj od najrozumniejszych zachodzą.
— Tak to mówią—odrzekł mi p. Michał— ale jeśli Borowskiego
lubi nawet książę za koncepta, to i tego, uczciwszy uszy, kpa Lopuskiego także za toż samo; gdy z nim tedy komornik do pary staje, nie
wiele ja sobie tuszyć mogę po jego protekcyi.
Zmiarkowałem więc z tćj rozmowy, że lubo pana Michała na
chwilę JMPan Borowski pocieszył, nie pokładał on na nim wielkich
nadziei, co tćż widziałem potćm dobrze i z zabiegów jego w ratowaniu
się po zadanej przez pożar klęsce, przyczćm nie zdawał się wcale ua
niczyją pomoc rachować.
Tymczasem nasi panowie myśliwi, wyjechawszy z zaścianka tak
właśnie, jak sobie JMPan komornik życzył, przed samćm południem
dojeżdżali już do Nieświeża, gdy spostrzegli cały szereg kolasek, szarabauow i jeźdźców stanowiących orszak księcia, który w tym czasie
zwykle jeśli słoty nic było, codzień odbywał przejażdżkę; udawał się
najczęściej do Alby, gdzie w zwierzyńcu kazał przy sobie karmić d a 
niele, oglądał cieplarnie i inenażeryą; szczególnie lubiąc drażnić mał
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py, którym ponadawał różne przezwiska przypominające pewne, nie
bardzo przez księcia lubione osoby.
Książę jechał w obszernój odkrytćj kolasie zaprzężonój w poszóstny cug białych andaluzyjskich koni, które nad inne przekładał
i nigdy do podróży tylko do spaceru używał; woźnica powoził z konia
z forysiem jak zwykle, a za kolasą stało dwóch hajduków po węgier
sku; w kolasie zaś z księciem jechało trzy jego młodziuchne jeszcze
siostrzenice, dwie panny Brzostowskie, kasztelanki inflanckie i panna
Buklana Morawska pulkownikówna. I)alćj jechały siostry wojewody,
goście, dworzanie i domownicy. JMPan Borowski przeto zbliżając się
już do tego orszaku kazał stanąć woźnicy, oczekując na księcia, który tćż
zaraz spostrzegłszy myśliwych zatrzymał całą kawalkatę; panowie po
wyskakiwali z szarabanu na powitanie, a książę snać w wybornym
humorze zawołał wesoło:
— A! jak się masz panie Leonie, jakże się wam, panie kochan
ku, udało z wilkami?
Na odpowiedź pan łowczy skinął i przyniesiono wnet dwa kosze
z wilczętami. Nie można było księciu lepićj dogodzić; uradowany sam
wysiadł z kolasy i wywoławszy panny, kazał szczenięta na gościńcu
z koszów powyrzucać, żeby się im lepićj przypatrzeć jak łaziły tam
i sam, przewalając się do góry nogami w nieco głębszych kolejach.
Panny tedy i niektóre osoby z orszaku księcia bawić się niemi
poczęły; ale najpierwćj prawie nadbiegł JMPan Sauveplan, francuz
niedawno przybyły, który miał niby spełniać funkcyą sekretarza do
zagranicznych korespondencji; ale Bóg wie azali choć jeden list od
przybycia swego napisał i miał święte życie, bo tylko jadł, pił i ucz
ciwszy uszy łgał, jako prawdziwy gaskończyk, od rana do nocy. Ten,
że wilków w ojczyzuie swojćj, jak żyw był, nie widział, a słyszał tylko
o nich jako o strasznym zwierzu, ujrzawszy wilczęta, jakoś się do nich
zbliżał ostrożnie; wszyscy się tedy poczęli śmiać serdecznie, co uważa
jąc rzekł książę:
— Co się asaństwo z francuza śmiejecie, że się boi, nic dziwne
go; u nich tam, panie kochanku, króliki to gruba zwierzyna!
Tak jako ten Sauveplan również wprosił się kiedyś na dwór księ
cia inny francuz Lebel; bo JW. wojewoda w dobroci serca nikomu pra
wie odmawiać nie umiał, a gdy w dni kilka potem marszałek dworu za
pytał księcia, jak ą Lebelowi ma funkcyą przeznaczyć? namyśliwszy
się chwilę rzekł wojewoda:
__ Ha... panie kochanku, niech francuz... małp w Albie pilnuje.
Gdy tedy owemi wilczętami a i francuzem potroszę bawiono się
na gościńcu, spytał książę Borowskiego,
— Gdzieżeście to, panie kochanku, znaleźli?
— W inałćj kniei, niedaleko Szulaków.
— Jakich Szulaków?
— Zaścianek od Chrzanowa—odparł Borowski.
— Aha! wiem, wiem, panie kochauku; o! pamiętam, tam mnie
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kiedyś ekonomowa poczęstowała jajecznicą z kiełbasą, smakowała mi
wyśmienicie, zjadłem całą misę; ale panie kochanku, gdybym był nie
wypił potćra pół garnca małmazyi, byłby już dawno po mnie ksiądz
Katenbrink odśpiewał exekwie.
— No— dodał książę— a z wilczycami co?
— Zabiliśmy dwie i wilka — odrzekł pan Borowski — ale tam
w okolicznych kniejach, jak zapewniają jest gniazd kilkanaście; nie
chcieliśmy ich ruszać, bo pewno tam wypadnie większe polowanie
urządzić.
— A! toście się łepsko spisali!—zawołał książę; tu, zwrócił się
do łowczego:— mój mości Kamiński, na sobotę wielkie polowanie, niech
mi tam w Szulakach dworek wyporządzą na główną kwaterę.
— Cha! cha! — zaśmiał się JMPan Borowski — co do dworku
w Szulakach, to nie wiem jak będzie, trzebaby chyba coś innego obmyśleć.
— A to dla czego?
— Bo książę ten zaścianek oddałeś Domańskiemu...
— No, wiem — przerwał książę — toć mnie on przecie przyjmie
w gościnę.
— Przyjąłby, to pewno—mówił pan komornik — ale mu książę
przed trzema dniami zadałeś taką klęskę i tak go ukrzywdziłeś, że
nieborak dziś... zginął z kretesem!
Książę śmiać się począł.
— Co aspan kpisz, panie Leonie, czy drogi pytasz? mnie, panie
kochanku, krzywdzi kto chce; pan Tryzna trzymał odemnie Kołdyczew
za psi pieniądz, a późniśj ciągał mnie po trybunałach i kondemnaty
wyjednywał! Mnie, panie kochanku, wszyscy drą, a ja... tylko wzdy
cham i Panu Bogu to ofiaruję; gdyby nie to, panie kochanku, że wra
cając z Portugalii wykopaliśmy z Łopuskim skarby pod Cecorą... teraz-bym bez butów chodził.
— Wiem ja to, wiem — odparł z pobożną miną pan Borowski—
a jednak... z przyczyny a raczej z fantazyi księcia stało się wielkie
nieszczęście, i Domański nieborak poniósł szkody ogromne.
— Ale cóż to jest? panie kochanku, no, gadaj! ty-bo zawsze pa
nie Leonie na mnie jakieś awantury wymyślasz.
— Nie jest to proszę księcia żaden wymysł— mówił pan komor
nik — ale święta, najświętsza prawda. Książę chciałeś naśladować
Pana Boga albo może Jowisza, kazałeś sobie zrobić jakąś formazońską machinę do ściągania chmur i fabrykowania piorunów, jak ją tam
wzięli kręcić w niedzielę, zwłaszcza sam książę pod wieczór, aż tćż
i zerwała się burza...
— Ale ja, panie kochanku — przerwał żywo książę — kazałem
zaraz machinę wyrzucić.
— Ba!—odrzekł pan Borowski—cóż z tego kiedy po niewczasie!
bo właśnie jedna chmura posłuszna pędziła od Słucka do Nieświeża,
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na rozkazy księcia, ale była tak pełna, że nie wytrzymała i pękła po
drodze... piorun trząsł... i cały zaścianek Domańskiego spalił!
— Czy to może być! panie kochanku — zawołał, uśmiechając
się zadowolony z konceptu wojewoda — jakto piorun? prawdziwy
piorun?
— A jużci prawdziwy, kiedy budynki pali.
— Nu, panie kochanku, to psko! szkoda mi biedaka Domań
skiego; widno, nie mam ja jeszcze dobrćj wprawy do tej machiny. Ale
masz racyą panie Leonie i chociaż pokrzywdziłem porucznika nie
chcący, muSzę mu to nagrodzić, trudna rada!
— Ja tćż ani wątpiłem — mówił Borowski — że nasz kochany
książę zawsze sumienny i na ten raz do winy się przyzna, jako szcze
ry jednak przyjaciel i sługa zwracam jeszcze uwagę, że dla Domań
skiego to ogromna klęska. Teraz miał się żenić, urwie się i to, bo
wyszastał się i przed tćm na tym, z przeproszeniem księcia, kiep
skim dwuwłókowym zaścianku, przez dwa lata żyjąc z własnego
grosza.
— Co aspan gadasz? mój komorniku... z własnego grosza!—za
wołał wojewoda— przecież mu dałem folwark porządny; no, bo i wart
był tego.
— Jaki folwark?—spytał Borowski.
— A no Chrzanów z tym zaściankiem.
Potrząsnął głową pan komornik Słonimski.
— On ma tylko te jedne Szulaki; w Chrzanowie, jakem się do
wiedział, gospodaruje na skarb księcia komisarz Pawłowski, siostrze
niec plenipotenta Juszkiewicza, tego samego— dodał z przyciskiem —
który pono pisał Domańskiemu cessyą księcia na te jedue tylko Szu
laki .
Tu książę zaczerwienił się mocno i sapać począł, jak to zwykle
zagniewany już czynił; była chwila milczenia, aż ozwał się wreszcie
wcale seryo do JMPana Borowskiego:
— Patrzaj-że, mój panie Leonie, panie kochanku, co te plenipotenty ze mną wyrabiająl
Spostrzegł się komornik, że zbyt ostre rzucił na administracyą
księcia oskarżenie, a że i sam jako zastawnik Niehoreły, wolał mieć
z nią dobre stosunki, poprawił się szybko:
— E, to musiała zajść pewnie jakaś omyłka.
Książę prychnął tylko, a rzucił głową i ręką znacząco; potćm
zwrócił się już do Iiamińskiego.
_Jeśli pogoda posłuży, na sobotę z polowaniem do Szulaków,
obóz urządzić pod namiotami.
— No, jedziesz z natni do Alby komorniku? — Spytał Borow
skiego.
T
.
.
— Niech książę daruje— odrzekł pan Leon— pojadę już prosto
do zamku, zmęczony jestem, odpocznę trochę i przebiorę się przed
obiadem.
Toin II. Czerwiec 1884.
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— A no, to do widzenia.
Wojewoda, nieco zachmurzony, sapiąc jeszcze, wsiadł powoli do
kolasy; cały orszak ruszył dalój.
JMPan łowczy Kamiński, natychmiast po przybyciu rozesłał
oznajmienie o wielkićm polowaniu, naznaczonem przez księcia na so
botę; czas był krótki; należało się spieszyć z przygotowaniem wszyst
kiego. Trzeba bowiem wiedzieć, że na taką wyprawę szło zwykle
d w a t y s i ą c e piechoty z milicyi księcia, strzelców d w i e ś ci e, dwa
szwadrony ułanów, s z e ś ć s e t do ó ś m i u s e t szlachty konno; nadto,
wozy z sieciami, do czego były osobne muły, w bardzo pięknćj
z dzwonkami uprzęży, z namiotami szło kilkanaście wielbłądów;
psiarnia, gończych sztuk także c i r c i t e r dwieście, prócz chartów, do
tego psiarczyki i służba; nie licząc już samego orszaku myśliwych
i przyjaciół księcia ').
Ale wszystkie te przygotowania na nic się nie zdały, bo we
czwartek, po nowej burzy i gradzie, nastąpiło zimno, jakby w późnćj
jesieni i nastały słoty, które przeciągnęły się więcej tygodnia.
My zaś tymczasem w Szulakach nie wiedzieliśmy o niczem; tyle
tylko było pociechy, że w kilka dni po bytności pana komornika Sło
nimskiego przyszedł rozkaz z administracyi, żeby natychmiast ko
sztem księcia odbudowany był zaścianek; o czem zawiadomiono pana
Michała. Jakoż, zaraz i tracze w puszczy do roboty stanęli. Ale
natenczas nie było nawet Domańskiego w domu, bo tegoż samego
dnia rano odjechał był w Brzeskie do brata, dla interesów i ratowa
nia się w poniesionych stratach.
Bawił tam pan Michał tydzień z górą i powrócił dopićro w po
niedziałek d. 21 Augusta; aż tćż w trzy dni potem, niespodziewanie
d. 24-go, jak dziś pamiętam, we czwartek, zjawia się w zaścianku
JMPan Ejdziatowicz, podczaszyc smoleński, dworzanin księcia dawny
i zaufany, z listem do pana Michała od samego wojewody. Pismo
było ręki JMP. Radziszewskiego z własnym jednak podpisem księcia;
co już wiele znaczyło; książę bowiem tak nie cierpiał pióra, że pan
Bernatowicz, Mikuć, Radziszewski i inni plenipotenci i sekretarze
doprosić się nieraz o jakiś podpis nie mogli i tygodniami wyczekiwać
musieli. Pisał tedy JW . wojewoda, że ponieważ ślub pana Michała
naznaczony był na nadchodzącą niedzielę, czyli na dzień 27 sierpnia,
życzy więc sobie, aby ten akt zwłoce nie podpadał; żeby więc zaraz
nazajutrz JMP. Michał zabrawszy się jak do ślubu, do Nieświeża
przybywał; książę bowiem, jako przyjacielowi, a dobrze zasłużonemu
ojczyźnie i Radziwiłłowskiemu domowi, chce mu sam sprawić wesele.
Co zaś do pomieszczenia się z przyszłą małżonką, ex re spalonego za’) Szczegóły te niew ątpliw ie prawdziwo, podaje świadek naoczny
i uczestnik polowania, z podziwienietn jo opisując. R ękopis w spółczesny
w archiwum autora.
1‘, A .
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ściankca, żeby sobie tćm głowy nie suszył, albowiem za bytnością
w Nieświeżu obmyśli się jakoweś na ten casus remedium.
Nie było co długo deliberować i nie potrzebuję dodawać, jako
pan Michał rad był z tćj niespodziewanćj, a wlewającćj wielką otuchę
nowiny. Przyjęliśmy tedy JMPana podczaszyca w naszym lamusie
jakoby jakiego anioła pocieszyciela, którego tćż tak pocieszaliśmy n a
wzajem, sławnym, wytrawnym maślaczem od Borucha ze Słucka, że
sobie dobrze podochocił i brał się już do pistoletów, żeby ćwieki we
drzwiach wystrzeliwać, aleśmy go od tej imprezy odwiedli i położył
się spać; a jak zaczął chrapać, tom ja aż do rana prawie i oka nie
zmrużył.
Duch więc wstąpił nowy w pana Michała; gdy ja zaś byłem tyl
ko jedynym w tych stronach powinowatym, mnie więc zaraz prosił na
drużbę, abym pannę młodą do ołtarza prowadził; dla wystąpienia zaś
honeste, jak do aktu tak wielkiego przystało, wnet mi darował cale
świeży jeszcze mundur swój własny województwa brzeskiego, to jest:
kontusz szafirowy z wyłogami amarantowemi, a do tego biały żupan
i pas biały, złotem nieco przetykany, z fabryki JMPana Mażdżarskiego Leona w Słucku, któregom dobrze znał; zwano go prezesem, że
fabryką całą zarządzał, objąwszy ją po swym ojcu, ten zaś kędyś na
Wschodzie jeszcze będąc w tureckićm czyli perskićm państwie, w tym
się kunszcie wydoskonalił. Cały ten strój od pana Michała w sam
raz na mnie przystawał, i pierwsza to była również okazya do przypasania i ówej cuotliwćj szabli, którą mnie JW. wojewoda niedawno
obdarzył.
Nazajutrz więc rano wszyscy trzej ruszyliśmy do Nieświeża; ksią
żę nas przywitał bardzo łaskawie; ani tego dnia jednak, ani nazajutrz,
w sobotę, o spalonym zaścianku żadnćj mowy nie było. Szeptano
nam tylko na zamku, że jakoby JMPanu Juszkiewieczowi miała być
funkcya plenipotenta odjętą i miał, jak powiadano, dostać „A.bszyt nie
miecki;" jakoż i sprawdziło się to w niedługim czasie.
Z przygotowań tćż widać było, źe książę, który, jak wiadomo,
i swatać i wesela sprawiać lubił, na ten raz występował suto i praw
dziwie po Radziwiłłowsku. Gości sproszonych przybywało sporo; miał
być obiad wielki, assamble z tańcami, teatr z baletem, a nawet sztu
czne ognie i przy wiwatach salwy z dział zamkowych.
Wszystko tćż istotnie poszło bardzo pięknie, wedle zamierzonej
i ułożonćj przez samego JW-go wojowodę planty. Że on jednak nigdy
bez niespodzianek się nie obchodził, bo te nadewszystko lubił, gdy
więc przed samem południem w niedzielę zapełniły się już sale zam
kowe, a państwo młodzi, mając do ślubu jechać, przyklękali, wedle
obyczaju o błogosławieństwo prosząc, książę, przy oświadczeniu swych
życzeń podniósłszy ich skwapliwie, skinął wnet na JM Pana Bernato
wicza, który wyjął papier jakiś z zanadrza i wgłos czytać począł. Był
to więc akt formalny, mocą którego, książę oddawał JMP. Domańskie
mu w d o ż y w o c ie c a ły folwark Chrzanów wraz z zaściankiem Szułaki;
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że zaś nadanie to miało nastąpić przed dwoma laty, co się przez
omyłkę kancelaryi nie dopełniło, książę wojewoda przeto, na bonifi
katę poniesionćj w tćm przez JMP. Domańskiego straty, polecał z k a 
sy generalnćj wypłacić mu gotówką tysiąc dukatów.
Wszyscy się tedy przy tym akcie rozczulili serdecznie i popła
kali jak bobry; wojewoda rad był niezmiernie i w najlepszym humorze;
aż wtćm JMPan Płaskowicki, okólniczy smoleński, jako mówca wiel
ki, ex tempore, wystąpił od strony państwa młodych do JW . wojewo
dy z oracyą przedziwną, w którćj połowa Olimpu figurowała, że jćj
ledwie kto coś nie coś zrozumiał, nie mnićj jednak wielce ją chwalono
powszechnie. Gdy skończył, poczęto okrzykiwać i wiwatować księcia,
że się szyby w oknach trzęsły; JMP. Borowski zaś, składając nowożeń
com życzenia, rzekł do pana Domańskiego:
—
A co, mości poruczniku? nie powiesz chyba teraz, jak mi to
w Szulakach mówiłeś, żeś nie słyszał jeszcze, aby kto majątek na pio
runach zrobił?
Na zakończenie dodać muszę, że kiedyśmy do Chrzanowa przy
byli, zastaliśmy dom tamtejszy piękny i obszerny, tak urządzony po
rządnie, że w nim nie brakowało nic okrom gospodarza; bo i o winie
nawet do piwnic nie zapomniano, ile że książę obiecywał wkrótce no
wożeńców odwiedzić.
Tak prawdziwie powiedzieć można, że JMP. Domańskiemu szczę
ście i fortunę przyniosły „pioruny księcia wojewody.”
Romanow, 14 lutego 1 8 8 4 r.
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Z CIESZYŃSKIEGO.
(Szkic z podróży po kraju rodzinnym, zawierający krótki opis polskiej części
Śląska austryackiego) *).
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Dwa Towarzystwa: „Dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku11 i „Towarzystwo ewangelickiej
oświaty ludowćj“ wydają książki w duchu religijnym, pierwsze dla ka
tolików, drugie dla ewangelików i rozwijają się wcale nie źle. „Dzie
dzictwo bł. Jana Sarkandra“ wydaje obecnie „Żywoty Świętych11 Skar
gi w połączeniu z 0 0 . Jezuitami w Krakowie.
Każdy wstępujący do Towarzystwa składa wkładkę wynoszącą 10
złr. raz na zawsze, za co otrzymuje bezpłatnie wszystkie książki wyda
wane przez ,,Dziedzictwo.“ Z wkładek członków tworzy się kapitał
nienaruszalny, którego procenta obracane bywają na wydawanie ksią
żek. Obecnie liczy już „Towarzystwo bł. Jana Sarkandra“ 600 człon
ków i około 7000 złr. kapitału. „Towarzystwo ewangelickiej oświaty
ludowćj1' liczyło już w drugim roku swojego istnienia 1882/83 około
1200 członków i miało 2511 złr. 32 ct. dochodu Zasługuje ono na jak
największe poparcie ze strony polaków, bez różnicy wyznania, ponieważ,
opierając się na gruncie narodowym, nie mało może się przyczynić do
rozbudzenia poczucia narodowego wśród wyznawców kościoła ewan
gelickiego na Śląsku, w Wielkopolsce i w Prusach, w krajach na zgermanizowanie narażonych.
Teudencyą „Towarzystwa" ewangelickićj oświaty ludowćj, liczą
cego także w Warszawie około 50 członków, można najlepićj osądzić
z następującego ustępu sprawozdania za rok 1882:
,Ł,Nie zakładamy towarzystwa ewangelickiego, aby przez nie słu 
żyć innym celom, tylko wzrostowi i rozwojowi naszego ewangelickiego
kościoła. Nie zaprzeczamy zaś i szczerze wyznajemy, że towarzystwo
*)

D okończenie - patrz zeszyt za m. maj r. b.
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nasze ma cel narodowy w wyższćm i wznioślejszym tego słowa znacze
niu. Najprzód myśl tego towarzystwa wyszła od narodowców, i najwięcćj też od nich jesteśmy wspierani. Nie wstydzimy się też za na
rodowość, za miłość naszćj narodowości, bo to jest Boskiem przyka
zaniem, jak i inne, bo nas tćż doświadczenie naucza, że z miłością na
rodowości w parze idzie szczera wiara, pobożność, miłość kościoła,
a kto się narodowości zaparł ma tćż dla religii i kościoła litosny i po
gardliwy uśmiech tylko. Wyjątki są
i potwierdzają regułę. Na
stępnie mamy cel narodowy, bo naszem marzeniem jest obudzenie
i wzbogacenie samoistnego polsko-ewangelickiego, literackiego, umy
słowego, piśmiennego i naukowego życia i ruchu; pragniemy, żeby ko
ściół nasz mógł stać się z czasem także czynnikiem w życiu duchowćm
całego narodu. Jeżeli zaś kto nazywa to daremną mrzonką, jeżeli myśli,
że nasza mała garstka nic wskórać nie może, to odpowiadamy na to:
czeskich i francuzkich ewangelików jest daleko mniejsza garstka,
a przez to, że się nie odosobnili od swego narodu, są czynnikiem w ży
ciu umysłowem narodu i zajmują w narodzie zaszczytne i szanowne
stanowisko. W Hiszpanii i we Włoszech jest po kilka tysięcy rodzi
mych ewangelików, a zajmuje się niemi cały protestancki świat, wi
dząc w nich i pielęgnując jakby ziarnko gorczyczne dla ewangelickiej
myśli i ducha, a oto w tym roku czytaliśmy odezwę do niemieckich
ewangelików, aby ewangelickim Włochom dopomogli do nowego wyda
nia starych z czasów reforrnacyi pochodzących, włoskich dzieł ewan
gelickich. Odpowiadamy i to: my polscy ewangelicy, gdy się zuiemczymy, staniemy się kroplą w morzu niemieckiego ewangelickiego ko
ścioła, a gdy naszej narodowości zostaniemy wierni i nie przestaniemy
być cząstką narodu polskiego, możemy stać się, jeżeli taka będzie wo
la Boża, onym kwasem, który cale zaczynienie zakwasza; odpowiada
my nareszcie: nie nasza rzecz pytać się, co Bóg z nas i z naszćj pracy
chce zrobić i jakie jćj zgotować żniwo, naszą rzeczą jedynie trzymać
się tego, czego nas już apostoł nauczył: „ i tegoż więc szukają przy
sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych, aby każdy zna
leziony był wiernym.“ Nas tu Bóg postawił i zachował od wieków
jako dzieci polskiego narodu i polskiego ewangelickiego kościoła.
W tćm musimy być wierni.“
„Towarzystwo katolicko-polityczne“ czyli „Związek katolików
ślązkich11 niedawno zawiązane, ma jednoczyć katolików śląskich i bro
nić ich interesów narodowych i religijnych. Na czele jego stanął ks.
Ignacy Świeży, poseł na sejm i katecheta gimnazyalny w Cieszynie.
Młode towarzystwo cieszy się wielkićm powodzeniem. Wielka liczba
księży, która do niego przystąpiła, pociągnęła za sobą ludność kato
licką. Tak więc towarzystwo katolicko-polityczne może zdziałać wie
le dobrego, jeżeli nie zboczy z drogi narodowćj i nie dopuści się nicze
go, coby mogło wywołać rozdwojenie wśród ludu śląskiego.
Dla scharakteryzowania celów „Związku katolików śląskich1' po
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daję tu następujący ustęp z odezwy do ludności katolickiej księstwa
Cieszyńskiego w sprawie zawiązania się w towarzystwo.
„Chociaż „Związek11 położył sobie za główne zadanie podniesie
nie i wspieranie sprawy katolickiej, to jednak nie od rzeczy będzie na
kreślić stanowisko, jakieby powinien zająć w ważniejszych kwestyach
spółczesnych.
W sprawie socyalnej i gospodarczej zadanie związku wypływa
już z natury rzeczy. Towarzystwo może się w danych stosunkach
opierać głównie na stanie rolniczym, rzemieślniczym i mieszczańskim.
Z tego wynika, że materyalne dobro tych stanów, bez ukrzywdzenia
innych w pierwszćj linii nas obchodzić będzie. Towarzystwo zajmo
wać się będzie losem robotnika, rolnika i rzemieślnika, starając się
ile można o polepszenie ich bytu. Z tego powodu zwracać będzie To
warzystwo uwagę swoję na takie kwestye: jakby najlepiej zaradzić
pijaństwu, o ustawie lichwiarskiej, jakby najlepiej zabezpieczyć się
w razie nieszczęść i niespodzianych wypadków, polepszyć byt ro
botników, rozwinąć gospodarstwo i przemysł, jakie szkoły w tym celu
założyć, jakby podnieść stan włościański i zdjąć z niego niektóre nad
mierne ciężary i krzywdy... Dalej trzeba bliżej oznaczyć stanowisko
towarzystwa do narodowości, bo sprawa narodowościowa w naszym
wieku ważną odgrywa rolę. Towarzystwo nasze będzie katolickićm, t. j.
powszechnćm, tak polak, jak czech i niemiec mają mieć w niem udział
i pracować nad tćm, aby ludzie żyli według nauki Chrystusowej. A że
nie ma różnicy w kościele Bożym między narodami, dlatego też ztąd
równouprawnienie wszystkich języków samo wypływa. Towarzystwo
prawdziwie katolickie musi pragnąć równego prawa dla wszystkich
języków, bo skoroby chciało ugnębienia lub upośledzenia jakiegoś ję 
zyka, w tej chwili przestałoby być katolickićm i stałoby się jednostronnćm. Dlatego osiągnięcie równouprawnienia języka polskiego w są
dach, urzędach i szkołach musi być także zadaniem towarzystwa.
Dalej rozbudzanie przywiązania do dynastyi panującej, do ojczyzny
i do narodu, bo taka jest wola Boża i taki porządek od niego posta
nowiony. Jako przywiązanie do rodziny, dziecka do ojców i ojców do
dziecka, Bóg według porządku w naturze, przez niego stworzonego,
wszczepił w serce ludzkie, tak też przywiązanie do szerszej niby ro
dziny t. j. do narodu i do języka ojczystego nie z inąd, tylko od Boga
pochodzi, llozbudzać to uczucie i uszlachetniać, tudzież zachować je
od zdrożeń zgadza się z wolą Boską. Ten, coby o własną rodzinę się
nie starał, lecz sam ją gubił—grzeszyłby przeciw Bogu. A ten, co się
wyrzeka swego języka, gardzi swoim narodem i chce, aby zaginął ję 
zyk i naród, grzeszy w najsprośniejszy sposób, bo przeciw naturze
i jej odwiecznym i uiezmieunym prawom.
Zatćm tćż godłem towarzystwa musi być w sprawie narodowej
i językowej: „Zgoda i równe prawa.“ A w tym kierunku będzie ono
działało i kroki i starania czyniło.“
Jest także w Cieszynie „Towarzystwo oszczędności i zaliczek,“
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zawdzięczające swoje powstanie głównie znanemu z zasług obywatel
skich Ignacemu Żółtowskiemu w Krakowie, a rozwój bardzo pomyśl
ny swojemu dyrektorowi p. Hilaremu Filasiewiczowi.
Towarzystwo to ma już dziś oprócz głównego biura w Cieszy
nie trzy filie: w Boguminie, w Frysztacie i w Jabłonkowie, które
wszystkie, jak się o tem z sprawozdań przekonać można, pomyślnie
się rozwijają. Z końcem roku 1881 liczyło „Towarzystwo oszczędno
ści i zaliczek" 1529 członków (w roku 1881 przybyło członków '226),
których udziały wynosiły 32,603 złr. 95 ct. Fundusz rezerwowy do
szedł z końcem tegoż roku do 3130 złr. 20 ct. Wkładki na oszczędność
wynosiły 316,193 złr. 26 ct., złożone na 1074 książeczki. Ogólny
zysk po odtrąceniu kosztów założenia i urządzenia instytucyi i 8% na
fundusz rezerwowy wynosił 4002 złr. 80 ct. Ogólny obrót Towarzy
stwa w tymże roku wynosił 1,273,404 złr. 22 ct. (podniósł się w ciągu
tego roku przeszło o 245,000 złr.). Jak się z bilansu Towarzystwa za
pierwsze półrocze 1883 r., umieszczonego w „Gwiazdce Cieszyńskićj“
(Nr. 33) przekonać można, rozwija się ono coraz pomyślniej. Według
tego półrocznego sprawozdania wynosiły już udziały 51,390 złr. 38 ct.,
wkładki na oszczędność 443,595 złr. 91 ct., a ogólny obrót kasowy
w ciągu tego półrocza wynosił 1,137,655 złr. 58 ct.
Cyfry te świadczą wTymownie jak dobrze się rozwija ta polska
instytucya finansowa. W Cieszynie istnieją obok nićj aż trzy inne
podobne instytucye niemieckie, ale mimo to nawet niemcy są członka
mi polskiego ,,Towarzystwa oszczędności i zaliczek.“
Do towarzystw polskich należą jeszcze: „Bazar Cieszyński11
i „Towarzystwo rolnicze.11 Założona 1882-go roku „Czytelnia ewan
gelicka11 przez d-ra T. Haasego, superintendenta zborów ewangelickich
morawsko śląskich i posła do Rady państwa i na sejm śląski, nie jest
właściwie instytucyą polską, ponieważ założyciel jego jest jednym
z głównych filarów stronnictwa niemieckiego.
Czesi, mieszkający w Cieszynie, założyli w r. 1883 czytelnią
(besedaj, która mieści się w lokaiu polskiej „Czytelni ludowej.” Pre
zesem „besedy“ jest były długoletni prezes „Czytelni ludowćj,” emer.
prof. gimn. dr. Fischer.
Na czele stronnictwa narodowego, stoją obecnie: prezes „Czy
telni ludowej’’ w Cieszynie dr. Andrzćj Cinciała, prezes „Towarzystwa
katolicko-politycznego” i poseł na sejm śląski, ks. Ignacy Świeży, po
seł na sejm śląski Jerzy Cinciała, rolnik w Mistrzowicach pod Cieszy
nem, znany zaszczytnie Jan Glajcar, rolnik w Sibicy pod Cieszynem;
proboszcz ewangelicki w Nawsiu ks. Franciszek Michejda i prezes
„Towarzystwa ewangelickiej oświaty ludowćj” i redaktor „Gwiazdki”
Paweł Stalmach.
Od czasu, kiedy ludom, zamieszkującym państwo austryackie,
nadaną została wolność konstytucyjna, i lud polski na Śląsku zaczął
się budzić, zaczął przychodzić do samowiedzy, a powstające stronni
ctwo ludowe i narodowe, wypisało na sztandarze swoim jako swój pro
gram: „wszechstronny rozwój na gruncie swojskim,” stronnictwo to,
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chociaż liczebnie silne, ponieważ opierało się o lud w sprawach i czyn
nościach politycznych, w staraniach o uzyskanie równouprawnienia
językowego i o wybór posłów narodowych do ciał reprezentacyjnych
nie zawsze było szczęśliwćm, bo nie było zorganizowanem. Od dawna
tedy roztrząsano myśl założenia politycznego towarzystwa ludowego,
któreby łączyło wszystkie żywioły narodowe. Przekonani, że tylko
jednością i zgodą przysłużyć się można sprawie narodowśj na Śląsku,
że zresztą przy wyborach do jakichkolwiek korporacyi i ciał reprezen
tacyjnych nie wyznanie kandydata, ale przekonanie jego polityczne,
zdolność i prawość, jak niemnićj możność przeprowadzenia wyboru
rozstrzygać winna, założyli gorliwi obrońcy praw ludności polskiśj na
Śląsku od dawna pożądane „ P o l i t y c z n e t o w a r z y s t w o l u d o w e,”
które ma na celu połączenie do wspólnój pracy wszystkich narodow
ców, bez różnicy na stan lub wyznanie.
Statut tego Towarzystwa potwierdzony został przez c. k. rząd
krajowy, pod d. 5 marca 1884 r., a pierwsze zebranie walne, odbyło
się d. 19 kwietnia 1884 w Cieszynie, w sali „Czytelni ludowćj,“ pod
przewodnictwem d-ra A. Cinciały, z uczestnictwem około 100 człon
ków.
Dla dokładniejszśj charakterystyki pomienionego stowarzysze
nia przytaczamy niektóre §§ z zatwierdzonej przez Rząd ustawy. '
§ 1. Celem „Politycznego Towarzystwa ludowego,” jest popie
ranie wszechstronnego materyalnego i duchowego rozwoju ludności
Księstwa Cieszyńskiego i dopomaganie jćj w obronie praw politycz
nych i narodowych na podstawie obowiązującćj konstytucyi.
§ 2. Środki do osiągnięcia powyższego celu są:
1. Urządzanie wykładów i odczytów.
2. Wydawanie i rozszerzanie dzieł, broszur i czasopism, tu 
dzież udzielanie zachęty i pomocy w tym kierunku.
3. Rozprawy o przedmiotach, wchodzących w zakres działania
Towarzystwa, uchwały, rezolucye, petycye i adresy.
4. Urządzanie walnych zebrań i zgromadzeń ludowych w ró
żnych miejscowościach Śląska.
5. Prawem dozwolone wpływanie na wszelkie wybory do ciał
reprezentacyjnych.
6. W ogóle przedsiębranie i popieranie według możności wszy
stkiego, co się do rozszerzenia oświaty, podniesienia dobrobytu i roz
budzenia zdrowego poczucia obywatelskiego przyczynić może.
§ 3. Fundusze Towarzystwa składają sig:
a) z wkładek członków;
b) z dochodów osiągniętych z wydawnictw Towarzystwa;
c) z darów i innych przygodnych dochodów.
§ 4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Cieszyn.
§ 5. Członkiem Towarzystwa może być każdy pełnoletni oby
watel państwa austryackiego, zgadzający się na cele Towarzystwa,
a przez wydział przyjęty.
Tom II. Czerwioc 1881.
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§ 6. Członkowie dzielą się na honorowych, założycieli i zwy
czajnych.
§ 7. Członków honorowych mianuje walne zebranie.
§ 8. Członkiem założycielem może być każdy, kto oprócz rocznćj wkładki, wniesie jednorazowo do kasy przynajmnićj 10 zł. w. a.
§ 9. Każdy członek oznacza sam wysokość wkładki, do którćj
płacenia się obowiązuje; najmniejsza jednak wkładka roczna wynosi
50 ct. w. a.
§ 12. Wystąpić z Towarzystwa można każdego czasu, należy
jednak równocześnie wydział pisemnie o tćm zawiadomić i zapłacić
wkładkę za ten rok, w którym się występuje.
§ 13. Członek, który za cały rok z wkładką swoją zalega, mo
że być przez wydział wykluczonym. Członków, których postępowanie
nie jest zgodue z celami Towarzystwa, wykluczyć może na wniosek
wydziału tylko walne zebranie większością głosów obecnych na zebra
niu członków.
W program Towarzystwa polityczno-Iudowego wchodzi także
założenie pisma c z y s t o n a r o d o w e g o , gdyż „Gwiazdka Cieszyńska,"
będąc organem Towarzystwa katolicko-politycznego, nie spełnia już
należycie swojego zadania.
Bardzo dotkliwie daje się na Śląsku uczuć brak inteligencyi polskićj. Szkoły nasze germanizują młodzież w nich się kształcącą, tak,
że nie ma prawie ludzi, którzyby mogli przewodniczyć narodowemu
ruchowi w naszym kraju. Nie ma na Śląsku ani jednego człowieka,
któryby mógł cały swój czas poświęcić pracy około odrodzenia na
szego. Na bardzo szczupłej garstce naszćj rodzimćj inteligencyi, ciążą
tak liczne obowiązki, że im sprostać nie może.
Jest u nas wiele do zrobienia, ale to wszystko dałoby się zrobić
i to w czasie stosunkowo krótkim, gdybyśmy tylko rozporządzali:
1) licznym zastępem inteligentnych pracowników, 2) obfitemi środka
mi materyaluemi, na których dostarczenie nie stać jednak 200,000
wiejskićj ludności, której część, zbałamucona sztucznemi manewrami
wrogów, sprawy narodowćj należycie nie pojmuje.
Cieszyn jest miastem dosyć handlowćm i przemysłowćm, choć
nie tak jak Bielsko. Wzrasta szybko, zwłaszcza, odkąd jest jedną
z główniejszych stacyi kolei koszycko-bogumińskićj. Posiada cztery
księgarnie, z których księgarnia Proehaski, założona w r. 1806, nale
ży obecnie do największych w monarchii austryackićj. W roku bieżą
cym założył księgarnią bardzo ruchliwy, młody księgarz Jerzy Ko
tula, gorliwy zwolenuik stronnictwa narodowego. Jest to pierwsza
u nas księgarnia polska.
Drukarń posiada Cieszyn dwie, i to drukarń wielkich, odpowia
dających wszelkim wymaganiom: — drukarnią Karola Proehaski i H.
Feitzingera. Ponieważ z tych zakładów typograficznych wyszło także
wiele druków polskich, należy tu o nich trochę obszernićj pomówić.
Pierwszą drukarnią w Cieszynie i w ogóle w Księstwie Cieszyń-
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skićm założył w r. 1806 niejaki Fabian Beinhauer. Drukarnia ta już
w roku następnym przeszła na własność Tomasza Prochaski, a po jego
śmierci (1817) dostała się jego żonie, od którćj nabył ją w r. 1826 K a
rol Wiischer. W r. 1849 nabył tę drukarnią od Waschera obecny jćj
właściciel Karol Prochaska, człowiek nadzwyczaj ruchliwy i przedsię
biorczy. Prochaska zakład ten bardzo podniósł, tak, że dziś do najle
pszych w mouarchii austryackićj należy. Zaopatrzona w doborowe
machiny, w najnowsze wszelkiego rodzaju czcionki, może drukarnia
Prochaski wykonać wszelkie druki. Przeważnie wychodzą z niej druki
niemieckie, ale także bardzo wiele polskich, czeskich, francuzkich, ła 
cińskich, węgierskich i angielskich.
Z drukarnią połączone są dziś następujące zakłady: stereotypia,
cynkografia, galwanopfastyka, litografia, malowanie akwarelowe i t. p.
Od niedawna jest zakład Prochaski „c. k. drukarnią nadworną.11
Drukarnia Feitzingera, założona o wiele później, jest mniejszą
od drukarni Prochaski, ale także podług najnowszego systemu urzą
dzoną.
Znajdujemy dalój w Cieszynie dość znaczną bibliotekę, bogatą
w ważne źródła do historyi śląskiej (przeszło 30,000 tomów) z mu
zeum, założoną w roku 1802 przez byłego prefekta gimnazyalnego
ex-jezuitę Szersznika.
Dawniej odbywały się w „Czytelni ludowćj“ polskie przedsta
wienia amatorskie, a nawet przez lat kilka przyjeżdżało do Cieszyna
na kilka tygodni jakieś towarzystwo dramatyczne z Galicyi lub Wiel
kopolski, a teatr polski cieszył się stosunkowo dobrćrn powodzeniem.
Teraz przedstawienia teatralne w lokalnościach Czytelni zabronione
z wielką ujmą dla sprawy narodowej, a zakaz motywowany tćm, że są
,,feuergefahrlich.“ Tak się koniecznie wydaje p. burmistrzowi pomi
mo, że komisye kompetentne inaczćj orzekły.
Rozpatrzywszy się tak po Cieszynie, możemy się wybrać w dalszą
wędrówkę po kraju.
Najbliższą okolicę Cieszyna stanowią wsie, należące do arcyksiążęcćj komory, której siedziba jest Cieszyn ')• Rozmaite fabryki, fol
warki, zakłady rolnicze przyczyniają się z jednój strony do polepszenia
położenia materyalnego ludności wiejskiej, dając jćj sposobność do za
robku i służąc jćj za wzór prawdziwie racyonalnego i postępowego rol
nictwa, z drugićj zaś strony zgubny wywierają wpływ, stanowiąc za
pośrednictwem licznych urzędników uieinców lub renegatów, przy wy
borach bardzo niebezpieczny czynnik. Agitacya tych urzędników oka
zała się już niestety nieraz bardzo skuteczną. Polska ludność Śląska
nie ma w sobie tego uporu, jakim się odznaczają czesi w bojach sta
czanych z żywiołem niemieckim. W dobroduszności swćj zgadza się
nieraz na to, co mu radzą „panowie,li których wyższe wykształcenie
') Zamek arcyksięcia Albrechta znajduje się
gdzie dawniej była rczydeuoya P iastów śląskich.

ua górze zamkowćj,
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im imponuje. Przy ostatnich wyborach do Rady państwa, w których
stronnictwo narodowe bolesną poniosło klęskę, jedynie zręcznej agitacyi urzędników arcyksiążęcych zawdzięcza stronnictwo niemieckie
wybór swojego kandydata, Obraczaja, wroga narodowości polskiej, choć
syna polskiej włościańskiej rodziny. Obraczaj, będąc sam wyższym
urzędnikiem arcyksięcia, miał na swoje zawołanie całą armią gorli
wych agitatorów, którzy mu wywalczyli mandat do Rady państwa.
W najbliższćm sąsiedztwie Cieszyna rozłożyły się następujące
osady wiejskie:
Mnisztwo, wieś niegdyś własność klasztorna (ztąd nazwa), po
łożona za kościołem ewangelickim na pagórku, z którego piękny wi
dok na okolicę.
Bobrek— przecięty rzeką Bobrówką, która się tu łączy z Olzą.
Błogocice z folwarkiem arcyksiążęcym, znaczną fabrykacyą wó
dek i młynem wodnym.
Sibica, wieś, która w nowszych czasach ważną odegrała rolę
w dziejach Cieszyńskiego. W nićj to odbyło się w r. 1869 pierwsze,
a w r. 1881 drugie zebranie ludowe,—pamiętne wiece śląskie. Ostatni
wiec odbyty w dniu 31-go sierpnia 1881 r. zgromadził przeszło 5000
uczestników z całego kraju i gości z innych okolic Polski. I pierwszy
i drugi wiec odbył się w znacznćj części za przyczynieniem się rolnika
sibickiego, znanego nam już Jana Glajcara,—jednego z najzacniejszych,
najświatlejszych i najgorliwszych włościan śląskich. On to podejmo
wał gości z rozmaitych okolic przybyłych z gościnnością przypomina
jącą dawniejsze czasy dobrobytu i pomyślności narodowćj. Glajcar
pracy narodowej poświęcił całe,swoje życie, nie żałując grosza na usługi
kraju. Ktokolwiek zajrzy do Śląska niech nie omieszka poznać tego
rolnika-patryoty, tego wzorowego przedstawiciela ludu, jakich oby się
znalazło jak najwięcćj! — Zapewne miło jest znaleść się w dworku
włościanina, w którym wszędzie znać zamożność, dostatek i wyższe
wykształcenie! Znajdzie się tu i doborowa biblioteka i biust Mickie- v
wicza, Kraszewskiego i innych polskich pisarzy. Różne pamiątki
świadczą, że ich właściciel nietylko pokochał Polskę, ale ją tćż po
znał, że był i w Krakowie i w Warszawie, jedućm słowem, że jest to
rolnik, jakich może bardzo mało.
Cztćry mile na północny-zachód od Cieszyna leży Polska Ostra
wa, po prawym brzegu Ostrawicy, dzielącćj Śląsko od Morawy, a po
drugiej stronie Morawska Ostrawa, już miasto morawskie. Obydwa
miasta zasługują na uwagę dla znacznych kopalni węgla w okolicy
i dla ogromnych hut i kuźni w pobliskich Witkowicach, będących
własnością bar. Rotschilda. Można się tam dostać albo koleją żela
zną, jadąc na Bogumin, albo tćż szosą zwaną u nas „cesarską." Kto
lepićj chce poznać kraj, niech obierze drugą drogę. Do Błędowic
(w połowie drogi) zabierze go poczta, a w Błędowicach nie trudno
o furmankę do Ostrawy. Droga prowadzi przez Grabinę, las z spa
cerami bardzo przez cieszynian ulubionemi, przez Mistrzowice wieś,
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którćj obywatelem honorowym jest prezes parlamentu austryackiego,
dr. Smolka, Stanisławowice, Cierlicko, gdzie się urodził ś. p. W. Al.
Maciejowski *)» Błędowice (kościół katolicki i ewangelicki), Szumbark,
Sgonow, Radwanice (znaczny browar) i t. d.
Droga dosyć urozmaicona. Co chwila widzi się jakąś szkołę lu
dową, a porządne budynki szkolne nader miłe sprawiają wrażenie.
W każdćj wsi jest szkoła, a w większych wsiach bywa szkoła kilkuklasowa, umieszczona w dwóch lub więcej budynkach. Dla etnografa
i lingwisty taka 4-milowa przejażdżka z Cieszyna do Ostraw jest n a
der zajmującą, zauważy bowiem w stroju i w mowie mieszkańców trzy
główne odcienia.
Od Cieszyna prawie do Cierlicka mieszka ludność tak zwana
.,wałaska,“ wyróżniająca się wśród ludności Księstwa Cieszyńskiego
głównie oryginalnym strojem kobiet 2) i pewnemi właściwościami
językowemi, jak naprzykład odmiennem wymawianiem spółgłoski Ł
Nad rzekami Stonawką i Lucyną od Cierlicka aż do Szonowa mieszka
ją „Lasi“ polscy.
Strój łachów nie przedstawia nic ciekawego.
Mężczyźni ubierają się prawie jak po miastach, a zwłaszcza młodzi i za
możniejsi naśladują w stroju panów. I w stroju kobiecym zatarły się
już dawme cechy narodowe.
Mowa łachów 3) różni się od wałaskiej głównie odmiennem nie
co wymawianiem głoski l. W ałasi wymawiają ł prawie jak krótkie u,
podczas, gdy w ustach łachów dźwięk ł brzmi bardzo wybitnie. Tej
różnicy w wymawianiu są wałasi i łasi bardzo świadomi i naśmiewają
się z siebie nawzajem. Są także niektóre wyrazy specyalnie laskie,
a inne znowu wałaskie. Tak np. wałasi uprawiają pszenicę i reż (ży
to), podczas gdy łasi pszenicę nazywają żytem, a żyto jak wałasi rżą.
Kapustę nazywają łasi po prostu ,,zielem.“ W mowie łachów znać
cokolwiek więcej czechizmów niż w mowie wałachów, co się tłómaczy
bezpośredniein sąsiedztwem z gwarami zaliczanerni już oficyalnie do
czeskich.
W dolnych Datyniach, w małćj wiosce leżącśj cokolwiek na za
chód od Błędowic, jest ostatnia szkoła z językiem wykładowym pol
skim; w Szonowie już jest szkoła czeska i od Szonowa zaczyna się
ludność zwykle do czechów zaliczana, choć nie słusznie. Gwara bo
wiem, używana w tej okolicy, aczkolwiek język czeski znaczny na nią
wpływ wywarł, jest jeszcze wyraźnie polską. Zbliża się jednak coraz
bardzićj do czeskićj, im dalćj się posuniemy na zachód. W Ostrawie
’)
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Schlóssor, str. 227
252.
2) L. Malinowski „Zarysy

życia ludowego

na Szlązku“
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Ateneum

z 187 7 r. — rozdział IX .
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giellońsk iego Jan Bystroń.
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samćj już rzeczywiście mówią, po czesku, choć i tu jeszcze ślady pol
szczyzny są bardzo widoczne.
To zwiedzeniu Ostraw i Witkowie, na co wystarczy dzień jeden,
można się wybrać koleją żelazną do Frydku. Jest to bardzo przemy
słowe, dość ludne (6000 m.) i bardzo pięknie położone miasto na samój granicy morawskiej. Dawnićj w całćj tćj okolicy kwitł domowy
przemysł tkacki, który był obfitćm źródłem dobrobytu mieszkańców.
Dziś wielkie fabryki, których we Frydku jest kilka, stworzyły niebez
pieczną konkurencyą i przemysł ten podupadł. W Frydku zasługuje
na zwiedzenie kościół parafialny z piękną wieżą i kościół NMPanny,
do którego się odbywają liczne pielgrzymki. Ludność Frydku i oko
licznych wsi uehodzi ofieyalnie również za czeską, choć właściwie mó
wi narzeczem przejściowem— i równćm zupełnie prawem mogłaby być
zaliczoną do polaków.
Z Frydku można jeszcze urządzić niedalekie wycieczki do Baszki lub Lipiny, gdzie się znajdują kuźnice żelazne i jeżeli się ma głó
wną kwaterę w Cieszynie, można tam pocztą wrócić (3 mile). Z Cie
szyna wybraliśmy się pieszo do Skoczowa. Po drodze, szukając
schronienia przed deszczem, wypadło nam wstąpić do szkoły w Gum
nach, do znajomego nauczyciela p. Boszczyka, który nas zaprosił do
klasy. Odegrało się więc przez całą godzinę rolę inspektorów, a egza
minując dzieci z rozmaitych przedmiotów, wchodzących w zakres szko
ły ludowej, przekonaliśmy się o pięknych postępach uczniów, co oczy
wiście musi każdemu sprawić wielką przyjemność, komu wiadomo, jak
nieocenioną jest oświata ludu.
Skoczów, jestto niewielka mieścina, położona nad Wisłą. Wspo
mina już o Skoczowie Długosz w swej historyi. Prócz fabryki sukna
i storów nie ma tam co widzieć. Od lat kilkunastu istnieje w Skoczo
wie „Czytelnia katolicka,1' ciesząca się, jak się z ostatniego sprawo
zdania („Gwiazdka Cieszyńska” z 20 października 1883 r.) przekonać
można, znaczną wziętością u ludności katolickiej.
Dwie mile na wschód od Skoczowa, już przy granicy galicyjskićj,
leży Bielsko, miasto bardzo przemysłowe i handlowe. Jest tu wielka
fabryka sukna, rozchodzącego się daleko po za granice kraju.
Ludność Bielska jest prawie wyłącznie niemiecka, także cztery
okoliczne wsi są zamieszkałe przez kolonistów niemieckich, którzy tu
przybyli w XIII w. po wyludnieniu okolicy przez mongołów. I w Biel
sku jest gimnazyum, szkoła realna, seminaryum nauczycielskie i na
wet przemysłowa szkoła średnia — niestety znowu wszystko niemiec
kie i wyłącznie niemieckie, choć w liczbie uczniów jest niemało pola
ków—jak świadczą następujące daty statystyczne na r. 1880/81:

z C ie s z y ń s k ie g o .

Zakład

415

Liczba uczniów po Liczba uczniów po
dług narodowości
dług wyznania
Niem P o la  Cze Katoli Pro
Żydów
ców
ków
test.
ków chów

Gimnazyum

224

95

17

141

58

139

Szkoła realna

157

67

6

?

?

103

Seminaryura
nauczycielsk.

60

10

6

21

54

1

Znaczna stosunkowo bardzo liczba żydów (103) w szkole realnej
tem się tłómaczy, że do szkoły tćj uczęszczają izraelici z sąsiednićj
Galicyi, którzy zamiast się garnąć do polskich zakładów w kraju rorodzinnym, gdzieby się kształcili w duchu narodowym na przyszłych
obywateli k raju, zwiększają zastęp niemców w szkołach śląskich.
Zwłaszcza szkoła realna w Bielsku, mogłaby się słusznie nazywać
„c. k. galicyjską szkołą realną w B ielsku/1
Niedaleko Bielska leży w uroczej okolicy Jaworze (Ernsdorf)
zakład kąpielowy, który się, dzięki gorliwości właściciela polaka d-ra
Smoleńskiego, dosyć szczęśliwie rozwija, ściągając corocznie znaczną
liczbę polskich gości.
Dalćj na południe, niedaleko źródeł Wisły, rozłożyła się wieś
Ustroń, która dziś już ma fizyognomią wcale porządnego miasteczka.
I tu jest zakład kąpielowy, zwiedzany na nieszczęście od czasu, jak
tam nie ma lekarza polaka, przeważnie przez prusaków, którzy oczy
wiście nie zasilają szeregów tych, co walczą w obronie narodowości
polskićj, lecz wzmacniają zastępy germanizatorów. Są tu także ku
źnice żelazne arcyksięcia Albrechta, w których pracuje około 600 ro
botników. Ustroń może się poszczycić, iż pierwszy pług parowy, zbu
dowany na lądzie stałym, tutaj został wykonanym.
Przybyliśmy do Ustronia właśnie na kilka dni przed jubileuszo
wym obchodem założenia w Ustroniu kościoła ewangelickiego (w roku
1783). Przygotowania do uświetnienia tego pamiętnego dla ewange
lickich ustrouian dnia, były już prawie ukończone — mogliśmy po
wziąć więc przybliżone wyobrażenie o samym jubileuszu.
Będąc w Ustroniu, nie można nie być w Wiśle, albo właściwie
„na Wisłach.“ To też i my postanowiliśmy wybrać się do tej pierwszćj wsi nad brzegami naszćj Wisły, pragnąc zarazem być u źródeł
pierwszćj rzeki polskićj.
Już dosyć późno wieczorem wyruszyliśmy w drogę. Piękna noc
księżycowa uprzyjemniła nam tę wycieczkę. Szliśmy gościńcem nad
brzegiem Wisły. Z obu stron otaczały nas góry—uie wysokie wpra
wdzie, ale zawsze 2,500—3,000 stóp wysokości dochodzące. Głucha
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cisza panowała dokoła, przerywana tylko szumem Wisły i szmerem
liści, lekkim wietrzykiem poruszanych.
Około godziny II zdążyliśmy nareszcie do karczmy wiślańskićj,
należącej do wójta. Prosimy o przenocowanie, ale jakoś nas przyjąć
nie chcą, wymawiając się tćm, że nie mają gdzie „takich panów“ sto
sownie pomieścić, lecz wskazano nam pobliską karczmę żyda Gutherza. Tam tćź udaliśmy się nareszcie. Karczma G utherza— to już
wcale porządny hotelik, jakiegoby się niejedno małe miasteczko po
wstydzić nie potrzebowało. Prosimy o nocleg, a teraz z pomyślniej
szym dla nas rezultatem. Wprowadzeni na pierwsze piętro, dosta
jemy dosyć porządne mieszkanie, którego ważną zaletą była także
nadzwyczajna taniość, ponieważ nam za nie nazajutrz tylko 50 ct. z a 
płacić kazano.
Usłużny właściciel wiślańskiego hoteliku, domyślając się, że
chcemy być u źródeł Wisły, oświadczył nam zaraz gotowość podwiezie
nia nas tak daleko pod górę Baranią, z którćj w kilku miejscach try
skają źródła Wisły. Zgodziliśmy się na jego propozycyą i zaopatrzywszy
się w potrzebne do naszej wycieczki wiktuały, których oczywiście nasz
gospodarz dostarczył, około godziny ósmćj rano już siedzieliśmy na
wózku. Wiózł nas młody Pilch, syn jednego z najzamożniejszych gó
rali wiślańskich, którego Gutherz najął.
Nędzna szkapina jakoś bardzo powoli się wlekła, co nam oczy
wiście nie bardzo było przyjemnćm, gdyż pragnęliśmy czćmprędzej
stanąć u celu. Zwracamy się więc do furmana, którego to także gnie
wało. Odpowiedział: „Szak ja mu nańdę nogi“ i podciął szkapę ba
tem. Gdy jednak koń mimo to dosyć się okazał flegmatycznym, zau
ważył Pilch, że taka żydowska szkapa chyba kuli warta. „Ja bycli
sie cieszył, dyby tak chciała zdechnąć” i oburzał się na żyda, że mu
dał tak nędznego konia.
Przy tem wszystkićm czas szybko nam upłynął. Od Pilcha do
wiedzieliśmy się, że „na W isłach'1 jest około 4,000 mieszkańców, oczy
wiście polaków i przeważnie protestantów. Młodzi moi towarzysze
widzieli tu po raz pierwszy w życiu protestanckich polskich górali.
Na Wisłach jest s z e ś ć szkół ludowych, z których każda ma
swojego nauczyciela, posiadającego wymagane ustawą szkolną kwalifikacye. Tak więc polska ludność u źródeł Wisły dobrze poj
muje niezmierne znaczenie oświaty, kiedy może mieć aż sześć szkół!
Droga prowadzi około mieszkania leśniczego arcyksiążęcego, p.
Karbacza. Wstąpiliśmy do niego z prośbą, o jakie wskazówki na drogę,
których nam jaknajchętniej udzielił, wydając zarazem zlecenie do ga
jowego Ryszki, mieszkającego już na Baranićj, aby nas do źródła
„czarnćj“ Wisły, a ztamtąd na szczyt zaprowadził.
Po dwu godzinach jazdy stanęliśmy nareszcie u kresu pod sa
mą Baranią. Dalćj już dojechać nie można, l u więc czeka wózek,
a my udajemy się do gajowego Ryszki, który mieszka tuż niedaleko
po lewćj stronie drogi. Mając już przewodnika, idziemy pod górę
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wygodną ścieżką. Niebawem znika z naszych oczów piękny widok na
całe pasmo Beskidów, bo wchodzimy do lasu świerkowego, którym
Barania jest pokrytą. Ryszka zna drogę jaknajlepićj, — to też nie
długo idziemy lasem, brnąc czasem w miękkim bagnistym gruncie
i po upływie mnićj więcćj pół godziny, znajdujemy się u źródła Czarnćj Wisły.
Jest to nieznaczna studzienka, otoczona świerkami, do którćj
z różnych punktów ścieka czysta, przezroczysta woda. Takich źródeł
Wisły jest na Baranićj dość znaczna liczba. Ryszka wymienił ich
piętnaście. Najważniejsze są trzy, z których upływają małe poto
czki—początki Wisły: czarna i biała Wisełka i Malinka. Obejrzaw
szy w ten sposób jedno z źródeł królowćj rzek polskich, wróciliśmy zno
wu do naszego wózka i pojechaliśmy z powrotem do Ustronia.
Nazajutrz wybraliśmy się z Cieszyna do Trzyńua, gdzie są naj
większe huty żelazne w państwie austryackićm, należące do arcyksięcia Albrechta. Jedzie się do Trzyńca koleją koszycko-bogumińską
10 minut, można więc każdemu, przez Cieszyn przejeżdżającemu,
zwiedzenie tćj ciekawćj miejscowości polecić.
Jabłonków, miasteczko położone niedaleko granicy węgierskićj,
a liczące obecnie przeszło 3000 mieszkańców, ma, podług podania, być
rezydencyą czterech królestw. Tak przynajmnićj utrzymują jabłonkowianie, prawdopodobnie dla tego, że Cieszyńskie graniczy z czterech
stron z królestwami: z Węgrami, Galicyą, Prusami i Morawą, należą
cą do Królestwa Czeskiego.
Rezydencyą ta rozłożyła się w dolinie rzeczki Łomny, w romantycznśj okolicy górskiej—pod górami: Sałaszem, Kozubową i Równiną.
Mieszczaństwo jest czysto polskie, ale Rada miejska obecnie mimo to
niemiecka. Takie są u nas osobliwsze zaprawdę stosunki!
Jabłonkowianie—to ruchliwy ludek. Handlując płótnem, prze
biegają sąsiednie kraje i wracają dopićro po kilkomiesięcznych wę
drówkach do domu z groszem i z różnemi wiadomościami w podróżach
nabytemi.
Wiedzą oni np. kiedy będzie sądny dzień: Jak wszyscy jabłon
kowianie będą w domu. Wtedy to anioł zatrąbi na czterech końcach
świata, zwołując ludzi przed tron Boga—a nikt już od jabłonkowian
nie kupi płótna. Jabłonkowianie ubierają się z węgierska, co się tćm
tłómaczy, że mają być potomkami węgierskiego plemienia jacygów,
którzy w dawnych czasach przybyli z tamtćj strony beskidów. Ztąd
pochodzi przezwisko „Jackowie,“ pod jakićm są znani w Cieszyńskićm.
Na „Jacków11 ułożono nawet pieśń, zaczynającą się od słów:
„W Jabłonkow ie som Jackow ie,
Rozumiejo m rdźnćj mowie,
Bo wandrujom z węgrem, turkiem
Śli na śańce z brandcburkiem...
Tora II. Czerwiec 1884.
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Chlubią się jabłonkowianie wielką znajomością języków. Tak
opowiada jabłonkowianin: „Do Jabłonkowa przydzie czech, takiho
„strejcem“ przywitaji, przydzie polak, zowią go „panem,“ przydzie
słowak, showaraju sa s nim po slowensku, a jak przydzie niemiec, to
go przywitamy „Willkommen!11
W Jabłonkowie jest „Czytelnia katolicka” i filia cieszyńskiego
„Towarzystwa oszczędności i zaliczek,“ o którćj już była powyżój
mowa. Katolicka czytelnia w Jabłonkowie jest najstarszćm towarzyst
wem katolickićm w Cieszyńskićm. Założył ją ks. Janik. Według jej
wzoru powstała cokolwiek później katolicka Czytelnia w Skoczowie
za staraniem ks. kanonika Michałka, ks. Nogola i ks. Paździory.
Pobyt na Śląsku może polakowi prawdziwą sprawić przyjem
ność. To tćż spodziewać się należy, że rodacy, którzy tak lubią po
dróżować, coraz częściej kraj ten zwiedzać będą. W przejeździe do
Wiednia, Szwajcaryi lub Włoch, warto się tu choćby dni kilka zatrzy
mać. Styczność z ludem może nań wywrzeć wpływ bardzo zbawien
ny. Niech się ci, co tego nie wiedzą, na własne oczy i uszy przeko
nają, że można być „panem“ lub „paniczką,“ a przytćm mówić po
polsku, że więc znajomość języka niemieckiego nie koniecznie jest
nieodzownym warunkiem do osiągnięcia w społeczeństwie jakiegoś
wyższego szczebla. Lud nasz rzadko się styka z wykształconymi pola
kami, dlatego często można się u nas spotkać z zdaniem, że „panowie41
to ci co mówią po niemiecku, a po za nimi „panów," t. j. ludzi wy
kształconych niema.
Czy tćż ludność śląska wie, że jest polską, czy się ślązacy do
polaków zaliczają? Bywa rozmaicie, a zależy to uaturalnie od stopnia
oświaty. Pojęcie narodowości nie jest tak łatwćm jakby się zdawać
mogło. W Wielkopolsce, gdzie ludność polska jest prawie wyłącznie
katolicką, niemiecka przeważnie protestancką, pomieszały się te dwa
pojęcia narodowości i religii. Tak np. może tam być mowa o księdzu
polskim, choćby ten ksiądz ani słowa po polskn nie rozumiał, a od
wrotnie najgorliwszy polak wyznania ewangelickiego może uchodzić
za niemca.
W Cieszyńskićm takićj różnicy nie ma, bo jak już wyżćj powie
dziano są między polakami śląskimi i katolicy i protestanci. Ogół
ludności księstwa Cieszyńskiego nie nazywa się polakami. Na zapy
tanie, jakim językiem mówi, odpowiada zwykle chłop śląski: „A tak po
naszemu" lub tćż po polsku, ale swoją drogą naśmiewa się z „pola
ków,“ przychodzących z Galicyi, którzy nie umieją wymówić ani cz,
ani sz, ani nawet rz i mówią cśrny, cerwony, seroki, zamiast czdrny,
czerwony, szeroki, jak się na Śląsku mówi.
Źe jednak ślązacy rzeczywiście są polakami, o tćm przecież wąt
pić nie można. Słusznie wyraził się W. Pol, pisząc o dyalektach pol
skich w ten sposób o ślązakach: „Kto w domu i w kościele mówi po pol
sku z bliźnim i z Bogiem, ten jest polakiem.*'
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Położenie ślązaków pod względem narodowym nie byłoby dziś
tak smutne, gdyby w czasach dawniejszych o nich pamiętano. Ale
ponieważ zamieszkali na kresach obszaru przez polaków osiadłego,
byli wystawieni na pastwę wrogich żywiołów, a że dotąd jeszcze
nie doznali zupełnćj zagłady, lecz żyją i żyć chcą, to jest najlepszym
dowrodem, że zasługują na moralne poparcie swoich rodaków w po
myślniejszych od nich żyjących warunkach.

KRONIKA PARYZKA,
LITERACKA, NAUKOWA I ARTYSTYCZNA.

O dczyt p. Gasztowtta w Towarzystwie Iiteracko-historycznźm : R ys poezyi eu
ropejskiej X V I-g o wieku, w stosunku do Jana K ochanow skiego. — Pobyt
w Szwajcaryi m łodych M niszchów, Józefa i M ichała, (1 76 2 — 1 7 6 4 ) .— Dra
mat rumuński A leksandrego p. t. „Fontanna Blandusi11. — K onferenoya D rejfusa: „Jak się tworzą sztuki dram atyczne11. — , , N ieszczęścia Joh n -B u lla“ przez
Kamila Debans. — Fryderyk M istral, ustęp z autobiografii: „Jak otrzym a
łem bakalaureat“ .— „C hrystus na K alw aryi11 obraz M unkaczego.

Zaczynamy kronikę naszę pod wpływem najmilszego wrażenia
w dniu, kiedy na publicznćm zebraniu Towarzystwa historyczno-lite
rackiego, odebrał hołd wielki nasz Jan Kochanowski. Odebrał go
w tym samym Paryżu, gdzie przed trzystu trzydziestu laty, wyśpiewał
tyle rzewnych elegii w języku Horacego, gdzie poznał i uczcił pieśnią
Ronsarda, księcia poetów ówczesnych, gdzie wydobył z głębi duszy
ów cudny hymn do Boga, „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne da
ry". Ów hymn, który pomknął od Sekwany nad Wisłę, i rozbrzmiał
po kraju, niby hejnał zwiastujący zorzę Zygmuntowską.
Pan Wacław Gasztowtt w pełnćj talentu rozprawie skreślił
świetny rys poezyi europejskićj XVI wieku w stosunku do Jana Ko
chanowskiego. Tyle już mówiono i pisano w tych czasach o wieko
pomnym ojcu naszych poetów, że prelegent, nie chcąc powtarzać rze
czy znanych, wolał raczej ukazać nam tło epoki, na którćm przyświe
ca wspaniała postać wieszcza polskiego, w gronie innych przewódców
odrodzonćj literatury.
Zaczyna prelegent od określenia XVI wieku, podnoszonego przez
jednych do najwyższćj apoteozy, wieku,— który zdaniem panegirystów,
wyzwolił świat z więzów średniowiecznych, i odrodził umysły zagrzęzłe
w barbarzyństwie, zdaniem przeciwników zaś, poprowadził społeczeń
stwo na bezdroża, odrywając umysły od tradycyi chrześciańskićj, a po
grążając je w starożytnćm bałwochwalstwie.
Nie chce prelegent rozstrzygać tych sprzeczności, do żadnego
z tych chórów nie łączy głosu swego. „Epoka średniowieczna, mówi
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on, ma dla nas wielki urok, nie jest w oczach naszych, tak ciemną, no
cą, jak ją niektórzy przedstawiają. Jeśli koniecznie ma być nocą,
była to niewątpliwie księżycowa noc i gwiaździsta, podczas którćj nie
spała tak głęboko ludzkość, jak utrzymują bezwzględni stronnicy od
rodzenia, ale czuwała, walczyła i czekała na jutrzenkę, i w braku
słońca, nie jednę zapalała sobótkę, około którćj śpiewali ludzie dobrej
woli:
„D ziś przyszedł czas, że na dworze
Mamy czekać ranndj zorze.li

Tu wylicza prelegent wielkie, a przez tylu zapomniane dziś na
bytki średnich wieków: dobroczynny wpływ chrześciańskićj religii,
uszlachetnienie życia ludzkiego przez wyższe ideały, wyłonienie się
z pozbawionych samowiedzy rodów i plemion osobnych a żywotnych
narodowości; wreszcie bogate plony poezyi, zerwane na średniowie
cznych łąkach.
Z drugićj znów strony umiał p. Gasztowtt przenieść się myślą
do epoki wielkiego przewrotu, i patrzćć na rzeczy z ówczesnego sta
nowiska. „Kiedy, wyrzekł on, wypadki zrządziły,—nie bez opatrznościowćj zapewne woli, że ów stosunek z przeszłością, po upadku Kon
stantynopola zawiązał się nagle i prawie cudownie, kiedy zjawili się
przedstawiciele starodawnćj przeszłości, przynosząc z sobą arcydzieła
poetów łacińskich i greckich, dzieła historyków i filozofów, wołając:
oto światło, za którćm tęskniliście tak długo, jakże nie było ukorzyć
się przed wskrzeszoną starożytnością, jak nie było wołać: oto zabły
sło nowe słońce. Tak jest, nastąpiło wtedy prawdziwe olśnienie, za
pomniano na chwilę o teraźniejszości i przyszłości, daleka i wiotka
przeszłość, stała się prawie wszystkićm. Poeci zaczęli pisać językiem
Owidyusza, Wirgilego i Horacego, filozofowie wykładać Platona, a r
tyści odtwarzać wzory starożytnych mistrzów, apoteozować pogań
skie bogi, mówcy powtarzali ustępy z Cycerona. Było to zaślepienie,
ale jakże wzniosłe, był to szał, lecz łatwy do zrozumienia."
Po tym rzuconym zarysie XVI wieku, prelegent pyta najsłusznićj, czy ta przesada w uczczeniu starożytności, nie przyniosła także
zgubnych owoców. „Nieuniknioną była przesada, mówi on, bo w ludz
kich rzeczach ujemna strona mięsza się zazwyczaj z dodatnią. Lepiej
byłoby zapewne, żeby korzystając ze skarbów starożytnych, nie zanie
dbywano i zdobyczy średniowiecznych, żeby zawiązując znów tradycye z Rzymem i Grecyą, nie zerwano tak brutalnie tradycyi z mniej
daleką przeszłością; żeby odrodzenie było prawdziwem, w duchu no
woczesnego świata, mnićj pogańskićm a bardzićj czysto-ludzkićm. Wo
lelibyśmy, żeby reformacya religijna, obeszła się bez rozerwania je
dności kościoła, bez wstrząśnienia porządku w Europie, bez okrutnego
krwi rozlewu. Wolelibyśmy nakoniec żeby ludzie byli aniołami, żeby
historyą ludzkości zawsze czysty i zrównoważony kierował rozum,
Ale trudno, przesada rzeczą jest ludzką: „errare humanum est.“
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Od tego wstępu, prelegent przechodzi wyłącznie w dziedzinę lite
ratury. Wspomina mimochodem nabytki średnich wieków: pieśni Rolan
da, okresy Karola Wielkiego i Artura, satyryczne epopee truwerów,
sławne romanse o Troi i Aleksandrze Wielkim, kanconny, pastorelle,
ballady Trubadurów, w "których jakby w zwierciedle zaklętćm odbija
społeczeństwo średniowieczne, z gorącą wiarą, z szczerym zapałem, z wa
dami i śmiesznościami. Zbrodniami nawet swemi przebrzmiał już ten
trzy wiekowy koncert, zgłuszony wrzawą bojową, i językiem tylu ty
sięcy ofiar. Umilkł ów koncert we Francyi, odbił się za to pod słoń
cem południowćm: te urocze oddźwięki pochwycił nasz prelegent, po
wtórzmy jego słowa:
„Tam, tam za Alpami, jakby echo podzwania. Echo to, coraz
śpiewniejsze, coraz donośniejsze, zamienia się w głos żywy, w głos
przerażający, czasami pełen gniewu i grozy, a czasami tak napowie
trzny, tak eteryczny, że już zaledwie ludzki. To głos Dantego. Po
smętnej a wymarzonćj melodyi, ,,Vita nuova,“ grzmi piekło, a po tćm
czyściec jęczy, nareszcie raj w anielskie chóry rozbrzmiewa, a wszę
dzie pod nutą symfonii, objawia się głuchemi akordami wszechstronne
życie średniowieczne, wrą walki stronnicze, ścierają się zasady i ży
wioły: rozprawia teologia, nauka buduje głębokie a ciemne jeszcze
podwaliny przyszłego gmachu swego. Niby to Boska komedya, a w
rzeczy samej, jest to jeden z aktów Iudzkościowćj tragedyi.
,,Umilkł znów ten głos, kończą się wieki średnie, a oto jakby
śpiew ich łabędzi, w języku również zaalpejskim ale miękkim, śpiewniej
szym, podnosi się ,,amorozo,‘- już to nie rajska Beatrice, ale ziemska
Laura. Dzwonią sonety, a wśród zachwytu miłości, zajęknie czasem
wykrzyk boleści patryotycznćj. Przy odgłosie liry Petrarki, kończy
się wiek XV-ty.“
Głucho dokoła, tylko tu i owdzie, to w Anglii to w Hiszpanii,
to w Niemczech lub we Włoszech, powtarza się jakiś przeistoczony
rycerski rapsod, który w pełnym blasku fantastycznój poezyi, roz
kwitnie późnićj pod piórem Aryosta, a wyzionie bohaterskiego ducha,
pod chłoszczącą rózgą Cerwantesa.
We Francyi tymczasem, Filip Orleański nuci w niewoli o miło
ści i wiośnie. Alain Chartier lepićj odczuwa i siinićj wyraża owo patryotyczne wstrząśnienić, które z mas ludowych wydobyło wielką p o 
stać Dziewicy Orleańskiej, i Anglików wyparło precz za morze. W tym 
że czasie pod mieczem Mahometa, kończą się średnie wieki: zaczyna
świtać pierwszy brzask epoki nowoczesnćj.
Nowy prąd wstrząsa Europą. W Anglii Henryk VII, we F ran 
cyi Ludwik XI, w Hiszpanii Ferdynand Katolicki, twardą ręką ustalają
jedność narodową. W Niemczech chaos polityczny: w Polsce jedność
jeszcze nie ustalona. Praktyczny machiawelizm rozpościera swe pa
nowanie.
Poezya przecież nie umiera. Nowe jćj źródło wytryska z h u 
manizmu, z erudycyi pełnćj zapału i uniesienia. Tworzy się poezya
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klasyczna, wyrobiona na wzorach starożytnych, nie mnićj przeto owia
na duchem narodowym. Przedstawicielami jćj we Włoszech Aryost
i Tasso, we Francyi Ronsard, w Hiszpanii Vega, w Anglii poprzednicy
Szekspira, w Polsce Jan Kochanowski.
Od ogólnego rzutu przechodząc do szczegółów, pan Gasztowtt
pokazuje najprzód stan poezyi włoskićj w roku 1550, kiedy przybył
do Włoch nasz dwudziestoletni poeta. Używała tam jeszcze wielkićj
popularności, epopea Ludwika Pulci, zaczerpnięta z romansów rycer
skich p. t. „Wielkolud Morgant.“ Pełno tu walczących olbrzymów,
saracenów, czarodziejów, dyabłów i bożków mitologicznych; wyo
braźnia góruje nad zdrowym rozsądkiem. Szyderstwo dziwacznie
mięsza się z włoską pobożnością. Żywićj jeszcze zajmowała Wło
chów epopea Bayarda „Roland zakochany," której przerwaną nić wy
snuł dalej genialny Aryost.
„Roland szalony'1 Aryosta, wyszedł na widownią w 1515 roku
i wywołał niesłychany zapał w całych Włoszech. Arcydzieło to za
chwyca do dziś dnia włochów swobodnym humorem i czarodziejską
potęgą wyobraźni, ale nie dziwmy się, dodaje prelegent, że na Kocha
nowskim nie mógł sprawić wrażenia poemat romantyczny, całkiem
odbijający od form i ducha starożytnych klasyków, w których tak za
smakował nasz poeta. Nie oddziałały tćż na niego pierwsze próby
epopei włoskiej, na modłę starożytną, jak poemat Trissona: „Włochy
Wyzwolone;" prawdziwa zaś epopea, arcydzieło Tassa: „Jerozolima wy
zwolona,“ ukazała się znacznie późnićj, w r. 1561.
Nie wpłynęła również na umysł Kochanowskiego budząca się
we Włoszech poezya dramatyczna. Tragedya Bucceiay’ego, Orestó
i Kozainunda, nie odpowiadają jego pojęciom o sztuce greckićj. W od
prawie posłów i fragmencie Alcesta, zbliżył on się nierównie więcej do
wzorów greckich, niż włoscy jego poprzednicy. Komedye Ariosta,
Aretina i Machiawellego nie pociągnęły go bynajmnićj, wTolał łago
dnie, po bratersku chłostać wady narodowe i wybrał na to formy sa
tyry prosto z łacińskich źródeł.
Słowem poezya włoska XVI wieku mało przyczyniła się do roz
winięcia w Kochanowskim zdolności poetycznych, bladła bowiem przy
starożytnych wzorach; kilkoletni pobyt we Włoszech, gdzie słuchał
wykładów Robertellego i Sygoniusza, ztąd był jednak pożytecznym
dla poety, że uzupełuił humanistyczne jego wykształcenie.
Z Włoch pospieszył Kochanowski do Paryża. Prelegent pospie
sza za nim, pokazuje ówczesny stan literatury. Od lat stu wielka tu
zaszła zmiana. Jeszcze za czasów Ludwika XI poeta Villon ożywił
poezyą, nadając jćj osobisty charakter. Następują potćm zbrojne
wyprawy do Włoch trzech pierwszych Walezyuszów, zapasy Franci
szka I-go z Karolem V-tym; wojny te aczkolwiek nie przyniosły F ra n 
cyi materyalnych korzyści, ucywilizowały jednak barbarzyńców, jak
się wyraża o francuzach papież Julian Il-gi. Z Włoch przyszło do
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Francyi odrodzenie i wkrótce z Niemiec i Szwajcaryi zawitała reformacya.
Poezya drgnęła zbudzonćm życiem, pierwszym przedstawicie
lem nowego jćj kierunku był Klemens Marot, dworzanin królewski,
tłómacz psalmów, przyćmiony wkrótce przez Ronsarda. Kiedy poeta
nasz przybył do Paryża, Ronsard błyszczał tam ze swoją plejadą.
P. Gasztowtt zatrzymuje się dłużej nad owym twórcą szkoły humanistycznój, któremu poezya francuzka zawdzięcza wytworną ogładę języ
ka i wyrobienie pięknćj formy.
Ronsard o lat sześć starszy od Kochanowskiego, urodzony we
Francyi, uważał się za potomka innego rodu. Jeden z przodków je
go, morawianin czy tćż węgier, osiadł był we Francyi w XIV jeszcze
wieku. „Kto wie, uważa słusznie prelegent czy ta śmiałość umysło
wa, przeniesiona z rycerskiego zawodu na pole poezyi, skutkiem uło
mności fizycznćj, nie spadła nań puścizną po awanturniczym proto
plaście, morawskiego czy węgierskiego rodu. Gorący wielbiciel Ho
racego, rozmiłowany niemnićj w poetach włoskich i w średniowie
cznym romansie ,,Róży“ Jana Meung, poświęca lat siedm nauce gre
ckiego języka, pod kierunkiem słynnego helenisty Jana Daurat.
Wraz z nim pracuje nad greckimi poetami Antoni de Baif; łączy się
do nich Joachim du Bellay; tworzy się najprzód tryumwirat, zamie
niony późnićj w plejadę, skutkiem przystąpienia nowych członków:
byli nimi Remy Belleau, Judelles, Portus de Thiard i Amadis Jamyn.
Pod hasłem starożytnych Ronsard postanowił zreformować poezyą francuzką, a ponieważ przy potężnćj wyobraźni i wielkićj werwie
poetycznej, miał poczucie siły i harmonii, oczarował przeto współ
czesnych. Kochanowski w elegii do Sygoniusza, nazywa go nowym
Amfionem, inni mienili go łabędziem, jak niegdyś Wirgilego, Home
rem , królem poetów francuzkich, Apolinem.
Wielbił go Karol
IX-ty również ja k Elżbieta angielska i Marya Stuart, historyk de
Thou i sam Torquatto Tasso.
I nie dziwić się tem u, bo takićj
rozmaitości, takićj patetyczności, takiego kolorytu, takiego wdzięku
i świeżości, nie posiadała przed nim i długo jeszcze po nim nie zdoła
ła przyswoić sobie poezya francuzka. Po śmierci bowiem poety (1585)
zapanował z Malesherbem tak zwany dobry smak, ztąd przez dwa wieki
Ronsard zbyt może śmiały reformator, spadł ze szczytu sławy w odmęt
zapomnienia, z którego wydobyła go dopiero krytyka naszych czasów.
Obok Ronsarda p. Gasztowtt ukazuje nam sławną plejadę. Przy
naczelniku szkoły stoi główny pomocnik jego Joachim du Bellay, zna
komity poeta, słynny z elegii, sonetów i satyr, zwany nowym Owidyuszem. Dzieło jego prozą: „Defense et iliustration do la langue
franęaise,11 (obrona i świetność języka francuskiego), było niejako
manifestem plejady. Odrzuca w nićm z p o g a r d ą formy starych popu
larnych poematów, a zaleca naśladowanie greków i rzymian. Mógł
Kochanowski znać go w Rzymie, gdzie przebywał z nim w jednych
latach.
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Chwałą, plejady był Antoni de Baif, autor licznych poezyi,
tłómacz greckiego A nakreonta, łacińskiego Terencyusza i Plauta.
On to założył późnićj w domu własnym pierwsze ognisko literackie,
jakoby zaród przyszłej Akademii francuzkiej.
Równym blaskiem świecił w plejadzie Remy Belleau, zwany
śpiewnym słowikiem i Anakreontem swego czasu. W poematach „Kwie
cień" i „Maj“ opiewał uroki wiosny, z prawdziwie grecką wytwornością.
Inne gwiazdy p l e j a d y , zgasły dziś na widnokręgu fraucuzkim;
przyświeca tylko Stefan Jodelle pierwszy reformator teatru. Tragedya jego „Kleopatra w niewoli" odegraną, była na dworze Hen
ryka Ii-go, wartości jćj porównać nie można z „Odprawą posłów gre
ckich."
Pomijamy poetów młodszych od Kochanowskiego, których sze
reg ukazuje p. Gasztowtt, jako dopełnienie obrazu literatury francuzkiój XVI stulecia.
„Zatrzymaliśmy się dłużćj, — mówi prelegent na poezyi fran
cuzkiej, nie dlatego, broń Boże, abyśmy należeli do tych, którzy, jak
powiada w pięknem studyum o Kochanowskim p Przyborowski: „szu
kają cudzych bogów a pomiatają własnymi;*1 nie było myślą naszą
przesadzać wpływu poetów francuzkich na poetę naszego, i temu
wpływowi Ronsarda „przypisywać wyłącznie zwrot Kochanowskiego
do muzy ojczystej.** Chcieliśmy tylko uprzytomnić sobie stan poezyi
w tych krajach, które zwiedzał Kochanowski i przypatrywać się z da
leka temu ruchowi, na który on zbliska patrzał, bo przecież ten ruch
mógł być zachętą w wytrwałym jego zamyśle, jeśli nie stworzenia, to
wygładzenia, wykształcenia poezyi ojczystćj i posunięcia jćj o krok
naprzód na tej drodze, którą już przed nim ucierali Rey, Trzecieski
i Górnicki."
Pozwolimy tu sobie dodać krótką uwagę. Nie chcemy bynajmniej
zaprzeczać owego wpływu, który niby iskra elektryczna przebiega od
serca do serca, od umysłu do umysłu, jednakie wytyka im cele, jednę
wskazuje drogę. Bliższe zetknięcie osób może zapewne ułatwić to
oddziaływanie. A przecież jest siła tajemnicza nieokreślona, która
w danym czasie przebiega szerokie lądy i morza, i rodzi myśl jednę
w dalekich od siebie grupach ludzkich. Mikołaj Rej nie opuszczał ni
gdy ojczystćj ziemi, nie wiedział o Ronsardzie, który „do lutni nawią
zywał swojskie struny," a jednak pisał' po polsku, szorstkim zapewne
i nieogładzonym językiem, bo nie mógł i nie umiał lepićj, porzucił
przecież łacinę, którą znał, jak ją znali wszyscy współcześni.
Przejdźmy do bliższych nas czasów romantycznego odrodzenia.
Gdzie się zrodził nowy prąd? zagadka ta dotąd nie rozwiązana. An
glicy i niemcy walczą w tćm o pierwszeństwo. Francuzi nie bez słu
szności zapewne, w bohaterskich zapasach republiki i bajecznych wy
prawach Napoleona, widzą początek rozbudzonego romantyzmu, w poe
tach z czasu cesarstwa Lemercierze i Lebrunie pokazują pierwszych
Tom II. Czerwiec 1884.
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karczowników nowćj idei. U nas w przedświcie tego wieku w r. 1802
Kołłątaj z więzienia Ołomunieckiego rzucił do kraju odezwę, zachę
cając do zbierania klechd, pieśni i przysłów ludowych.
Dziwniejszy jeszcze dowód tej łączności myśli pod wpływem du
cha czasu, pokaże nam daleka Japonia. Literatura chińska była tam
od kilku wieków modłą, do którćj dostrajali się poeci, tak samo jak
dla naszych klasyków, była modłą literatura grecko-łacińska. I otóż
w tym samym czasie kiedy znudzona Europa stargała więzy szkolne,
pod sztandarem Wiktora Hugo; zwróciła oczy ku średnim wiekom,
szukając w nich iskry ożywczój. W tym samym czasie powtarzamy,
poeci japońscy zerwali z chińskićm szkolarstwem a poczęli rozwijać li
teraturę czysto narodową, przechowaną w pieśniach i podaniach ludo
wych.
Ale wróćmy do rozprawy p. Gasztowta. Po zarysie literatury
w krajach, kędy przebywał Jan Kochanowski, prelegent zwraca uwagę
naszę na echo dobiegające od Pirenejów i zamorskićj Anglii. W H i
szpanii, tak potężnej za Karola V-go, brzmią tylko słabe dźwięki Boscana i Garcillasso de la Vega, naśladowców poezyi włoskićj; Herrery
i kilku innych, między którymi sam tylko Ercilla, twórca ,.Araucany“
zasługuje na wzmiankę. Ani Cerwantes, ani Lopez de Vega nie roz
jaśnili jeszcze ciemnego widnokręgu poezyi. Portugalia nie wie jesz
cze nic o Kamoensie, który gdzieś daleko za morzami tworzy nieśmier
telne swe Luzyady.
W Anglii głucho tśż za Tudorów. Oprócz Surraya, angielskiego
Petrarki, którego głowa spadła pod toporem Henryka VIII-go, oprócz
sielankopisarza Filipa Sidneya, autora Arkadyi angielskiej, możnaby
tylko wymienić kilku dramaturgów, a między nimi Krzysztofa Marlow.
Szekspir do przyszłego należy wieku.
W Niemczech większe jeszcze pustki. Wśród dysput teologi
cznych umilkła poezya. Ulrych vou liutten rzuca tylko palące saty
ry, Jan Frischhart z Moguncyi w chwilach wolnych od polemicznych
sporów, tworzy huinorystyczno-gburowate poemata, walkę pcheł i t. d.
Hans Sachs słynny szewc norymberski idzie torem starych mejstersyngerów. Daleko tam jeszcze do Klopstocka i do Gellerta.
Z tego zarysu literatury europejskiej, pan Gasztowtt taką wy
prowadza konkluzyą, że Jan Kochanowski stanął na równi z pierwszy
mi poetami swego czasu pod względem artystycznym, a wszystkich
prześcignął podniosłością ideału w wielu pieśniach, poświęconych
sprawie powszechnój, i serdecznym wyrazom osobistćj boleści w nie
śmiertelnych swych trenach.
Następcy Jana z Czarnolasu, dodaje w końcu prelegent: Mikołaj
Sęp Szarzyński, niższy od niego artyzmem, a równy mu zapałem i na
tchnieniem; Sebastyan Klonowicz, tak o r y g in a ln y , tak śmiały w saty
rze, tak często polski w „Flisie;41 Stanisław Grochowski, uszczypliwy
satyryk rg łęb o k i piewca religijny; Kacper Miaskowski, jeden z naj
wznioślejszych liryków religijnych, lubo słabszy w świeckich poezyach;
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Szymon Szymonowicz, twórca sielanki naszćj, stanowią wraz z An
drzejem, Mikołajem i Piotrem Kochanowskimi plejadę równie świetną
jak Ronsardowa, a może i świetniejszą jeszcze. Słowem: pogląd nasz
na poezyą europejską XVI wieku, naprowadza nas na niezawodne po
twierdzenie tćj prawdy, że Polska Zygmuutowska, tak pod tym szcze
gólniej względem, jak pod tylu innemi, wyżćj stała od wielu narodów
europejskich.
_
W ostatnim buletynie Towarzystwa uczniów batiniolskich znaj
dujemy ciekawy ustęp o pobycie w Szwajcaryi dwóch młodych hr.
Mniszchów, Józefa i Michała, w iatach 1762 i 64. Wyjątek to z ob
szernego dzieła, nad którćm pracuje p. Władysław Chodzkiewicz, we
dług dokumentów, zachowanych w domowćm archiwum hr Andrzeja
Mniszcha, rodzonego wnuka Józefa. Te dokumenta składają się głó
wnie z listów, pisanych do światłej matki, podkoinorzyny litewskiej,
przez młodych podróżników i do szambelana Eoyko, przyjaciela ro
dziny, zarówno jak notaty, kreślone w ciągu pięcioletniego pobytu za
granicą, od r. 1762—1767.
Młodszy z braci, Michał Mniszech, późnićj marszałek W. koronny,
należy do najwybitniejszych postaci, z końca zeszłego wieku; najdro
bniejsze więc szczegóły, dotyczące jego wychowania, nie mogą być dla
nas obojętne. Za powrotem do kraju, wszechstronnie wykształcony,
mianowany został członkiem komisyi edukacyjnćj i wielką rozwinął
działalność na tem polu. Ztąd tćż ciekawe są i ważne pierwsze począ
tki umysłowego rozwoju jednego z najwięcej wpływowych reformato
rów wychowania publicznego w kraju naszym. W tym wydziale
przygotował on projekt, dotyczący urządzenia muzeum historyi natu
ralnej i fizyki; pisał tćż rozprawy pedagogiczne: „Gust do czytania,“
„Jak prowadzić i uczyć młodzież.1' Historyczne dzieło jego o Kazi
mierzu Wielkim, zwróciło powszechną uwagę; powołuje się na nie sam
Naruszewicz.
Warszawa wiele mu zawdzięcza. Podniesiony na dostojeństwo
marszałka W. koronnego, zajął się czynnie urządzeniem jej na wzór
zagranicznych stolic, jakie zwiedził. Za jego zarządu wybrukowano
po raz pierwszy główne ulice miasta, nadano im nazwiska, oświecono
je latarniami, pomurowano domy, zaprowadzono taryfę podatkową.
Kilkoletni pobyt zagranicą przyszłego ekonomisty i administratora
przyniósł więc bogate owoce.
Ojciec młodych Mniszchów, wielki podkomorzy litew ski'), um arł
w r. 1759, w 47-ym roku życia, zostawiwszy trzech małoletnich synów:
Józefa, Michała i Stanisława, i córkę, wydaną późnićj za księcia Suł
kowskiego. Szczęściem dla sierot, matka ich Katarzyna Zamoyska,
pochodziła z rodu, który wydawał zacne i rozumne matrony. Owdo')

W notatach rodzinnych hr. M niszchów, jakie mamy pod ręką, nosi

imię Józef, w E ncyklopedyi zaś F .S . Sobieszczański m ieni go Jauem -K arolem .
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wiawszy młodo, pochwyciła pilną ręką zarząd ogromnego majątku,
i zajęła się najtroskliwiej wychowaniem dzieci.
Synowie dorastali. Starszy w 18 roku życia był już starostą
jaworowskim i gołąbskim, młodszy regimentarzem chorągwi pancer
nej. Tytuły tś i dostojeństwa nie były nadane młodym Muiszchom
przez jakieś szczególne względy; był to niestety zwyczaj upowszech
niony w tych czasach. Królowie nasi, aby zjednać sobie wielkie ro
dziny, sypali zawczasu młodzieży dostojeństwa i beneficya. W tymże
samym czasie, dwunastoletni hr. Briihl, otrzymał urząd starosty w ar
szawskiego.
Podkomorzyna postanowiła wyprawić starszych dwóch synów
zagranicę, dla dokończenia nauk. Rzecz ważyła się pomiędzy Pary
żem a jednćm z miast szwajcarskich. Uczony Watel, zajmujący się
w Warszawie wychowaniem Briihlów, wezwany o radę, udaje się do
ziomka swego Bertranda, pastora z Bernu, członka różnych francuzkich i niemieckich Akademii, o udzielenie potrzebnych wskazówek.
Z pomiędzy miast szwajcarskich Genewy, Lauzanny i Bernu, B ert
rand obstaje szczególnićj za ostatnićm. W Genewie nie brak wpra
wdzie uczonych, ani środków wykształcenia, ale zwyczaje miejscowe
nasuwają różne trudności. Cudzoziemcy muszą wyłącznie przestawać
z sobą, nie są bowiem przypuszczeni do towarzystwa kobiet. „Może
być, pisze Bertrand, że panie, które odwiedzają W oltera w Ferney,
mogłyby na jego rekornendacyą, okazać się mnićj skrupulatnemi.
Jest inny jeszcze resurs: rezydent francuzki, ożeniony przed rokiem
z bawarką, przyjmuje także i panie w domu swoim.
W Lauzannie domy otwarte były dla młodzieży zagranicznćj.
Bern jednak pod każdym względem najkorzystniejsze przedstawiał
warunki. W atel gorąco zalecał podkomorzynie Bertranda, na prze
wodnika dla jej synów.
Baczna m atka obawia się wpływu protestanckiego miasta, lecz
Watel usiłuje uspokoić ją pod tym względem. „Nie byłbym radził
Bernu, pisze on, ależ tylu panów polskich, czeskich i innych gorliwych
katolików, posyła synów do Lipska i do Leydy, a przecież heretycy
szwajcarscy, nie gorsi od saskich i holenderskich.“ Zapewnia przytćm,
że młodzi Mniszchowie słuchać będą regularnie mszy świętćj.
W. marszałek, stryj i opiekun sierot, potwierdził ten układ;
podkomorzyna więc wyprawiła do Bernu naprzód młodszego syna Mi
chała; starszy miał pospieszyć za bratem. W końcu lipca wyjechał
młodzieniec; towarzyszył mu młody Korzeniowski, nauczyciel polskie
go języka i rzeczy ojczystych. Stanęli na miejscu 12 sierpnia. W pa
rę dni potćm Bertrand posyła podkomorzynćj program nauk. Zo
baczmy, jak przed stu laty stała w Szwajcaryi pedagogia.
„Przejrzałem, pisze mentor, kajeta młodego hrabiego z nauk,
jakie przeszedł. Traktat Baxtera o prawie publicznćm w Polsce, wy
maga jeszcze powtórzenia. Rzecz niewątpliwa, że hrabia, dzięki wro
dzonym zdolnościom umysłowym, posiada wiadomości nad wiek swój,
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jakich trudnoby spodziewać się po młodzieńcu t a k w y s o k i e g o s t a 
n o w i s k a , gdyby nie miał tak światłćj matki.“
„Hrabia tłómaczy z panem Korzeniowskim historyą polski Lenglicha. Czytamy razem prawo publiczne tegoż autora, z którego hra
bia czyni wyciągi po francuzku. Co do łaciny, czytać będzie z panem
Korzeniowskim wyborowe myśli Cycerona i tłómaczyć je pod moim
kierunkiem. Język francuzki znany mu już nieźle, nie potrzebuje
zatem gramatyki przy czytaniu, pisaniu i rozmowie, wskazywać mu
będę właściwe reguły, aby go nie nudzić suchą teoryą.
„Ktoby chciał kłaść w umysł zbyt wiele rzeczy, to tak samo ja k 
by w butelkę lał naraz całe wiadro wody; właściwićj mierzyć spadek
wody, stosownie do otworu.
„Geografią przejdziemy w łatwy sposób, czytając razem historyą
i gazety, z dykcyonarzem geograficznym pod ręką. Udaję nieraz, że
nie wiem gdzie leży jakie miejsce, aby je sam wyszukał.
„Zaczęliśmy kurs logiki, nie pomijamy nic, bez dokładnego zro
zumienia. Potćm nastąpi krótki rys metafizyki. Ztąd przejdzie
my do prawa naturalnego, to posłuży za wstęp do polityki i prawa
osób.
„Rozpoczniemy wspólne, wyrozumowane czytanie historyi, skoro
hr. Józef przyjedzie. Iść zatćm będziemy za radą Waszej Ekscellencyi.
Boliubroke uie rozumowałby lepićj od niej w tym przedmiocie.
„Młody hrabia zawiązał już znajomości. Zadowolony z drugich
i drudzy tćż zadowoleni z niego. Odwiedził pierwszych urzędników
naszych, i odebrał ich odwiedziny. Znajdzie tu więcej przyjemności,
niż się spodziewał. Można żyć bez opery i bez zbytków.
„Kromer napisał historyą Polski w r. 1558, z wytwornością go
dną złotych wieków, szkoda że Lengnich, który ciągnie rzecz dalej,
nie ma już tćj ezystości.
„Wiele przedmiotów przejdziemy w rozmowach codziennych.
Eatwićj i przyjemnićj w ten sposób, niż przez czytania i lekcye dać
zdrowe pojęcie o wielu rzeczach. Mało czytać będziemy historyi naturalnćj, nic o Szwajcaryi i jćj rządzie. Wszystko to zostawimy do
ustnych rozpraw.”
Młodzian wielkie odnosił korzyści z tych nauk. Świadectwo to
oddaje mu uczony przewodnik w listach do podkomorzynćj. Mimo to
zachował godną pochwały skromność i prostotę. Przedstawiony przez
Bertranda na członka do Towarzystwa ekonomicznego w Bernie, uda
je się do szambelana. Eoyki z prośbą o różne potrzebne mu wskazó
wki. „Racz pan z łaski swojćj, pisze, przysłać mi objaśnienia, doty
czące rolnictwa i handlu, i sztuki w Polsce. Dopomóż mi, abym oka
zał się świadomym w rzeczach, dotyczących mego kraju, na zebraniach
Towarzystwa ekonomicznego, gdzie mam mówić. Radbyś pan zape
wne słyszał, jak wygłaszać będę moje ważne argumenta. W szkole
Pytagoresa trzeba było wprzód słuchać przez siedm lat wykładów;
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mój nowicyat nie tak długi, okażę się jednak o tyle roztropnym, że
mówić będę bez zbytniego nacisku!
Starszy Mniszech przybył do Bernu w rok po bracie. W tych
czasach Rousseau mieszkał w Szwajcaryi, jakby wygnaniec w wła
snym kraju; Wolter królował w swej pysznćj rezydencyi Ferney pod
Genewą. Urok tych słynnych podówczas ludzi, wielki wpływ wywie
ra ł na umysł i wyobraźnię młodych Mniszchów. Pragnęli usilnie zbli
żyć się do nich: naprzód zamierzyli odwiedzić J. J. Rousseau, zamie
szkałego w Motiers-Travers, w kantonie Nefszatelskim. W tym celu
jeden z braci napisał list, na który taką otrzymał odpowiedź filozofa
genewskiego:
„Z wielkim żalem moim, tracę miłe odwiedziny, jakiem i pano
wie chcieliście mnie zaszczycić; otrzymuję list właśnie w chwili, gdy
się puszczam w niedaleką, ale konieczną podróż. Pragnąc znaleźć
ulgę w cierpieniach moich, zmuszony jestem w ciągu letniej" pory błą
kać się po miejscach mnićj szkodliwych dla zdrowia mego niż miejsce
zwykłego pobytu.
„Przyjmijcie panowie wyrazy wysokiego poważania.1*
W listach młodych Mniszchów, tak do podkomorzyny jak do
Eoyki, Rousseau często bardzo wspominany. Dowiadujemy się tu, że
nie sama Polska żądała od niego sformułowania konstytucyi, Korsyka
uprzedziła ją w tym względzie.
„Powstańcy korsykańscy, mówi w liście młodszy Mniszech, napi
sali właśnie do J. J. Rousseau, z prośbą, aby stał się ich prawodawcą.
Nie wiem jeszcze, co im odpowie na to. Słyszeliśmy tylko, że oznaj
miając tę wiadomość przyjaciołom, rzekł do nich, iż musiałby jesz
cze żyć pięćdziesiąt lat i przenieść się na miejsce, aby poznać geniusz
i obyczaje tego narodu.11
Łatwiejszy przystęp znaleźli młodzieńcy do Woltera. W liście
z końca 1762 r., Michał tak pisze o nim do Eoyki:
„Mówiąc o literaturze i słynnych ludziach, dodam jeszcze słówko
o Wolterze. Książęta Richelieu i Villars przybyli go odwiedzić. Za
bawiał ich jako poeta dramatyczny. Przedstawiono w teatrze w F e r
ney Tankreda. Genewczyk jeden grał rolę bohatćra umierającego
na scenie. W olter nie rad, że nie było słychać ostatnich słów kona
jącego, utrzymywał, iż aktor powinien był podnieść głos wyżój. Inni
mu zaprzeczali. Sławny lekarz francuzki Trouchin, obrany był za
sędziego. Oświadczył się za głosem cichym i słabym. Wolter odpo
wiedział na to:
„Słuszna uwaga dla tych, których doktorzy zabijają, ale bohatćrowie umierają inaczćj!11
W rok potćm Michał pisze znowu do matki.
„Wyjeżdżamy do Fryburga i kraju Vaud. Mamy zamiar prze
pędzić parę dni w domu p. Woltera, który ogłosił nowe wydanie liistoryi powszechnej i drugi tom historyi Piotra Wielkiego. Ma jeszcze
wydać dzieło o „Tolerancyi“ i inne o „Właściwościach rozumu ludz
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kiego.“ Nie zaniedbam, droga mamo, powiedzićć mu, że jest w głębi
Sarmacyi, wielbicielka jego dzieł i talentu.11
W następnym liście, z 20 czerwca, opisuje matce pobyt w Ferney.
„Widziałem Woltera! pytał mnie, droga mamo, czy jestem woje
wodą? W tćm pytaniu było trochę łagodnej ironii, która go nigdy
nie opuszcza.14
W kilka dni potćm, w liście do Eoyki, zdaje szczegółową sprawę
z tych odwiedzin.
,.Obiecałem panu donieść coś o Wolterze, czynię więc zadość
przyrzeczeniu. Byliśmy w Ferney, wieś to prawdziwie rozkoszna.
Odmaluję naprzód człowieka: Wolter nadzwyczaj chudy, usta ma wiel
kie i zapadłe, twarz niesłychanie bladą, ale za to oczy pełne życia
i wyrazu, mają blask niesłychany. Całość postawy malownicza, umysł
wesoły i żartobliwy, daje mu pozór 25-cio letniego młodziana, gdy
tymczasem ciało nosi już ślady zgrzybiałości.
„Nigdy poeta nie odgrywał lepićj roli wielkiego pana. Dom je
go to prawdziwy dwór książęcy. On sam nie żenuje się dla nikogo,
ale każdy bardzo dobrze przyjęty. Nocowaliśmy w Ferney. Grano
komedyą na wytwornym teatrze, który zbudował przy kościele. Zbu
dował również i kościół: na frontonie położył napis: „Deo erexit
Voitaire MDCCLXI.44
„Teatrzyk mały, ale bardzo ładny, może objąć do dwustu wi
dzów. Przedstawiano „Les femmes Savantes14 Moliera. Wolter grał
rolę Trissotina, bardzo ją szarzował. Nie pokazał w tćm smaku:
mięszał własne dodatki, napadając na Lefranc-Pompiniona i Frerona,
ostrych krytyków swoich. Po tćj sztuce grano Florentyna. Aktora
mi byli oprócz pani Denis, genewczycy i panie genewskie, sabaudczycy i francuzi. To prawdziwy teatr międzynarodowy. Po komedyi
nastąpiła wieczerza na ośindziesiąt osób, zastawiona na pięciu sto
łach. Byli tam anglicy, francuzi, szwajcarzy i polacy.
„W śród tak rozproszonego życia, Wolter prowadzi prace w ró
żnych rodzajach. Oprócz dwóch tragedyi „Olympii44 i „Zulemy,14
tylko co ogłoszonych, napisał z powodu sprawy Galasa dzieło o „Tolerancyi.44 Czytał je p. Bertrand i znalazł w nićm, oprócz niektórych
rzeczy dobrych i pożytecznych, inne zbyt wolne i skandaliczne. Dzie
ło zatem nie wywrze wpływu, jakiego spodziewał się autor. Niedo
wiarki znajdą w nićm pokarm, teologowie przedmiot skandalu, a lu
dzie rozważni wpośród tych niedorzeczności, rozwikłają czasami jasny
pogląd.44
We wszystkich listacli Michał okazuje sąd poważny, zamiłowa
nie w nauce, chęć korzystauia z każdej chwili pobytu zagranicą. Ła
two odgadnąć w ośmnastoletnim młodzianie przyszłego Łmęźa stanu
__________
i znakomitego ekonomistę.
O teatrach paryzkich nie wiele mamy dopowiedzenia; rok ten
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nie przyniósł im bogatych plonów. Wznawiane tylko sztuki znajdują
jakicśkolwiek powodzenie, nowe upadają po kilkunastu przedstawie
niach. Najdłużej utrzymuje się na scenie komedya: „Właściciel kuźni“ (Le Maitre de Forge), przerobiona z powieści Ohnela, znanej
powszechnie tak z oryginału jak z przekładów.
Podczas tej wielkiej posuchy, dochodzi nas wieść o genialnym
utworze rumuńskiego poety Aleksandrego, wystawionym świeżo w Bu
kareszcie, p. t.: „Fontanna Blandusi.“ W rumuńskićm piśmie, wy
dawanym po fracuzku, ,,1’Inde’pendance roumaine,“ znajdujemy ob
szerne sprawozdanie z tćj komedyi, wysuutćj ze świata starożytnego,
która zapaliła umysły rumunów i wywołała dla autora niesłychane
owacye.
Krytyk naddunajski Aratnes, nim przystąpił do ocenienia arcy
dzieła, wspomina urocze „Doliny“ i „Legendy11 Aleksandrego i podno
si wysoko poetyczne jego utwory.
„Z pomiędzy poetów rumuńskich—mówi on—Aleksandri najży
wotniej uosabia geniusz narodowy.
W licznych pieśniach zebrał
wszystkie tradycye ludu, jego nadzieje, jego bohaterskie wspomnienia.
„Doliny11 i „Legendy,“ pełne rzewnćj a tęsknój zadumy, to szereg
czarodziejskich obrazów, podjętych z przyrody miejscowćj, zaprawnych wonią podkarpackich dolin i lasów.“
Nigdy jednak Aleksandri nie podniósł się tak wysoko jak w osta
tnim utworze. Oto treść dramatycznego poematu: bohaterem jego
Horacy.
Rzecz odbywa się w Rzymie pod panowaniem Augusta. Rzym
stanął na szczycie chwały, ale, jak rzekł poeta, groźniejsze od wojny
zepsucie obyczajów, przysposabia mścicieli zwyciężonym. Upadek
moralny objawia się w szalonych zbytkach wyzwoleńców, którzy zgar
nąwszy ogromne dostatki, podnoszą głowę, urągając dawnym swym
panom. Horacy, ulubiony poeta Augusta, usunął się do Tibur; ma
żal do Cezara, że pomimo próśb jego wielokrotnie powtarzanych, trzy
ma Owidyusza na wygnaniu.
Akt pićrwszy rozpoczyna się piękną sceną przy fontannie Blandusi, pomiędzy niewolnikiem galem, a niewolnicą dacką. W blisko
ści Tibur posiada pyszną willę wyzwoleniec Scaurus. Niewolnica je
go, piękna Getta, zbiera aromatyczne zioła do łaźni dla wytwornego
pana. Gaius, niewolnik Horacego, wysłany z listem do Lidyi.
Każde z nich ma najwięcój lat dwadzieścia, każde tęskni do swćj
oddalonćj ojczyzny. Los ich jednaki: niewola, wygnanie, młodość,
wszystko przybliża ich do siebie. Serca ich zgodnie uderzyły; przy
rzekli sobie wieczną miłość. Pochyleni nad krynicą, którą Horacy
miał unieśmiertelnić, spostrzegają własną postać, odbitą w wodzie.
— Jakżeś ty pięknąl—rzecze Gallus do Getty.
Dzieweczka milczy, ale z oczu jćj widać, iż myśli tak samo o pię
knym towarzyszu. Gdy odszedł, zanuciła rzewną dumkę dacką...
W tćm nadchodzi Horacy i szuka natchnienia przy ulubionym wodo
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spadzie. Pieśń Getty porusza go głęboko; przypomina mu dawno ubiegłą młodość. Zagaduje dzieweczkę, pyta: dla czego płacze? Po
cieszą ją słodkiemi słowy. Mówi o bohaterstwie Daków, przepowiada
świetne losy dzielnemu ich plemieniu. Horacy tak wymowny, że za
chwycona Getta, zdejmuje z czoła wieniec, oddaje go poecie, upada
przed nim na kolana, przyciska do ust jego rękę, a potćm ubiega lo
tem strzały.
Serce poety uderzyło, ale rozum powstrzymuje budzące się uczu
cie. W tćj chwili nadchodzi piękna Neera, błyszcząca wdziękiem,
któremu nikt oprzćć się nie zdołał. Aby ujarzmić poetę, rozwija Ne
era wszystkie czary wyrafinowanej zalotności; poeta patrzy na nią
obojętnie, postać niewinnćj Getty stoi mu przed oczyma. Przyrzeka
jednak odwiedzić Neerę z Mecenasem i Postumusem.
Obaj przybywają właśnie do Horacego, namawiają go do powro
tu na dwór Augusta.
—
„Poprzestań tych dąsów,— rzecze mecenas.—Odczytaj lepićj
Cezarowi twój nowy poemat „O sztuce poezyi.“ Wspomniał mi o nim,
chce go usilnie poznać. Kto wić, czy tym sposobem nie wybłagasz
łaski dla Owidyusza.
Horacy zrozpaczony: zatracił gdzieś rękopism.
Wszyscy trzćj odchodzą do willi; tymczasem nadchodzi bogaty
wyzwoleniec Scaurus, z dwoma nikczymnymi pasożytami, Zoilusem
i Gluto. Scaurus żali się na obojętność pysznćj Neery. Zoilus prze
klina Horacego, który przyćmił go geniuszem. Zabobonny jak wszys
cy epikurejczyk Scaurus, aby zjednać sobie względy Neery, rzuca
garść złota w głąb foutanny. Woda czysta, lecz nie głęboka; złoto
błyszczy na zwirze. Gdy Scaurus odszedł, Zoil i Gluto rzucają się
na kruszec: zatrzymuje ich Gallus. Ten po inny skarb przychodzi...
szuka w nićj postaci ślicznćj Getty, poi się wspomnieniami słodkiej
chwili, jaką tu z nią przepędził. Na tem kończy się akt pierwszy.
Akt drugi przenosi nas do willi Scaurusa. Bogacz wyprawia
wspaniałą ucztę na cześć Neery: przyrzekł jćj, że udaruje wolnością
pierwszego niewolnika, który przyniesie dla niej wieniec kwiatów. Po
słyszał to Gallus, uprzedza Gettę, aby korzystała z obietnicy. Getta
przyjmuje tę wieść z wielką radością; ależ Gallus pozostanie niewolni
kiem, gdy ona będzie wolną. Myśl ta uderza ją boleśnie. „Wolę—
rzecze— miłość bez wolności, niż wolność okupioną tak drogo!11
Scaurus pyszni się, że zebrał w domu swoim takich gości, jak
Postumus, Mecenas i Horacy. Zoil tymczasem knuje zdradę przeciw
znienawidzonemu poecie: Namawia Scaurusa, aby żądał od Hora
cego zaimprowizowanćj naprędce ody. Chętnie to uczyni Scaurus;
i on pragnie w oczach Neery przedstawić w złćm świetle nieprzygoto
wanego poetę. Neera odśpiewała hymn do Bachusa. Scaurus nale
ga o improwizacyą. Wszystkich oczy zwracają się ku Horacemu.
Ten wymawia się, plącze, brak mu natchnienia; upadek wido
czny. Już Scaurus i Zoil spoglądają złośliwie na siebie. Wtem
Tom II. Czerwiec 1884.
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ukazuje się Getta, niesie złote czasze i amfory. Na widok jćj zadrżał
Horacy; pierś mu uderza, odzyskuje sam siebie, oczy tryskają mu ża
rem, przypomina Scaurusowi obietnicę, że spełni, czegokolwiek będzie
od niego żądał.
— „Wszystko uczynię — zawołał Scaurus — wypowiedz tylko
odę na cześć pięknćj Neery.
Getta napełnia winem czaszę i odchodzi w głąb sceny.
Horacy podejmuje lirę z oczyma zwróconemi ku nićj, śpiewa odę
w trzech strofach, cudnie dźwięczną i harmonijną.
Trzeci akt odbywa się w gabinecie Horacego. Widok z ganku
wychodzi na Kampanią, na łąkę i fontannę Blandusi, ocienioną stule
tnim dębem. Tu Getta i Gallus mówią o szczęściu swojćm, nie śmieją
mu jeszcze dowierzać. Wyzwolony Gallus został sekretarzem H ora
cego.
— Gdybym mógł— rzecze, znaleść ów drogocenny rękopism, ja k 
żebym pragnął okazać mu wdzięczność moję.
Getta przypomina sobie, że widziała zwój pargaminu w trawie,
w pobliżu fontanny, podczas gdy zbieraka wonne zioła. Pomijamy
kilka scen epizodycznych między Neerą a Scaurusem. Horacy, widząc
uwielbienie Getty dla geniuszu swego, bierze je za tkliwsze uczucie.
W dyalogu mistrzowsko nakreślonym, naiwna dzieweczka dacka wy
prowadza go z błędu. Wyraża mu cześć swoję, ale kocha innego,
a tym innym jest Gallus. Krew starca zakipiała gniewem; szyder
stwa Neery doprowadzają go do wściekłości.
— Mówiłeś sam—rzecze zalotnica—że jutrzenka i zmierzch nie
mogą się spotkać nigdy z sobąl
Horacy w uniesieniu porywa sztylet, grozi śmiercią parze zakochanćj.
— Uderz! uderz!— zawoła Gallus—jam jest Brenus, nieprzebłagany wróg Rzymu!
W tćjże chwili Getta ukazuje znaleziony rękopism, ową sławną
„Ars poetica,‘‘ uważaną za arcydzieło poety.
— Chcesz śmierci naszćj — rzecze z uśmiechem; — niechże się
spełni wola twoja.— Oto twój poemat... Umrzemy w promieniach chwa
ły twojćj.
Horacy na widok ulubionego poematu, wraca do zmysłów. Do
tyka orężem czoła dwojga zakochanych.
— Bądźcie wolni!— zawoła - odtąd świat do was nałoży.
— A ty należysz do świata, — odpowie Getta, podając mu po
emat.
Horacy podejmuje go, i szepcze z uśmiechem na ustach, ze łzą
w oku:
D zięki, księgo! przez cicbio jam zo stiu zbudzony.
Uwierzyłem na chwilę ułudzie szalonćj;
łskru m iłości kona w mćj piersi rozdartej,
A le przez wieki wieków nio umrą twe karty!
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Tak sig kończy komedya; głos powszechny uznał w nićj arcy
dzieło Aleksandrego. Podziwiają w tym utworze nadzwyczajną har
monią pomiędzy akcyą dramatyczną, jakiej wymaga scena, a poetycznein rozwinięciem tematu. Trzeci akt wywołał jeden ciąg owacyi.
Charaktery oddane po mistrzowsku. Krytyk rumuński Arutner, po
dnosi jeszcze i narodowy charakter sztuki. Przytaczamy tu jego
słowa:
„Poeta wywołał starożytne wspomnienia w alegorycznych po
staciach tej młodej dziewczyny z nad brzegów Dunaju i tego galskiego
rycerza Brensa. Spotykają się i skłaniają ku sobie, wobec pełnego
blasku i potęgi, owego świata łacińskiego, którego przeznaczeniem
było zlatynizować wybrzeża Adryatyku, zarówno jak Euksynu i Duna
ju. F o n t a n n a B l a n d u si a, to pieśń łacińskiego plemienia, udramatyzowana cudnie w naszym języku, przez co ma charakter pra
wdziwie narodowy.“
Francuzi zachwyceni tćm dziełem witają w nićm utwór bratnie
go geniuszu. Znany krytyk Armand Pontm artin, utyskując na dzi
siejsze ubóstwo sceny francuzkićj, nalega silnie na akademika Ksawe
rego Marmier, który zna gruntownie język rumuński, aby wraz z poe
tą Henrykiem Bornier, autorem córki Rolandowej, zajgli sig przekła
__________
dem arcydzieła.

Tak w konferencyach publicznych jak w rozprawach dzienni
karskich, słyszymy ciągłe skargi na smutny stan teatru w ojczyznie
Kornela i Rasyna. Do kilku znanych od dawna koryfeuszów, jak
W iktor Hugo, Sardou, Feuillet, Dumas, Legouve, Augier, Labiche,
których głowy już przypruszone śniegiem, przybyło zaledwie kilku in
nych jak Franciszek Coppee, Pailleron, Delpit, Bornier, Ohnet, że po
miniemy innych. Na pięćdziesiąt scen paryzkich, to doprawdy zamało. W obec tego ubóstwa zręczny konferensista Dreyfus, zaproszony
przez koło literackie do Brukselli wpadł na myśl dowcipną. Rozpi
sał listy do pierwszych autorów dramatycznych, z wyjątkiem Wiktora
Hugo, zapytując w jaki sposób tworzą dramata i koinedye? Zagadnieni pospieszyli z odpowiedzią. Żaden z korespondentów nie sformuło
wał teoryi na wzór „Ars poetica“ Horacego; każdy rzucił na papier,
co mu przyszło do głowy i w tein leży oryginalność owych listów,
odczytanych przez prelegenta.
Zobaczmy, co odpowiedział Dumas.
Żądasz odemnie szczerości, otóż powiem ci, że nie mam poję
cia, jak utworzyć sztukę dla teatru. Niegdyś przed laty, gdy zaledwie
opuściłem kolegium, zadałem ojcu to pytanie.
—
Rzecz najprostsza—odpowiedział—pierwszy akt jasny, osta
tni krótki, wszędzie równy interes!
Sposób łatwy, to prawda, idzie tu tylko, jak go użyć. Tu do
piero zaczyna się trudność. Potrzeba urodzić sig z talentem dram aty
cznym, iuaczćj ani wola, ani praca nic na to nie pomogą. Potrzeba
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wyższego namaszczenia. Ktokolwiek udatnie tworzy sztuki odpowie
ci, że nie wie, jak je tworzy. Zapytajże Romea, jakim sposobem uko
chał Juliettę i pozyskał jćj miłość? odpowie, że nic nie wie, że mu to ja 
koś samo przyszło.”
List Emila Augier nie lepićj rzecz objaśnia: „Prosisz mnie
o receptę na fabrykacyą komedyi, nie znam jćj, ale myślę, że musi być
podobna do tćj, jaką sierżant dawał kanonierowi na fabrykowanie
armat: „Weź dziurę i otocz ją metalem.”
Tej recepty używa większa część autorów. Może byłaby inna:
wziąść metal, wywiercić w nim dziurę, w końcu zapalić światło. W a r
macie ta dziura zowie się duszą, nazwij ją jak chcesz w utworze d ra
matycznym, jeśli ci ta nie odpowiada.
„Otóż i cały przepis jaki dać mogę. Dołączam do nićj tę radę
mędrca, daną zakłopotanemu autorowi: oblćj piąty akt słodkiemi
łzami, potrząśnij dowcipem cztery poprzednie. Nie wiemy czy autor
poszedł za tą radą.”
Obszerniej rozpisał się Wiktoryn Sardou.
„Nie łatwo mi odpowiedzićć na twoje zapytanie. Różnie różni
zabierają się do pisania sztuk dramatycznych. Chceszli wiedzieć ja 
ki mój sposób? Trudniej to sformułować niż przepis na kaczkę z ru
mianym sosem, lub pulardę z truflami. Musiałbym zapisać całe fo
liały, a jeszcze pytanie czybym kogo nauczył. Mój sposób dobry dla
mnie, lecz wątpię, aby przydał się na co drugim.
Słowem, jeśli są prawidła niewzruszone, stałe, niezmienne dla
sztuki dramatycznej, prawidła, z których tylko zarozumiałe nieuki lub
szalone głowy chcą się gwałtem wyłamać, cała metoda polega na
tćm, aby wiedzieć, dokąd idziemy i obrać najwłaściwszą drogę. Tyl
ko że jedni idą piechotą, drudzy jadą na kołach, inni pędzą pchani
siłą pary, inni znów pełzają na czworakach: W iktor Hugo leci balo
nem. Ten zatrzyma się w drodze, ów popędzi dalćj niż zamierzył,
ten stoczy się w rów, tamten zabłądzi na bezdrożach.
„Najrozumniejszy ten, kto ma cel i wprost idzie ku niemu."
Doświadczony Labicbe, który od czterdziestu lat bawi publi
czność paryzką, takie znów daje rady:
„Każdy śpiewa swoję piosenkę według własnego natchnienia,
ten na wesołą, ów na płaczliwą nutę. Zobacz jaki mój sposób.
„Gdy myśl mi nie przychodzi ogryzam paznokcie i pióro, wzy
wam na pomoc Opatrzności. Kiedy schwycę myśl lub sądzę, żem ją
schwycił, biorę librę papieru, na pierwszćj stronicy piszę wyraz pl an.
Trzez plan rozumiem cały szereg scen od pierwszćj do ostatnićj.
„Dopóki nie mamy końca sztuki, nie mamy ani początku, ani
środka. Najcięższa praca nad planem. Gdy go ułożę rozpisuję sce
nę po scenie, pytam na co która służy, czy określa charakter, czy po
suwa naprzód akcyą. Sztuka to istne zwierzątko o stu nogach, musi
zawsze być w drodze. Gdy zwolni kroku, publiczność ziewa, gdy usta-
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nic, publiczność gwiżdże. Aby utworzyć sztukę wesołą, potrzeba mieć
dobry żołądek: wesołość leży w żołądku.11
Zagadniony Legouvć autor „Adryanny Lecouvreur“ i „Medei,“
odpowiedział zręczną akademicką rozprawką. Porównywa powieść
z dramatem.
„Chcesz wiedzieć, mówi, jak najlepićj utworzyć sztukę do teatru?
oto zaczynając od końca. Inna rzecz z powieścią. Znałem słynnych
powieściopisarzy, którzy puszczali się w drogę, nie wiedząc sami do
kąd zajdą.
„Walter-Scott, wielki W alter-Scott zasiadał rankiem do stolika,
brał kajet, położył napis: „rozdział pierwszy;11 ugrupował osoby swoje,
oznaczył sytuacye a potćm wprowadził w ruch osoby, niech działają
same przez siebie, stosownie do logiki faktów i charakterów.
„Eugeniusz Sue mawiał nieraz, że nie mógł w żaden sposób ob
myślić planu, wyobraźnia jego potrzebowała niespodzianek. Aby
pochwycić publiczność, sam musiał być pochwycony. Nieraz w końcu
felietonu tak powikłał osoby swoje, że nie wiedział sam, jak wyjść
z tćj plątaniny.
„Georges Sand zaczynała romans uderzona jakimś frazesem,
jakąś myślą lub krajobrazem. Nie ona kierowała piórem, ale pióro
nią kierowało. Zamierzała napisać tom jeden a napisała ich dziesięć.
Czasem znów myślała o dziesięciu a skończyła na jednym. Marzyła
niekiedy o szczęśliwćm rozwiązaniu rzeczy a doprowadziła bohatćrów
do samobójstwa.
„Nigdy tymczasem ani Scribe, ani dwaj Dumasowie, ani Augier, ani Labiche, ani Sardou, nie napisali sceny pierwszćj, nie wie
dząc, co będzie w ostatnićj. Punkt wyjścia to dla nich znak zapyta
nia. Nie idą nigdy na oślep. Wtedy ruszają naprzód, gdy pilnie
oznaczyli wszystkie drogoskazy.
„Powieść to podróż pojazdem, możesz popasać, nawet nocować
w drodze, możesz wysiąść, niekiedy przypatrywać się krajobrazom,
zjeść śniadanie lub obiad w pięknćm miejscu, podróżnik nie potrzebu
je pędzić, wolno mu zabawić się, wypocząć, pogawędzić. Dla niego
główną rzeczą nie cel drogi, lecz sama podróż.
„Sztuka tetralna to podróż spiesznym cugiem dziesięć mil na
godzinę, czasem kilka minut wytchnienia, antrakt. Niech tylko lo
komotywa przestanie świstać, publiczność ją zastąpi.11
Teodor Banville, raczćj poeta niż dramaturg, zagadniony z kolei
dzieli sztuki na dwie kategorye.

„Trzeba, mówi on, odróżnić dwa pytania: naprzód jak się wziąść
do napisania sztuki, któraby przyniosła wielki dochód dyrekcyi tea
tru? powtóre jak utworzyć znakomite dzieło?
Odpowiedź na pierwsze pytanie: my nic nie wiemy. Gdybyśmy
wiedzieli, każdy teatr miałby co wieczór 6000 franków dochodu. Je
dyna rada: chceszli wiedzieć, czy sztuka przyniesie dochód? odczytaj
ją prostaczkowi. Jeżeli go poruszy lub zabawi, jeśli wywoła z ust
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jego uśmiech, wyciśnie mu łzy z oczu, jeśli przytetn dobrze odegraną
będzie przez doskonałych aktorów, możesz liczyć na powodzenie.
„Odpowiedź na drugie pytanie: aby utworzyć piękne i trwałe
dzieło potrzeba mieć geniusz. W sztuce talent jest niczem, geniusz
konieczny. Poeta genialny zamyka w sobie wszystkich przeszłych
i przyszłych poetów, tak samo jak pierwszy człowiek zamykał w sobie
całą ludzkość. Człowiek genialny stworzy dla teatru formę, jaka przed
nim wcale nie istniała, a która po nim nie posłuży nikomu.”
Pailleron w długim liście wbrew opiniom Labicha i Legouvego
usiłuje przekonać, że w utworzeniu sztuki więcćj znaczy instynkt niż
namysł. „Gdyby autor wiedział co czynić, mówi on, czemużby po
napisaniu dwudziestu sztuk dobrych, utworzył dwudziestą pierwszą
bez najmniejszej wartości.
,,Ale czas mi skończyć, dodaje, zły to znak, gdy artysta zbyt
wiele rozprawia o sztuce, jak zły znak, gdy kochanek zbyt wiele mówi
o miłości. Gdybym był kobietą nie wierzyłbym takiemu.
.,Chceszli mieć wynik filozoficzny tćj gadaniny? Powtórzę ci
bajeczkę mego siedmioletniego synka. Ucząc się na pamięć Lafontaina, umyślił wysnuć coś z własnćj główki. Przyniósł mi bajkę swoję pod tytułem „K anarek i osioł."
Kanąrek śpiewał długo, a o sio ł go spyta,
Jak ci głosu wystarczy o każdćj dnia porze?
Na to ptaszek, jak śpiewam? ot, dziobek otworzę,
A potem zaśw iergorezę... t i u t i u t i u i kwita.

„Otóż więc ty jesteś osłem, — niech cię to nie obraża, kanarek
to ja; kiedy śpiewam otworzę dziobek, zaświergoczę t i u t i u t i u ! oto
wrszystko, co ci powiedzieć mogę.“
Dreyfus zakończył rzecz bardzo zręcznie: „Zarzuci kto zapewne,
że nie nauczyłem, jak się tworzy komedya lub dramat. To prawda,
ale za to nauczyłem jak się tworzy konferencya. Sposób na to nad
zwyczaj prosty. Udać się do pierwszorzędnych mistrzów. Wyjednać
sobie ich listy, odczytać je przed światłą publicznością, w tem leży
_____
cała tajem nica.11
Tradycyjna nienawiść pomiędzy anglikami a francuzami, złago
dzona nieco przed niedawaemi laty, dziś znów przybiera gwałtowny
charakter, jak w czasach Napoleona I-go albo Dziewicy Orleańskiej.
Wyrazem opinii publicznej stał się Kamil Debaus, autor świeżo wyda
nej książki pod tytułem „Nieszczęścia John Bulla,“ przepowiada on
w humorystyczny sposób niechybne klęski Anglii, za sprawą dynami
tu i fenianów irlandzkich. Dla oryginalności zamiast przedmowy,
albo wstępnego słowa, znajdujemy w końcu obszerne post scriptum,
streszczające w sobie całość dzieła.
Nie obwijając rzeczy w bawełnę autor oświadcza wręcz nienawiść
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swoję do anglików, którzy nawzajem ścierpieć nie mogą Francyi. Po
tćm szczerćm wyznaniu oblicza wszystkie krzywdy, zrządzone przez
złego sąsiada i wyrzuca z piersi dawno tłumioną gorycz.
Anglicy, mówi on, rozpostarli sig po wszystkich lądach stałych,
jak sardynki po wszystkich morzach, ogromnemi ławami do Francyi
szczególniej napływają straszliwą masą. Jedna ława rozsiadła się
w Boulogne, inna w Dunkierce i Fecamp, inne znów zalały południo
we wybrzeża Cannes, Niceę, Pau, Arcachon i t. d. Gdziekolwiek an
glik pokaże długie zęby, zabiera kraj na własność, ściąga tam całe
chmary przybyszów, istna to filoxera.“
Co szczególniej gniewa pana Debaus, oto że Francya za wszyst
kie niegodziwości anglików, za ich nienawiść i zazdrość, wywzajemnia się tylko żarcikami, a z drugićj strony naśladuje ich mody
i zwyczaje, strzępi swój język ich barbarzyńskiemi wyrazami. „Przed
laty dwudziestu, przypomina autor, kiedy mężczyzna wchodził na wy
stawę, do teatru lub do wagonu, witał sąsiadów lekkim pokłonem, dziś
kapelusz przyrósł każdemu do czoła; dawniej mężczyzna podawał ra
mię kobiecie na ulicy, dziś stąpa obok niej z podniesioną do góry
głową. Dawnićj noszono suknie z własnego wyrobu, dziś krawiec za
leca szewiot angielski, serżę angielską i t. p. Co gorsza wprowadzo
no do mowy naszćj mnóstwo zamorskich wyrażeń jak high-life, chocking, ticket, sport, fife o’clock. Ostatnie wyrażenie szczególniej
mnie oburza; czemu popołudniowćj przekąski nie nazwać podwieczor
kiem, ale godziną piątą.11
Stare to jednak grzechy. Jeszcze w XVI wieku Perlin pisał:
„Nie podoba mnie się, że ci nikczemnicy, będąc w kraju swoim, plują
nam w twarz, a kiedy są we Francyi my czcimy ich jak bożków.
W podobny sposób w parę wieków potem utyskuje Michelet:
,,ani kropli żółci, mówi on, nie ma w duszy Francya. Tak znienawi
dzona przez Anglią nie płaci jćj wet za wet nienawiścią i właśnie
w chwili, kiedy Anglia doprowadza ją do zguby, Francya wielbi ją
i naśladuje.1*
Zkąd pochodzi ta nieszczęsna anglomania? to zagadka trudna
do rozwiązania.
„Francya, odpowiada na to Debaus, ma zawsze skłonność do
ulegania obcym wpływom. Zwłoszczyła się za czasów Walezyuszów,
zhiszpaniła za Anny Austryaczki, Cyd zachwycał umysły, sprusaczyła się na chwilę za Fryderyka Ii-go. Po Rossbach noszono kapelusze
ii la Frćderic. Ale to wkrótce przeszło, anglomania tymczasem trwa
od wieków. Wolter i Monteskiusz wiele się do tego przyczynili, cho
roba przecież istniała już przed nimi.
„Szczęściem, że lud francuzki nie ulega wcale tćj zarazie. We
wszystkich portach nad kanałem w Saint Mało, w Dieppe, w Dunkierce
gorącą cześc odbierają sławni zapaśnicy anglików Duguay-Froin, Jan
B art i tylu innych."
Autor przechodzi wreszcie na pole d zisie jsze j polityki, wyrzuca
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gorycz z serca. „Dawnićj, mówi on, kiedy byliśmy mocni, żaden an
glik nie śmiał nastąpić nam na nogę, od czasu klęsk naszych zmieni
ła się całkiem postać rzeczy. Podniesiem tylko rękę: „stój!“ woła
John Buli; rzucimy okiem w którą stronę, „nie pozwalam!11 krzyczy
stanowczo. Wchodzimy do Tunisu, zżyma się gniewem; byliśmy w Egip
cie, „precz ztąd! woła, to moje miejsce!1' Idziemy do Madagaskaru,
John Buli stawia zapory; spieramy się z Tonkinem, zabrania bić chiń
czyków. Budujemy kanał Suezki, spełnia akt olbrzymiego p i c k p o c k a t y z m u . Zdrada, chciwość, fałsz na każdym kroku, takie to oby
czaje nowożytnych kartagińczyków!
Słynny poeta prowansalski, Fryderyk Mistral, przybył niedawno
do Paryża. Południowcy, osiedleni w stolicy, przyjmują go z niesły
chanym zapałem: do tych wieńców, sypanych mu hojną ręką, wplatają
swoje kwiaty i rodowici paryżanie, zachwyceni ślicznym poematem
„Nerto,‘‘ który ukazał się tu wkrótce po przybyciu poety. O tym no
wym klejnociku prowausalskićj literatury powiemy w przyszłej kroni
ce naszej; dziś damy tylko streszczony ustęp z autobiograficznych za
pisków Mistrala. K artka ta wyrwana z życia młodego wieśniaka, ma
luje wybornie jego zajmującą osobistość. Poeta opisuje w sposób hu
morystyczny, jak po ukończeniu szkół zdobył swój bakalaureat.
„Było to w roku 1847; miałem lat siedmnaście. Tylko co ukoń
czyłem nauki w awiniońskiem liceum. Ojciec wtedy rzekł do mnie:
— No, mój chłopcze, skoro teraz taka moda, musisz zdać egzamin i otrzymać patenta.
,,Wybrałem się w podróż, matka zawiązała mi trochę bielizny
w wielką chustkę kraciastą, ojciec włożył mi w rękę worek z grubego
płótna, a w nim pięćdziesiąt srebrnych pięciofrankówek.—Pilnuj się—
rzekł—abyś ich nie stracił. Wziąłem kij w rękę, zawiniątko pod pachę
i ruszyłem piechotą ku Nimes.
„W7 mieście spotkałem całą gromadę uczniów; przybyli jak ja po
swój bakalaureat. Towarzyszyli im rodzice albo krewni: poważni pa
nowie, piękne panie; każdy z nich miał pełną kieszeń rekomeudacyi:
to do rektora, to do inspektora, to prefekta. Szli tćż śmiało, stuka
jąc o bruk podkówkami, z głową do góry podniesioną.
,.Ja, syn ubogiego rolnika, nie ważyłem więcćj jak ziarnko pro
sa w tym tłumie. Umiałem bardzo mato, a jedyny ratunek widzia
łem w świętym Baudeli, patronie miasta; prosiłem go tćż gorąco, aby
zmiękczył serca moich sędziów:
„Zamknięto nas w wielkiej pustćj sali. Nadszedł stary profe
sor, podyktował nam przez nos wersyą łacińską, zażył tabaki i rzekł:
„Macie godzinę czasu na przetłumaczenie po francusku tego, co wam
podyktowałem.11 Dalejże do roboty — wertujemy nagwatt w dykcyonarzu. Godzina wybiła; profesor pozbierał ćwiartki papieru muićj
więcćj zapisane.
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— „Do ju tra—rzekł, wyprawiając nas za drzwi. Była to pier
wsza próba.
„Chłopcy rozbiegli się po mieście. Znalazłem się sam na bru
ku z kijem w ręku i zawiniątkiem pod pachą. Trzeba było wynaleźć
jakiś kącik, a że miałem dosyć czasu przed sobą, obszedłem miasto
z jakie dziesięć razy. Co krok, to nowy hotel: przed bramą snują się
garsoni w czarnych frakach, zapraszają grzecznie przechodniów, ale
jeśli który spojrzy na mnie, wnet odwraca oczy z pogardą. Ten świat
nie dla mnie, pomyślałem w duchu i puściłem się na przedmieście.
Spostrzegam ubogą gospodę, nad drzwiami napis: „Pod małym
świętym Janem." Ten mały święty Jan przypadł mi jakoś do serca;
czułem się jakby w domu. A przecież to nasz patron! Święty Jan
sprowadza żniwo; mamy przecież ognie świętojańskie, zioła świętojań
skie, kartofle świętojańskie. Wszedłem więc do gospody pod. Ś. J a 
nem.
,,Trafiłem wybornie. W dziedzińcu stały wózki pokryte szarćm płótnem, karyolki powyprzęgane; dziewczęta prowanckie rozma
wiały wesoło; pełno śmiechu i gwaru. Wchodzę do izby, siadam so
bie za stołem.
„W sali gościnnśj roi się lud. Byli to sami ogrodnicy z wiosek
okolicznych; znali się dobrze z sobą; co tydzień przyjeżdżają tu na
targ. Rozhowor toczył się długo o selerach i porach, o marchwi i ce
buli. J a tymczasem zmiatałem z talerza, co mi dano.
— A ty młodzianie, czy należysz także do cechu? — zagadnął
jeden ze starszych, nazwiskiem B enezet— nie wyglądasz jakoś na to...
— Zgadłeś pan w rzeczy samśj — odrzekłem. Przybywam do
Nimes po bakalaureat.
— Bakalaureat... co to jest?—zapytali wszyscy razem, poglądając na siebie.
— Wytłómacz nam to—zagadnął Benezet.
— Otóż, kiedy skończymy szkoły — odrzekłem — kiedy mistrzo
wie nasi wyuczyli nas po francusku, po łacinie, historyi, retoryki, ma
tematyki, fizyki i chemii, astronomii, filozofii i Bóg wie czego jeszcze,
przysyłają nas do Nimes, gdzie uczeni panowie biorą nas na egzamin.
— Ha! tak, rozumiem—przerwał jeden—to tak samo, jak kiedy
chodzimy na katechizm, a potćm ksiądz pyta: czy jesteś chrześcianinem?
— Tak samo. Ci uczeni pytają nas o różne rzeczy zapisane
w książkach, a jeśli odpowiemy dobrze, dają nam bakalaureat, to jest
świadectwo z odbytych nauk. Otrzymawszy je, każdy z nas ma pra
wo zostać notaryuszem, adwokatem, kontrolerem a nawet podprefektem.
__A jeśli odpowiedź zła, to co?
— Ha! wtedy odsyłają nas na ławę oślą. Dziś wybierają do
brych... jutro rano przesieją nas jak przez sito.
— Dyabla sprawa!— zawołało kilku. A o cóż was to pytać będą?
Tom II. Czerwiec 1884.
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— Kto tam wie? zapytają może gdzie i kiedy odbyły się wszyst
kie bitwy stoczone od początku świata; bitwy żydów i rzymian i a ra 
bów i niemców i hiszpanów i anglików i węgrów i polaków. A nie
o same bitwy pytać będą, ale i o nazwiska wodzów, królów, królo
wych, ministrów i t. p.
— Niechże ich pioruny zatrzasną—przerwał jeden. — I co komu
ztąd przyjdzie, jak mu powiesz, że to a to stało się w czasach, kiedy
ś. Józef był małem pacholęciem? czy podobna, aby tacy mądrzy ludzie
tak byli głupi? Znać nie mają do roboty nic lepszego! Gdyby im
przyszło jak nam, grzebać od świtu w ziemi, nie myśleliby jako żywo
o arabach ani o królu Herodziel No i cóż dalej!
— Nie o samych królów pytać będą, ale o wszystkie narody,
wszystkie kraje, góry i rzeki, a nawet o gwiazdy na niebie. Co do
rzek, musimy powiedzićć, gdzie która ma źródło swoje, i do którego
wpływa morza? Zkąd pochodzi mróz biały, deszcz, grad, błyskawi
ca i piorun? Zkąd wieje wiatr? ile przestrzeni ubiega na dzień, na
godzinę.
— Niechże ci przerwę mój chłopcze—rzekł stary Benezet. A więc
zapewne ci wiadomo, że wiatr wieje z pod ziemi. Mówiono mi, że wy
chodzi z przedziurawionej skały; gdyby zatkał kto tę dziurę, przestał
by wiać i nie płatałby tyle psot, jakie codziennie płata!
— Rząd nie pozwoli na to — odpowiś ogrodnik z Barbiutane:
gdyby nie wicher północny, Prowancya byłaby ogrodem Francyi...
a ktoby nam wtedy dał radę? Bylibyśmy zanadto bogaci!
— Pytają nas jeszcze — dodałem — o rodzaju zwierząt, ptaków,
ryb, nawet płazów.
— Poczekajże— zawołał Benezet wyciągając ręce—a o smoku taraskońskiin, co twoje książki piszą? Niektórzy prawią że on nie ist
nieje, a przecież widziałem go w Taraskonie, koło zamku, nad rzeką.
— Pytają nas tćż — ciągnę dalej — o gwiazdy: jak są wielkie?
jak daleko leżą od siebie? ile tysięcy mil od ziemi do księżyca? ile mi
lionów mil do słońca.
— Oj, co to, to już bajka — zawołał brodaty Palamard z Novo;
a któż to tam poszedł, żeby obliczyć mile? Uczeni stroją sobie żarty
z prostaków! Gotowiby wmówić w nas, że gołębie ssą matkę. Pię
kna mi nauka, co rachuje mile do słońca i księżyca! Bo i cóż nam
wreszcie do tego? Gdyby jeszcze uczyli, jak się poznać z księżycem
i jaki wyciągnąć z niego pożytek? Kiedy siać selery, kiedy zbierać
groch i soczewicę, kiedy dawać lekarstwo wieprzom, powiedziałbym,
to mi przecie nauka; ale wszystko, co prawisz, wierutne brednie i ko
niec!
— Cicho byłbyś koźle brodaty — zawołało kilku. Ten młodzik
więcćj wić od ciebie. No, moje chłopcy, trzebaż inićć nie lada głowę,
żeby w nią wpakować tyle mądrości!
— Patrzaj-no, jaki on blady—mówiły kobiety między sobą; wi-
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dać że nauka nie utuczy. Pocóż tak ślęczyć nad książką? Doprawdy
nie rozumiem!
— Ja nie chodziłem nigdy do szkoły—rzekł młody ogrodniczek
—a, b, c, nieznane mi całkiem, ale gdybym tyle nauczył się rzeczy
jak on, głowaby mi pękła na dwoje.
Benezet myślał chwilę głęboko, a potem wstał z ławy i wyrzekł
na głos:
— Wiecież co chłopcy? kiedy idziemy na odpust, albo na harce
byków, toć czasem zabawa przeciągnie się późno w noc i zostajem
w mieście do ranka. Owóż jesteśmy w Nimes; jutro to dziecko z Maillanny ma odbyć twardą próbę... zanocujmy tu wszyscy, dowiemy się
przynajmniej jutro, czy ten nasz maillańczyk dostanie bakalaureat?
Wszyscy zgodzili się na wniosek.
Nazajutrz zrana, trochę pokrzepiony snem, znalazłem się w szkol
nym gmachu z innymi kandydatami. Nie jeden z nich jakoś osowiał.
W ogromnej sali, za wielkim stołem, założonym książkami i papiera
mi, zasiadło pięciu profesorów w żółtych sukniach z gronostajem na
ramieniu, w czarnych doktoratkach: był to fakultet literacki z Mont
pellier.
Jeden z tych profesorów, St. Rćnć Taillandier, m iał się stać
w kika lat późnićj gorliwym protektorem języka prowansalskiego.
Ale wówczas drogi mój mistrz nie domyślał się, że ten biedny chło
pak wiejski, co bąkał przed nim ledwie zrozumiałe słowa, będzie kie
dyś dozgonnym jego przyjacielem.
Szczęście sprzyjało mi: otrzymałem bakalaureat. Biegnę przez
miasto lekkim krokiem, jakby anioł stróż unosił mnie na skrzydłach.
Było to w sierpniu; słońce okropnie dopiekało. Spragniony chciałem
zajść do kawiarni, lecz nie śmiałem przestąpić progu. Świat to był
dla mnie obcy.
W ulicy za to rozwinąłem całą fantazyą. Szedłem z głową po
dniesioną do góry, wywijając laseczką w powietrzu. Kto spojrzał na
mnie, musiał pomyśleć: ten niezawodnie otrzymał dyplom.
Ale dopićroż to była radość w gospodzie pod małym św. Janem!
Moi poczciwi ogrodnicy wyglądali mnie niespokojnie. Uradowali się
tćż wszyscy moją tryumfującą miną! „Wygrał! wygrał!1* wołano chó
rem. Zbiegli się hurmem do mnie starzy, młodzi, kobiety, dziewczęta,
gospodarz z gospodynią, parobcy ze stajni, nuż ściskać mnie za ręce...
Rzekłbyś, że mi spadła manna z nieba.
—
Proszę o głos!—zawołał Benezet; oczy jego zabiegły łzami—
słuchaj dziecko z Maillany — rzekł do mnie— uradowałeś nam serca!
Pokazałeś tym mądrym panom, że nie same mrówki wyłażą z ziemi
naszćj; wychodzą* także ludzie! No! mały, potańcujmyż parandolę!“
Trzydzieści lat ubiegło od tćj chwili. Ilekroć jestem w Nimes,
a zobaczę zdaleka szyld „pod małym świętym Janem ,“ ta godzina
młodości staje mi w oczach promienista i myślę słodko o tych poczci
wych ludziach, którzy przy pierwszym kroku na świat, dali mi poznać
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jak dzielnym jest lud nasz i jakim to skarbem zdobycie popular
ności.
Wystawa rzeźb i obrazów, otwarta już na polach Elizejskich;
zostawiamy opis jćj do przyszłćj kroniki; potrzeba bowiem czasu na
rozpatrzenie się w trzydziestu kilku salach i w ogrodzie, pełnym grup
i posągów. Powiedzmy za to słówko o nowćrn arcydziele Munkaczego.
Mistrz węgierski, obrażony na dyrektorów salonu, za trudności
czynione mu przed trzema laty, z przyjęciem spóźnionćj przesyłki
„Chrystusa przed Piłatem ,“ wystawił nowe, cudniejsze jeszcze dzieło:
„Chrystusa na Kalwaryi,“ w osobnej galeryi Sedelmayera. Oto te
obrazy pomieszczone naprzeciw siebie, oświecone z góry wybornie
się dopełniają. Pierwszy—obwrożony tryumfalnie po miastach węgier
skich, niemieckich i angielskich wrócił niedawno do Paryża.
W nowej kompozycyi Munkaczy prześcignął jeszcze sam siebie,
umiał rozwinąć samodzielną twórczość w przedmiocie tylokrotnie po
dejmowanym już przez mistrzów, nie naśladował nikogo.
Przywykliśmy widzieć trzy krzyże pomieszczone rzędem na śro
dku płótna, tu zaś mieszczą się po prawej stronie. Krzyż Chrystusa
wysunięty naprzód, inne widać tylko z profilu. Pod krzyżem Zbawi
ciela zbolała matka, oblewa łzami nogi konającego. Przy Boga-Rodzicy klęczy ukorzona Magdalena, przysłonięta niby złocistym płasz
czem zwojami jasnych włosów. Trzecia niewiasta podnosi w górę
obie ręce z wyrazem przerażenia. Ś-ty Jan obleczony w szkarłat stoi
u stóp krzyża obok Maryi. Święta grupa zajmuje trzecią część obra
zu. Tymczasem z głębi ku lewćj stronie widzowie tłumnie powraca
ją do miasta. Dziwnaż tu rozmaitość typów i barw, i uczuć i wra
żeń. Oczy wszystkich zwrócone ku Ukrzyżowanemu Zbawcy, wszyscy
czują że spełnił się krwawy dram at, który zmieni porządek świata.
Wieczny tułacz ucieka przerażony, za nim idą zwolna dwaj starce, za
pewne kapłani: jeden tłómaczy drugiemu konieczność spełnionego
aktu, drugi słucha jak przybity do ziemi. Każde oblicze przemawia
to zgrozą, to przestrachem, to rozpaczliwą boleścią. Wśród tłumu
odbija konny pretoryanin zimny jak głaz, zajęty wyłącznie służbą
swoją i drugi równie zimny oprawca, odchodzący od krzyża z drabiną
i toporem.
Dodajmy do tego przepyszne niebo przysłonięte czarną chmurą.
Nad krzyżem tylko przez ten żałobny całun przegląda słabiuchne
światełko; łatwo zgadnąć że z tego przymglonego jeszcze promyka,
rozbłyśnie słońce w pełnym blasku i ogarnie wszystkie krańczyny
ziemi.
Artyści francuzcy obrażeni na mistrza, że arcydzieła swego nie
pomieścił w salonie. Lepićj się jednak stało tak dla jednćj, jak i dla
drugićj strony. Przy obrazie Munlcaczcgo zbladłyby inne utwory,
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obraz zaś umieszczony w świetle umiejętnie skierowanym, występuje
w pełnym blasku piękności swojśj.
W osobnćj sali Sedelmayer zgromadził kilka dawniejszych utwo
rów Munkaczego, oraz kilka obrazów malarzy austryackich. Odzna
cza się między niemi wielki obraz Payera, przedstawiający katastrofę
Franklina, zagrzebanego z towarzyszami w lodowiskach podbieguno
wych. Payer należał do wyprawy austryackiej, wysłanćj za Frankli
nem, trzy zimy spędził w pośród lodów, miejscowość odtworzył z na
tury, resztę dopełnił bogatą fantazyą.
Organizuje się w Paryżu loterya złożona z obrazów, rycin i t. p.
Dochód z nićj przeznaczony na utrzymanie domu Ś-go Kazimierza.
Komitet organizujący tę loteryą otrzymał już od rządu tutejszego
upoważnienie na sprzedaż 300,000 biletów po franku. Artyści nad
syłają swoje prace, z pomiędzy tych zasługuje na szczególną uwagę
piękny obraz pana Alchimowicza. P. Andriolli ofiarował prześliczną
scenę z Konrada Wallenroda.
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„Die deutsclie Staatssprache oder Oesterreicli ein deutsclier
S taat,“ vou dr. Stanislaus Poray Ritter von Madeyski. Mitglied des oesterreichischen Abgeordnetenliauses. W ie D , im
Selbstverlage des Yerfassers. 1884.
Ważna rozprawa, jaka z początkiem bieżącego roku toczyła się
w austryackićj Radzie państwa nad wnioskiem hr. Wurmbranda
0 uznanie języka niemieckiego za państwowy, znana jest czytelnikom
w całćj doniosłości i genezie swojćj z obszernćj pracy, umieszczonćj
w jednym z ostatnich zeszytów „Biblioteki Warszawskiej.“ Dr. Sta
nisław Madejski, autor dzieła powyżej zacytowanego, odegrał w tćj
rozprawie rolę bardzo ważną, jako sprawozdawca większości komisyj
nej, broniący zręcznie i skutecznie zamaskowanego we wniosku hr.
W urmbranda zamachu nietylko na równouprawnienie języków, lecz
w ogóle na równouprawnienie narodowości, wchodzących w skład pań
stwa austryackiego. Spełniwszy swoję misyą parlam entarną dr. Ma
dejski zachęcony, jak mówi w przedmowie, z wielu stron, opracował
całą kwestyą w sposób naukowy i przeniósł ją na pole dalszćj, ale już
spokojnćj, bo ściśle umiej ętnćj dyskusyi. Było to wskazanćm—nawet
potrzebnćm, bo rozprawa w parlamencie austryackim skończyła się
odrzuceniem wszystkich wniosków, tak większości autonomicznej jak
1 mniejszości niemiecko-centralistycznój, wskutek czego sama kwestya
sporna nie została umorzona, lecz tylko na razie zaniechana tak, że
każdćj chwili mógłby ją wznowić hr. Wurmbrand lub jeden z jego to
warzyszy politycznych. Z tego stanowiska ocenione dzieło dr. Madeyskiego przedstawia się najpierw jako zasługa polityczna, którćj należy
się wdzięczne uznanie nietylko z naszego kraju, który najmnićj zagro
żony jest zapędami centralistów do germanizacyi, bo sam hr. Wurm
brand i jego towarzysze zgadzali się na wyłączenie Galicyi z pod su-
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premacyi języka niemieckiego, — lecz głównie z innych sąsiednich
prowincji słowiańskich, gdzie walka o mniejszą lub większą supremacyą języka niemieckiego nie skończyła się jeszcze, i nie skończy chyba
dopóki jaki genialny mąż stanu nie wpadnie na szczęśliwy pomysł
konstytucyjny, któryby wyleczył Austryą radykalnie z jej nieustan
nych przesileń na tle kwestyi narodowych. To, że dr. Madeyski na
pisał dzieło swe po niemiecku, podnosi tylko bardzo jego zasługę po
lityczną. Sprawy tego rodzaju jak walka parlamentarna o obwoła
nie języka niemieckiego państwowym, sięga daleko poza mury parla
mentu wiedeńskiego, zwraca na siebie uwagę zagranicy, więc ma nie
jako europejskie znaczenie. Nasi przeciwnicy wytaczają spór przed
forum parlamentarne w języku zrozumiałym dla całej poniekąd Euro
py, a broniąc swojćj tezy zarzucają nas rekrymacyami, insynuacyami
także w języku dla Europy zrozumiałym. W parlamencie samym
głos nasz w tym samym języku podniesiony dotrzeć może tam, dokąd
dotarły napaście przeciwników. Poza parlamentem jednak jesteśmy
słabsi, nawet bezbronni, bo jedna broszura po niemiecku napisana,
nawet jeden zręczny artykuł niemieckiego dziennika służy wrogiej
nam propagandzie polityeznćj, daleko skuteczniej aniżeli tuzin cały
broszur lub artykułów polskich, czeskich i w ogóle słowiańskich.
Smutna to prawda, ale prawda nieubłagana, która i na każdym innym
kroku w życiu politycznem daje nam ciężko uczuć brak własnego or
ganu niemieckiego t. j. brak tśj broni, o którą węgrzy, rozpoczynając
walkę konstytucyjną z Austryą, zaraz się postarali. I dziś węgrzy
pielęgnują starannie swoję prasę i w ogóle swoję pnblicystykę niemie
cką. Lepiej od nas postawieni są czesi, rozporządzający jednym przy
najmniej oddanym sobie zupełnie organem (wydawana w Pradze „Politik’’), który sam odpiera wszelkie napaści prasy wiedeńskićj, pewnie
skuteczniej aniżeli czescy jego koledzy. Ktoby u nas stworzył organ
w języku niemieckim pisany a krajowi oddany, położyłby, bez przesa
dy można to powiedzieć, trw ałą zasługę polityczną. Tyle na uspra
wiedliwienie wstępnego zdania o książce dr. Madeyskiego, mianowicie
0 jej politycznćm znaczeniu i o formie niemieckiej.
Pisząc po niemiecku dr. Madeyski miał podwójnie trudne zada
nie, bo bez wielkiej szkody dla bronionej a tak ważnej sprawy, niewolno mu było puścić w świat szeroki miernego produktu literackiego
1 w ten sposób dostarczyć przeciwnej stronie niejako dowodu, że nie
umiemy naszej sprawy obronić, bo ona obronić się nieda. Z tej po
dwójnej trudności dr. Madeyski wyszedł zwycięzko. Można to powie
dzieć śmiało bez obawy, że zjadliwa krytyka niemieckiej prasy nie znaj
dzie tu materyalu do naigrawania lub chociażby tylko złośliwych przy
cinków.
Polityczny charakter książki dr. St. Madeyskiego nadaje jćj ce
chę aktualności i praktycznego zuaczenia na wypadek wznowienia odro
czonej tylko, jak się zdaje, sprawy uznania języka niemieckiego za pań
stwowy. Na tern nie kończy się jednak zasługa autora. Książka dr
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Madeyskiego nie stanowi bowiem tylko rekapitulacyi tego, co mówio
no w parlamencie i co napisano w sprawozdaniach komisyjnych. Nie
jest ona nawet zwyczajną publikacyą, traktującą rzecz z jednego tylko
stanowiska i tylko ze względu na chwilowy stan kwestyi spornćj, lecz
na szerszćj zasadniczćj i umiejętnej podstawie. Połowa książki a zwła
szcza rozdział, określający definicyą i istotę języka państwowego, ma
zakrój formalnego traktatu naukowego, któremu należy się w litera
turze prawniczćj trwałe miejsce. Z tego tćż powodu poświęcamy dzie
łu dr. Madeyskiego obszerniejszą wzmiankę, bo gdyby chodziło tylko
o efemerydę polityczną, chociażby nawet znakomicie napisaną i sensa
cyjną w treści swojćj, nie znalazłoby się dla nićj miejsca w dziale lite
rackim pisma głównie naukom poświęconego.
Z tego ostatniego t. j. naukowego stanowiska krytyka musi
przedewszystkiem przyznać autorowi gruntowność i samodzielność
w badaniu przedmiotu, oraz wielką precyzyą w przedstawieniu rezul
tatów tego badania. Wiadomo czytelnikom już z dawnićj podanego
sprawozdania z obrad nad wnioskiem hr. Wurmbranda, że właśnie
zdefiniowanie języka państwowego stanowiło piętę Achillesową wszyst
kich zresztą znakomitych mów, wygłoszonych z lewicy austryackićj
Rady państwa. Można to tłómaczyć brakiem szczerości, bo między
mówcami lewicy byli znakomici prawnicy, którym nieraz zapewnie ła 
two wypadło zdefiniować trudniejsze nawet pojęcia prawne, można to
uważać tylko za fortel polityczny, który nie pozwalał powiedzieć osta
tniego słowa:—wszystko to być może, ale faktem a nie domysłem tyl
ko jest to, że niemieccy matadorowie parlamentarni nie określili po
jęcia języka państwowego, mimo kilkakrotnie otrzymanych wezwań
w tej mierze, że natomiast dr. Madeyski podał tę definicyą i naukowo
ją uzasadnił.
Państwowym jest ten język, w którym funkcye państwowe na ze
wnątrz się wyrażają. Tak opiewa definicyą postawiona przez dr. Ma
dejskiego. Nawet w ten sposób podana jak tutaj, to jest bez stresz
czenia wywodów, które ją poprzedzają i uzasadniają, oddaje ona w spo
sób prosty a nadzwyczaj jasny prawne znaczenie wyrazu, używanego
tak często w parlamencie austryackim przez jednych bez świadomości
tego co chcą tćm wyrazić, przez drugich z ukrytą tendencyą w zna
czeniu autytezy równouprawnienia wszystkich narodowości. Sama
dla siebie wystarcza powyższa definicyą w naukowym traktacie. Na
gruncie politycznym, w praktyce politycznćj daje się ona nagiąć do ró
żnorodnych systemów. Pod hasłem języka państwowego prusacy wy
rugowali język polski ze wszystkich urzędów, a madjarowie pod tćm
samem hasłem swojemu językowi nadali supremacyą w urzędach i szko
łach nad wszystkiemi innemi językami,używauemi przez ludność w k ra
jach korony świętego Szczepana. W obu tych państwach połączono
powyższe pojęcia języka państwowego z tendencyą wytworzenia jedno
litego organizmu państwowego. Prusacy uznali język niemiecki a madjarzy język madjarski językiem państwowym, pozostawiając innym
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językom tylko zakres usunięty z pod ingerencyi państwa, to jest życie
prywatne. W ten sposób spodziewają, się mężowie stanu w jednćm
i drugićm państwie doprowadzić z czasem, w późniejszych pokoleniach
ludności, do stopniowćj asymilacyi pod względem narodowym. Pierw
sze pokolenie zachowa język ojczysty w całej czystości w obrębie ży
cia rodzinnego, ale z potrzeby, z konieczności, samo się wyuczy jako
tako języka państwowego; drugie pokolenie już w szkołach doskona
le władać zacznie językiem państwowym, więc conajmnićj znać go bę
dzie tak, jak język ojczysty, trzecie, czwarte i t. d. pokolenie, zrobi
dalsze postępy w języku, narzuconym na niekorzyść ojczystego, aż
nareszcie skończy się na zupełnem wynarodowieniu. Tak wygląda
tendencya systemu językowego w Prusiech i w Węgrzech, wypowie
dziana z całą otwartością i w praktyce przestrzegana z całą bezwzglę
dnością. W Austryi jestto rzecz niemożliwa, bo konstytucya orzekła
solennie równouprawnienie wszystkich narodowości i żadnej z nich
nie przyznała praw wyższych. Dla Austryi wzorem być musi Belgia
i Szwajcarya, dwa typowe państwa oparte na systemie równoupraw
nienia narodowego. W Belgii język flamandzki jest zarówno państwo
wym jak francuzki, w Szwajcaryi język włoski, niemiecki i francuzki
z równemi atrybucyami panują w całym obrębie fuukcyi państwowych.
Skoro konstytucya austryacka orzeka równouprawnienie wszystkich
narodowości, to językiem państwowym w Austryi musi być tak samo
niemiecki jak polski, czeski, ruski i t. d. Do wszystkich tych języków
stosuje się w zupełności powyższa definicya, bo we wszystkich wyraża
ją się funkcye państwowe na polu sądownictwa i adininistracyi, w szko
le i w urzędzie i t. d., nawet dzienniki ustaw krajowych drukowane
są we wszystkich językach narodowych, Dziennik ustaw państwa za
wiera obok tekstu niemieckiego także tekst polski, czeski, ruski i t. d.
Że język niemiecki faktycznie większych używa atrybucyi a raczćj ogarnia szerszy zakres funkcyi państwowych, mianowicie jako ję
zyk używany we władzach centralnych, nr dworze cesarskim, w armii
i t. d., to jest faktem, który zaprzeczyć się nie da i przeciw któremu
nikt nie występuje zasadniczo. F akt ten, jako wynik stosowności,
koniecznćj potrzeby panujących stosunków, względów utylitarnych
i t. d., nie narusza jednak prawnego charakteru innych języków, jako
państwowych. Istniejący jednolity związek krajów koronnych—mówi
dr. Madeyski— łączy najważniejsze ich nteresa w najwyższych instancyach. Ale to skoncentrowanie nie zaciera naturalnego charakteru
interesów. Okoliczność, że pewna sprawa w ostatnićj instancyi do
stała się do najwyższego trybunału sądowego lub do ministerstwa,
a tćm samćm wyszła poza granice jednego kraju, nie może obywatela
państwa wyzuć z jego praw politycznych. Niezawodnie skoncentro
wanie pewnych czynności urzędowych ze wszystkich krajów w jednym
i tym samym urzędzie pociąga za sobą jednolity sposób traktowania.
Jestto zatćm skutek praktycznćj adininistracyi, jestto rzecz wykona
nia, że istnieje jeden panujący język urzędowy najwyższych instancyi
Tom II. Czerwiec 1884.
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(niemiecki). Jednakże zasada równości języków pozostaje w grani
cach możliwości nienaruszoną. Interesantom bowiem zawsze dorę
czane są postanowienia najwyższych instancyi w języku ojczystym.
Przeprowadzeniu równości języków stawia dalszą przeszkodę natural
na i nieodzowna potrzeba wewnętrzućj służby urzędowej, która nie
znosi różnorodności języków. Ale i tutaj zasada równości wybitnie
na jaw występuje, bo kraje koronne Austryi tworzą osobne organi
zmy polityczne, z różnemi językami w wewnętrznej służbie urzędowój.
W tym zakresie język niemiecki góruje w Czechach, Morawii, na Szlązku, w północnym Tyrolu, w Styryi, K aryntyi, Krainie, Bukowinie
i w jednej części Wybrzeża, polski język w Galicyi, włoski w południo
wym Tyrolu i Dalmacyi, w jedućj części Wybrzeża. Że niemiecki ję
zyk używany jest w korespondencyi władz krajowych z centralnemi or
ganami, to także stanowi tylko praktyczny skutek skoncentrowania administracyi i jednolitego związku państwowego między krajami koronnemi. W szkołach zasada równouprawnienia języków nie podlega ża
dnej wątpliwości. Prawnie i faktycznie języki wszystkich narodowości
austryackich, posiadają charakter języków wykładowych w publicznych
zakładach szkolnych a niema języka, któremu miałby być przyznawa
ny charakter obowiązkowego przedmiotu naukowego we wszystkich
krajach, tylko ze względów na administracyę państwa. Język niemiec
ki posiada wprawdzie ten charakter tam, gdzie nie je s t językiem kra
jowym np. w Galicyi, ale przymus uczenia się języka niemieckiego nie
wypływa w tym wypadku ze specyalnie państwowego motywu, lecz z je
go cywilizacyjnego znaczenia i wartości. Zachodzi tutaj ten sam po
wód, dla którego także i ustawodawstwo węgierskie zaprowadziło obo
wiązkową naukę języka niemieckiego we wszystkich publicznych zakła
dach szkolnych. Wreszcie i na całym obszarze życia publicznego uwy
datnia się zasada równości języków. Reprezentaeye gminne, powiato
we i krajowe, stanowią dla siebie język urzędowy z uwzględnieniem na
rodowych stosunków. W Radzie państwa każdemu posłowi służy pra
wo używania swojego języka ojczystego. I tutaj z powodów utylitarnych
i praktycznych używany jest tylko jeden język (niemiecki), ale bez żadnćj ujmy dla zasady równouprawnienia. Autentyczuym tekstem
ustaw państwowych jest tekst niemiecki, co zaś do ustaw krajowych
uchwał i wniosków sejmowych, językom krajowym służy zupełnie cha
rakter autentyczności.
Polemiczna część książki dr. Madeyskiego jest bardzo obszerna,
bo sumienny autor nie pominął nietylko żadnego twierdzenia przeci
wników, które wymagało odparcia, lecz nawet sohzuiatów, ktoremi
wśród rozprawy parlamentarnej szafowali hojnie obrońcy języka nie
mieckiego jako państwowego, licząc na ogoł pobieżnych i płytkich
czytelników, ulegających pierwszemu wrażeniu efektowuego frazesu.
Część polemiczna jest równie znakomita i wyczerpująca jak część p ra
wnicza. Pomijamy ją tutaj, bo wypadałoby omawiać ponownie rzecz
już raz czytelnikom w osobnym artykule przedstawioną. I tę część
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polemiczną., (lubo z natury rzeczy, jako zastosowaną do pewnych tylko
mów, może ona tylko efemeryczne rnićć znaczenie), umiał autor posta
wić na szerszej podstawie tak, że i w przyszłości w razie wznowie
nia całśj kwestyi spornej nieocenioną odda usługę każdemu obrońcy
praw narodowości i języków słowiańskich w Austryi. Jako prawnik,
z podbijającą każdy umysł nieuprzedzony ścisłością i jasnością, jako
polityk ze szczerością, otwierającą oczy własnym zwolennikom, a de
maskującą hypokrytów z przeciwnćj strony, dr Madeyski odsłonił ca
łe znaczenie uznania języka niemieckiego za państwowy osobną usta
wą. Byłoby to zniszczeniem głównśj idei konstytucyjnej w Austryi,
otwartą negacyą zasady równouprawnienia narodowości i ich najwa
żniejszego objawu, to jest języków. W chwili kiedy język niemiecki
z mocy ustawy stałby się państwowym, Austrya nie mogłaby się już
utrzymać na obecuej zasadzie konstytucyjnćj, lecz siłą nieodpartej
konsekwencyi zejśćby musiała na tory wzoru pruskiego lub madjarskiego, więc na drogę polityki wynaradawiającćj, na d r c ^ germanizacyi. Powoli musiałyby języki słowiańskie tracić na terenie tak, aż
w końcu zostałyby wyrugowane z całego obszaru życia publicznego,
zepchnięte na poziom narzeczy jak ftp. słowacki lub rusiński język
w obrębie krajów korony ś. Szczepana. Uznanie języka niemieckiego
za państwowy, musiałoby zczasem przekształcić Austryą na państwo
niemieckie, a taka ewentualność po Sadowię przedstawia się jako dzi
woląg, wylęgły w głowie fantastów, którzy z katastrof dziejowych ni
czego nauczyć się niechcą i hypokrytów, którzy pod formą patryotyzrnu tak zwanego staroaustryackiego pracować c h c ą — p o u r l e r o i
de P r u s s e i dla jego pangermańskich aspiracyi.
Kończąc, jeszcze raz zaznaczyć musimy, że dr. Madeyski książ
ką swoją nietylko literacką lecz i publiczną położył zasługę. Literac
ka wartość książki przetrwa pewnie obecną kampanią o sprawy języ
kowe w Austryi, bo ktokolwiek będzie pisał dzieje Austryi konstytu
cyjnćj, liczyć się będzie musiał z dziełem dr. Madeyskiego, jako jednćm z najważniejszych źródłowych materyałów, zarówno dla prawni
czych jak i czysto historycznych badań.
D r. B. Ł .

„Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen,“ Berlin,
1883. 11 Band.
Świeżo wydany tom 11-tćj, ogłaszanćj od kilku lat, pod kiero
wnictwem trzech najsłynniejszych profesorów pruskich J. G. Droysena, M. Dunckera i H. Sybla, korespondencyi Fryderyka II, zawiera
387, bądźto własnoręcznych, bądź dyktowanych przez króla lisów z r.
1755. Gdzie tego potrzeba, dodane są listy lub depesze, na które król
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odpowiada, najczęściej po francuzku, bardzo rzadko po niemiecku,
a wtedy zawsze tak, że łatwo poznać, iż dokładnie tym językiem nie
władał. Rok 1755 jako wstęp do wojny siedmioletnićj, stanowi jednę
z najdonioślejszych chwil dziejowych. Dziejopisarze pruscy, jak wia
domo, dotąd twierdzą, że wojna siedmioletnia była skutkiem „spisku
rosyjsko-austryackiego” przeciwko Prusom, któremu Fryderyk musiał
zapobiedz wtargnięciem do Saksonii. Tymczasem korespondencya
Fryderyka jasno dowodzi, że od samego początku r. 1755, zanim je 
szcze o „spisku” była mowa, król przygotował się do skorzystania
z nieporozumień pomiędzy Anglią a Francyą, aby zbrojnie stanąć po
stronie tego z dwóch mocarstw, które mu wyznaczy większą nagrodę.
Celem dokładniejszego określenia pola, na którćin się odbywała
akcya dyplomatyczna Fryderyka II, przypominamy, że od czerwca, r.
1746, istniał sojusz austryacko rosyjski, w którego tajnym artykule
4-tym, oba cesarstwa zobowiązały się wystąpić wspólnie, gdyby jedno
z nich, lub Polska była zaczepiona przez Prusy '); Anglia 30 paździer
nika 1750 r. przystąpiła do traktatu austryacko-rosyjskiego z wyklu
czeniem tajnego artykułu. Jako głównego przeciwnika swego król
pruski uważał W. kanclerza Rosyi, hr. Bestużewa, który już w r. 1744
oświadczył był w liście do ks. Woroncowa: „Trzeba uważnie czuwać
nad królem pruskim; jest on najbliższym i najgroźniejszym sąsiadem
naszym, najniebezpieczniejszym, chociażby był mnićj niestałym, po
żądliwym, niespokojnym i niezgodnym. W miarę jak wzrastają jego
siły, zwiększa się nasze niebezpieczeństwo! 2). Stosunki dyplomaty
czne z Petersburgiem były całkiem zerwane, w Londynie król pruski
utrzym ał z tytułem chargć daffaires, pana Ludwika Michella, w Wie
dniu miał posła, tajnego radcę Klinggraeffena. Pomiędzy Prusami
a Francyą istniał zawarty 5 lipca r. 1741 i tylokrotnie zrywany przez
Fryderyka w wojnach szląskich trak tat wrocławski, który upływał 5
lipca r. 1756. Posłem francuzkim w Berlinie był kawaler de la Touche, posłem pruskim w Paryżu od r. 1754, młody, 29-letui baron Do
do Henryk zu Inn-und Knyphausen. Najważniejsze informacye król
pobierał od uwierzytelnionego w Dreźnie radcy legacyjnego Maltzahna, który mu przysyłał wszystkie depesze posła saskiego w Peters
burgu, odpisane przez przekupionego urzędnika tajnćj kancelaryi drezdeńskićj Menzla. W Berlinie także przekupiony sekretarz posła austryackiego, hr. de la Puebla, baron Weingarten, komunikował królo
wi depesze wiedeńskie.
Od początku r. 1755, Fryderyk II przewidywał wojnę angielskofrancuzką, która wreszcie wybuchła 8 czerwca, gdy adm irał angielski
Boscawen napadł na flotę francuzką pod Neufuudlaudem. W kwie
tniu rząd angielski wysłał pana Ilauburg Wiliamsa do Petersburga,
celem zawarcia trak tatu z Rosyą, który przyszedł do skutku 30 wrze')

2)

M artcns „Rćccuil (lcs traitća” I, 16 9.
Ibidem t. V .
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śnia. Poprzednio w Wieduiu zaszła ważna zmiana. Dnia 21 sier
pnia rada stanu uchwaliła zbliżyć się do Francyi i pozyskać ją dla
sojuszu austryacko-rosyjskiego. Stosownie do tych uchwał, poseł austryacki w Paryżu, hrabia Starhemberg, dnia 29 sierpnia rozpoczął
w Wersalu rokowania, które zrazu spełzły na niczćm, jednakże, gdy
Fryderyk II na początku roku następnego zawarł układ z Anglią, do
prowadziły do słynnego traktatu wersalskiego 2 maja r. 1756. Kie
dy więc na początku r. 1755 po jeduej stronie stały Austryą, Rosya
i Anglia, po drugiej Francya i Prusy, na początku r. 1756 Anglia
i Prusy wystąpiły przeciwko Francyi, Rosyi i Austryi.
Dyplomatyczna czynność Fryderyka w r. 1755, rozpada się na
trzy okresy, z których pierwszy sięga aż do wybuchu niecierpliwie
oczekiwanćj wojny morskiój pomiędzy Francyą a Anglią w czerwcu;
drugi aż do chwili, gdy król pruski uczynił propozycyą rządowi an
gielskiemu (1 września), trzeci od tej chwili aż do dojścia układu
z Anglią do skutku.
I.

Wcześnićj od innych, wcześniśj nawet od rządów angielskiego
i francuzkiego, przewidując wybuch wojny angielsko-francuzkićj, tu 
dzież jćj przeniesienie się z morza na stały ląd, Fryderyk zgóry posta
nowił porozumienie się z tą stroną, która mu ofiarować będzie większe
korzyści. Trafnie w swćm znakomitem dziele: „Marie Therese et Frederic I I ” '))
de Broglie zaznacza: „Niesłychanie ciekawćin zjawi
skiem jest ta nadzwzczajna bystrość, z jaką Fryderyk zajmuje natych
miast pomiędzy stronami stanowisko pośrednie, które mu pozwala
rozpoczynać licytacyą i sprzedać swą pomoc temu, który ofiaruje wię
cćj. Tę rolę targu politycznego i wojskowego będzie odgrywał przez
całe życie w zamieszkach europejskich, handlując swym geniuszem
i wojskiem, jak kupiec swemi kapitałam i, z tą różnicą, że kupiec czu
je się obowiązany zawartym kontraktem, gdy Fryderyk nie będzie się
nigdy wahał zerwać układu, nawet podpisanego, byle mu zapropono
wano handel korzystniejszy.” Uwaga ta odnosi się do samego wstępu
zawodu politycznego Fryderyka II, t. j. do r. 1741.
I tak już wówczas, d. 5 stycznia r. 1741, młody król pruski pisał
do dworu francuzkiego: „Pragnę połączyć się ściśle z Jego Kr. M.
Chrześciańską, którój interesa zawsze mi będą drogie, i pochlebiam
sobie że JK r. M. tćż nie mnićj uwzględni moje” 2). W kilkanaście dni
potćm, 30 stycz., oświadcza królowi angielskiemu: „Ponieważ nie po
zostaję w sojuszu z nikim, nie mogłem się wynurzać przed nikim; ale
spostrzegając dobre intencye W. Kr. Mości, uważam go już jako mego
')
2)

T . I, str. 4 5 .
„Polit. Corresp.”

t. I, str. 1 7 0 .
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sprzymierzeńca” i t. d. *)• Równocześnie zaś (14 stycznia) ministrowi
swemu Podewilsowi powiada: „Układ z Francyą uważałem zawsze ja 
ko środek mniej korzystny (un pis-aller). Trzeba więc dołożyć wszel
kich starań, abyśmy Szląsk otrzymali za pośrednictwem Rosyi i An
glii. Gdyby jednak te dwa dwory miały stanąć po stronie Austryi,
nie pozostanie, jak rzucić się w objęcia Francyi‘‘ 2).
Słowo w słowo ta sama gra powtarza się w r. 1755. Jako epi
zod, który wprawdzie pozostał bez ważniejszych następstw, ale rzuca
światło na daleko sięgające plany Fryderyka, zasługuje na uwagę
wysłanie porucznika Haudego pod przybranćm imieniem de Rexin,
do Carogrodu (9 stycznia). Tam w grudniu poprzedniego roku um arł
był sułtan Mahmud, po nowym zaś sułtanie Osmanie, Fryderyk spo
dziewał się czynnej polityki, którą w danym razie pragnął skierować
przeciwko Austryi i Rosyi. W tym celu Haude miał się wywiedzieć,
czy W. Porta zechciałaby zawrzeć sojusz z Prusami? Równocześnie
miał „gruntownie zbadać, jakiego możnaby użyć przekupstwa, pod
jaką formą i względem kogo?” (str. 8). Na wszelki przypadek Haude
zabierał ze sobą projekt traktatu handlowego i politycznego. Arty
kuł 4 projektu opiewał: „Gdyby nie można drogą pokojową dojść do
zachowania pokoju (Prus i Turcyi z jej sąsiadami) i gdyby wypadało
użyć środków dosadniejszych ku odparciu niesprawiedliwćj zaczepki,
wtedy obie strony sprzymierzone wspierać się będą wzajemnie wszelkiemi siłami swemi” (str. 24). Propozycyo te nie doprowadziły do
skutku. W czerwcu Haude opuścił Carogród. W planach Fryderyka
W. Porta miała przedewszystkiem wmieszać się do zaburzeń, które
w Chorwacyi i Slavonii wybuchły na początku r. 1755. To tćż w swych
listach do Klinggraeffena, w Wiedniu nieustannie dopytuje się o te za
burzenia i mocno ubolewa, że wybuchły zbyt wcześnie, zanim nowy
sułtan miał czas zabrać się do rzeczy. I ten epizod w dziejach roku
1755 i następnych lat nie miał doniosłości praktycznćj, choć jest wa
żnym przyczynkiem do charakterystyki Fryderyka II.
Powracamy teraz do głównćj rzeczy, którą było naprężenie po
między Francyą a Anglią. Pomimo pokojowych zapewnień, jakie
otrzymuje od swych posłów w Paryżu, Londynie i Wiedniu, Fryderyk
od samego początku przewiduje wojnę. I tak 18 stycznia pisze do
barona Knyphausena w Paryżu: „Szczegóły, dotyczące uzbrojeń Francyi, aby nie być zaskoczoną przez Anglią, są tak znaczące, że nie mo
gę przypuszczać iuaczćj, jak, że wojna pomiędzy dwoma mocarstwami
wybuchnie. Jakkolwiek pragnę, aby ich spór mógł być załagodzony
na drodze przyjacielskićj, obawiam się (!) jednak o przyszłość. Gdyby
jednak wojna pomiędzy Francyą a Anglią była nieuniknioną, sądzę,
iż byłoby lepićj, aby wybuchła teraz, gdy dwór wiedeński znajduje
się w kłopotach i obawach z powodu śmierci sułtana, aniżeli późnićj,
*)
a)

Ibid. I, str. 185.
Ib id . str. 17 2 .
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gdy Austrya, mając ręce wolne, będzie mogła zaczepić Francyą” (str.
27). Z niecierpliwością przeto wygląda wrieści o wybuchu wojny.
Dnia 7 lutego pisze do Knyphauseua: „Otrzymaliśmy tu wiadomość,
że flota angieska, przeznaczona do Virginii, dnia 13 stycznia odpły
nęła z Irlandyi. Co do nowych uzbrojeń angielskich, znajdziesz szcze
góły w dolączonćj depeszy mych ministrów. Francya będzie więc
zmuszona wysłać także swoję flotę z Brestu, aby nie być oszukaną
przez Anglią” (Str. 44). Raz po raz ostrzega tćż rząd francuzki
przed szpiegostwem, którego z swej strony używa pilnie w Dreźnie,
w Wiedniu i gdzie może. I tak 11 lutego pisze do Knyphausena:
„Mam podejrzenie, że rządowe osoby w Francyi nie przestrzegają su
miennie tajemnicy, i że dwór wiedeński ma tam wysłanników i szpie
gów, którzy mu się wysługują aż nadto dobrze. Tćm mniej o tćm
wątpić mogę, ponieważ przez Wiedeń dowiaduję się o rzeczach, któ
rych rządowi fraucuzkiemu udzieliłem pod pieczęcią najściślejszego
sekretu. Staraj się zbadać źródła tych uiedyskrecyi” (str. 52). Tym
czasem coraz więcćj utwierdza się w nadziei, że wojna blizka. Dnia
14 lutego pisze do Michella w Londynie: „Założyłbym się, że wybuch
nie wojna i że od uzbrojeń do uzbrojeń dwie strony, nie wiedząc same,
jak znajdą się w walce;” a 18 lutego do Knyphausena: „W edług
wszelkiego prawdopodobieństwa, wojna morska pomiędzy Francyą
a Anglią jest nieunikniona, ponieważ obie zaszły tak daleko, że nie
podobna dostrzedz, jakby się mogły jeszcze cofnąć. Najlepsze to,
że zyskamy jeszcze rok, zanim wojna przeniesie się na ląd stały.”
Aby te przewidywania nie zawiodły, ciągle podburza rząd fran
cuzki przeciwko Anglii. I tak pisze do Paryża 22 marca: „Rząd fran
cuzki, zdaniem mojem, mylnie liczy na pokojowe usposobienie króla
i ministrów angielskich, bo według listów, które odbieram z Londy
nu, pokojowe to usposobienie jest tylko zasadzką, aby inieć czas do
ukończenia uzbrojeń. Wreszcie, chociażby ministrowie angielscy pra
gnęli szczerze utrzymać pokój, naród zmusi ich podjąć walkę.’’. Na
stępnie król wyłuszcza, że projekt, wręczony ambasadorowi francuzkiemu, księciu de Mirepoix przez rząd angielski, jest upokorzającym
dla Francyi i dodaje: „Widziałem też list pewnego m inistra austryackiego, pisany do obcego dworu, tej treści, że rząd angielski zamierza
spalić flotę francuzką przed portem Brestu. Jakkolwiek nie mogę ci
podać tej wiadomości jako autentycznej, wspomnij jednak o niej przed
panem de Rouille (minister francuzki], jak gdybyś o tćm się był do
wiedział z listów prywatnych z Berlina, aby mnie me podejrzywano
o z a m i a r d m u c h a n i a w o g i e ń (de vouloir souffler au feu) od czego,
jak wićsz, jestem dalekil” (str. 9d).
J u ż w tydzień potem, silnie znowu dmucha w ogień.
Dnia 29
marca bowiem, pisze do barona Knyphausena: ,,Z dobrego źródła
(t. j. z tajnćj kancelaryi drezdeńskiej), dowiaduję się, że rząd angiel
ski postanowił ująć sobie Rosyą, i Austryą, subsydyami i że posłowie
angielscy otrzymali już rozkaz, uczynienia odnośnych propozycyi (od
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nosi się to zwłaszcza do przeniesienia p. Williamsa do Petersburga).
Ponieważ nadto wiem, że w Anglii uzupełniają pułki i że podobne roz
kazy zostały wysiane do Hanoweru, sądzę, że należałoby uwiadomić
0 tem jaknajwcześnićj pana de Rouille i napomknąć, czy i Francya
nie postawi swych wojsk na stopie wojennćj, aby nie być nagle zasko
czoną? Trzeba bowiem przypuszczać, że wojna rozpoczęta bądź to na
morzu, bądź w Ameryce, wkrótce dotrze do granic Francyi na stałym
lądzie” (str. 99). Odtąd insynuacye Fryderyka stają się coraz to
wyraźniejszemi. Dnia 5 kwietnia pisze: „Jeżeli wojna pomiędzy Francyą a Anglią jest nieunikniona, nie można wątpić, że król angielski
będzie się starał uczynić ją powszechną. Dla tego przyszła mi myśl,
czyliby Francya nie powinna natychmiast wysłać do Hanoweru zna
cznego korpusu wojsk, potćm zaś zapytać się króla angielskiego, czy
liby nie wolał przywrócić pokoju? Jakkolwiek pragnę, abyś w tćj
mierze napomknął coś panu de Rouillć, trzeba to uczynić bardzo zrę
cznie i z wszelkiemi zastrzeżeniami, aby ten minister nie mógł mnie
podejrzywać niesprawiedliwie (!), że pragnę zaostrzyć nieporozumienie
pomiędzy Anglią a Francyą i dmuchać w ogień.”
JSTa odpowiednie zagadnienie br. Knyphausena minister Rouille
odpowiedział, że dotąd nie ułożono żadnego planu wojennego, że je
dnak, gdyby zamiary Anglii okazały się istotnie nieprzyjacielskiemu
trzebaby istotnie uczynić dywersyą przeciwko Hanowerowi. Dalśj
zapyta! się, czy król pruski nie chciałby podjąć się okupacyi Hanowe
ru? Tak wreszcie sprawa stanęła tam, dokąd zmierzały od samego
początku wszystkie listy, zapytania i ostrzeżenia Fryderyka. Jako
kupiec wytrawny, odpowiada on 6 maja napozór bardzo chłodno:
„Co do propozycyi, którą ci uczynił p. de Rouille względem wyprawy
do Hanoweru, gdyby minister powrócił do tej kwestyi, odpowiesz mu
w wyrazach najsłodszych i najlepićj dobranych, że zawsze biorę gorą
cy udział w losie Francyi, że jednak co do owćj wyprawy łatwiśj za
projektować ją jak wykonać. Zwrócisz uwagę p. de Rouille na oko
liczności, że każdego roku miałem na karku w Kurlandyi 60,000 rosyan, co nie jest rzeczą małą, że nadto saksończycy ułożyli się z An
glią, że Austryą w okamgnieniu może wystawić 80,000 żołnierza nad
memi granicami, że w końcu nie jestem nawet zupełnie pewnym co
do Danii i W. Porty, że przeto bez silnego poparcia „nie mógłbym
wziąść na siebie całego ciężaru wojny.“ Tc przedstawienia miały po
dnieść cenę sojuszu Prus. Aby jednak zapewnić sobie zawczasu fur
tkę do opuszczenia Francyi i przechylenia się na stronę przeciwną,
król dodaje: „Zresztą bardzo zręcznie i łagodnie—tak, aby nie było
czuć zarzutu, w rozmowie z p. de Rouille przypomnisz, że warunki me
go traktatu z Francyą z r. 1744 (właściwie 1741) nie zostały speł
nione ze strony Francyi i że, kiedy w r. 1745 wojska austryackie
1 saskie zabierały się wkroczyć do Prus, widziałem się całkiem opu
szczonym. Daleki od podnoszeuia jakichkolwiek wyrzutów w sprawie
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tak ważnćj jak ta, o którą chodzi (zajęcie Hanoweru) musiałbym mieć
silne rękojmie poparcia*1 (str. 144).
Ze te „łagodne11 rekryminacye miały uzasadnić zawczasu mo
żliwą zmianę frontu, poświadczają to dwa inne listy z 6 i 8 maja.
W pierwszym dop. Michella w Londynie król układający się już z F ran
cyą o zajęcie Hanoweru zapewnia, że wojna nie stanie się powszechną;
w drugim do feldmarszałka, hrabiego Schwerina, w Frankfurcie nad
Odrą król usiłuje nawiązać stosunki z Rosyą. List ten brzmi: „List
z 5 maja otrzymałem i jestem wam bardzo wdzięczny za szczegóły
waszćj rozmowy z wielkim marszałkiem hr. Bestużewem. Ponieważ,
zanim powróci do Rosyi, życzy sobie otrzymać od Was odpowiedź,
przeto w sposób najostrożniejszy, aby list Wasz z pewnością doszedł
uwiadomię go, że pragnę szczerze porozumienia z cesarzową (E l
żbietą) i że byłbym mu niesłychanie zobowiązanym, gdyby chciał nad
tćm pracować. Może to uczynić tem łatwićj, ponieważ właściwie po
między mną a Rosyą nie zachodzą żadne kwestye sporne, a wszystko,
co sprowadziło chłód pomiędzy nami, zasadzało się jedynie na kłam 
stwach, podejrzeniach i najrubaszniejszych oszczerstwach, które upa
dłyby przy pierwszćm wyjaśnieniu. Wreszcie byłoby wielce pożądanćm nawet w interesie Rosyi, gdyby hrabia Bestużew zechciał się
przyczynić do tego, aby zbyt wielka przyjaźń dla anglików i austryaków ochłodła i była sprowadzona do granic skromniejszych*' (str.
147). Zwrot ten w przeciwną stronę został jednak równie bez skut
ku, jak wysłanie Haudego do Carogrodu. Trzeba zatem było licytacyą prowadzić dalćj tylko z Francyą i Anglią.
Poseł francuzki, kawaler de la Touche, już 2 maja w ręce mini
stra hr. Podewilsa złożył deklaracyą, że jakkolwiek rząd francuzki
szczerze pragnie uniknąć wojny z Anglią, w razie jednak gdyby od
pływająca z Brestu flota francuzka była zaczepioną przez anglików,
Francyą będzie zmuszoną rozpocząć wojnę. Król następnego dnia
poleca oświadczyć ministrowi „Komplement w najgrzeczniejszych wy
razach,“ zapewnić go, że król bierze najgorętszy udział w losach
Francyi, że gdyby wojna była nieuniknioną, życzy Francyi wszelkiego
szczęścia i t. d. Na zapytanie posła de la Touche względem odno
wienia traktatu z r. 1741, hrabia Podewils odpowiada wymijająco,
co Fryderyk dnia 3 czerwca pochwala słowami: „E r hat sehr gut
gethan, nicht zu pressiren. Wir wollen sie lieber kommen sehenl11
W tych dniach poseł de la Touche wynurza się przed hr. Podewilsem
z obawą, że nie posiada zaufania króla, który życzy sobie raczój nowe
go posłafrancuzkiego. Na dotyczące uwiadomienie król 18 lipca odpowia
da hrabiemu: „Co dotyczy żalów kawalera de la Touche nie przeczę, że by
ła o tćm mowa w Wesel w konferencyach z baronem Knyphausenem.
Jednak chętnie uznawano jego charakter uczciwego człowieka i zazna
czono tylko, że jego poglądy są trochę ograniczone w stosunkn do sta
nowiska jego.1* Naturalnie Fryderyk zawsze mile przypominał so
Tom II. Czerwiec 1B84.
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bie tego genialnego markiza Valorego, który w r. 1741 i potćm tylo
krotnie pozwolił mu sig wywieść w pole.
Wreszcie 27 lipca król z ust kawalera de la Touche otrzymuje
urzgdową wiadomość o zerwaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem francuzkim i angielskim, tudzież o chgci pierwszego, po
rozumieć sig z Prusami co do planu operacyi.
II.
Odtąd nadobre rozpoczyna sig targ z Francyą i Anglią względnie z dworem hanowerskim. Pośredniczył w tćj sprawie panujący
książg brunszwicki, szwagier Fryderyka II. Na list szwagra, wręczo
ny mu przez księcia Ferdynanda brunszwickiego (młodszego brata),
król już 28 lipca, a zatćm w dzień po przyjęciu kawalera de la Tou
che, odpowiada długim listem, który wprawdzie nie zawiera jeszcze ża
dnych wyraźnych propozycyi, ale odznacza się taką serdecznością, że
oczywiście książę brunszwicki musiał w nim widzićć zaproszenie do
dalszćj korespondencji. To tćż już 7 sierpnia książg Ferdynand wręcza królowi list swego brata o propozycyach króla angielskiego a elek
tora Hanoweru, które najprzód dotyczą związku córki, ksigżniczki
Karoliny, z ksigciem Walii, nastgpnie napomykają o obronie Brunszwiku w razie wojny, w końcu w artykule czwartym wprost zwracają
sig do króla pruskiego. Ten artykuł propozycyi angielsko-hanowerskich
brzmi: „Doskonale tutaj (w Hanowerze, gdzie wówczas przebywał król
angielski) czuję doniosłość stanowiska, jakie zajmie w tćm przesileniu
JKMość pruski i ztąci nastręcza się myśl, aby J. Ks. Mość książę (bruuszwicki), albo tćż Jej Wysokość księżna raczyła skłonić króla pruskie
go do oświadczenia, że gdyby z powodu zatargów w Ameryce F ran 
cya miała zaczepić niemieckie prowincye króla (angielskiego), król
pruski ani pośrednio, ani bezpośrednio nie przeszkodzi królowi (an
gielskiemu), zarządzić wszystkie środki potrzebne celem obrony tych
prowincyi.“ Przesyłając te propozycye do Berlina, książę brunszwic
ki uniewinnia się, prosi o przebaczenie za tak wielką śmiałość, tłómaczy sig, że nie chciał zrażać sobie króla angielskiego (z powodu spo
dziewanego ślubu swej córki z królewiczem angielskim) i t. d., w koń
cu wyraża nadzieję, że król pruski nie zgani jego zachowania sig (str.
247).
Fryderyk, który tylko czyhał na propozycye angielskie, odpo
wiada 8 sierpnia za pośrednictwem księcia Ferdynanda brunszwickie
go: „Panie kuzynie! Otrzymałam list wasz z 7 sierpnia z komunikacyami
brata waszego, panującego księcia, odnośnie do spraw hanowerskich.
Odsyłając to Wasz. Książ. Mości, proszę odpowiedzićć księciu, że nie
mogę wyrazić, jak głęboko byłem wzruszony dowodami wiernćj je
go przyjaźni i jak pochwalam jego stałość i roztropność. Niech
zresztą książę uwierzy, że aczkolwiek propozycye króla angielskie
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go wprawiły mnie w zdumienie, ponieważ jednak trzeba odpowie
dzieć, proszę oświadczyć słowo w słowo, choćby udawając niedyskrecyą, w sposób następujący: że na odnośne zapytanie odpowiedziałem,
iż każdemu wolno uciec się do środków ostrożności; że nikt nie śmiał
przeszkadzać królowi angielskiemu w traktatach subsydyów, które za
warł z Saksonią, księstwem Heskićm i Gotha; że co do oświadczenia
z mój strony także nie byłoby ani na swśm miejscu, ani na czasie, ale
trzebaby w interesie powszechnego pokoju pragnąć, aby spór pomię
dzy Anglią a Francyą był wyrównany i aby przytłumiono iskierkę,
zanim wybuchnie groźny pożar, że z radością przyczynię się do tego
i że król angielski może liczyć na mą gotowość. Od siebie książę mógł
by dodać, iż rząd hanowerski powinienby raz położyć koniec szyka
nom, jakich się dopuszczają względem Fryzyi wschodnićj, Anglia zaś
powinna wynagrodzić mnie za straty poniesione wskutek zabrania kilku
moich okrętów (kupieckich). Zobaczymy co banowerczycy na to od
powiedzą, a książę wyświadczy mi wielką usługę, uwiadamiając mnie,
jak przyjęli moję odpowiedź. Tym sposobem książę najłatwićj doj
dzie do celu co do zamęścia swój córki“ (str. 249). Dodajmy, że F ry
deryk także u swego szwagra nie przypuszcza, aby mógł cośkolwiek
uczynić bezinteresownie.
Zważywszy, że stosunek Fryderyka do króla Jerzego angielskie
go (swego wuja) dotąd był stanowczo nieprzyjacielski i że król pruski
pozostawał oficyalnie w sojuszu z Francyą, sam fakt, iż nie odrzucił
odrazu propozycyi angielsko-hanowerskich, dostatecznie poświadczał
jego gotowość do układów. Tak tćż natychmiast pojęto rzecz w Ha
nowerze. Niebawem więc przybył do Brunszwiku minister angielski,
lord Holdernesse, i w niedzielę 10 sierpnia wręczył księciu dla króla
pruskiego memoryał z domaganiem, aby się zobowiązał, nie zaczepić
niemieckich prowincyi króla angielskiego i nie dostarczyć Francyi żadnćj pomocy. Na odnośny list księcia brunszwickiego król odpowiada
12 sierpnia:... ,.Zdaje mi się, że bez ubliżenia czci dwóch dworów,
pośrednicy mogliby im zaproponować zgodę. Chętnie ofiarowałbym
się na jednego z pośredników, król angielski mógłby z swćj strony za
prosić cesarzową-królową, Holandyą lub Hiszpanią. Co do mnie, chę
tnie ofiarowałbym moje usługi względem Francyi, aby się dowiedzićć,
jak przyjmie myśl medyacyi“ (str. 254).
Ztąd możnaby wnosić, że Fryderykowi chodziło istotnie o utrzy
manie pokoju na stałym lądzie, jak to twierdzą historyografowie prus
cy zwalając całą winę wojny na Maryą Teresę, względnie na trak tat
wersalski z maja r. 1756. Przekonaliśmy się atoli z przytoczonych
powyżćj listów Fryderyka do Paryża, że od samego początku liczył na
wojnę na stałym lądzie i nawet zachęcał Francyą do zajęcia Hanowe
ru. Nadto chwalebna szczerość wydawców Korespondencyi Fryderyka
W-go pozwala nam natychmiast usunąć wszelką wątpliwość co do wła
ściwych zamysłów króla. Albowiem oprócz właśnie co przytoczonego
listu, który miał być odczytany dyplomatom angielskim, pod tą samą
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datą, 12 sierpnia odszedł do Brunszwiku drugi, tajny list, w którym
król oświadcza:... „Co do mnie, jestem wprawdzie gotów podjąć się
medyacyi, jednakże zwierzam się W. Ks. Mości pod najściślejszym se
kretem, że nigdy nie wymuszą na mnie deklaracyi, którćj się domaga
ją. Wszelako wasz i mój interes wymaga, nie odbierać im nadziei,
lecz przeciwnie schlebiać im, że osiągną cel swój, byle się nie dali od
straszyć, lecz wracali często a la charge (to znaczy: byle ofiarowali j a 
ką realną nagrodę). Następnie będzie można ich zabawiać, wymaga
jąc objaśnień o różnych przedmiotach, podnosząc trudności z mej stro
ny i t. d. Ale na Boga, nie pokazuj tego listu nikomu, sekret ten mu
si pozostać pomiędzy nami dwoma. Ostatecznie widzę, że król angiel
ski mocno się boi o swój elektorat i zaczynam podejrzewać, że nie jest
zadowolony z dworu wiedeńskiego, inaczćj nie udawałby się do mnie,‘‘
W końcu król zaleca jeszcze spalić list, pojętny zaś książę brunszwie
ki, odczytawszy go w „uniesieniu11 (avec extase), dnia 15 sierpnia od
syła go królowi „aby był pewien, że nigdy nie będzie widziany od ni
kogo w świecie11 (str. 263).
Książę brunszwicki niezawodnie sądził, że królewski szwagier je
dynie dlatego gotów układać się z Anglią, aby księżniczce Karolinie
zapewnić związek z księciem Walii. Tymczasem Fryderykowi chodzi
ło jedynie o to, aby jaknajdłużćj mićć wolność wyboru pomiędzy soju
szem Anglii a Francyi i sprzedać się jak najdrożćj. Myśl medyacyi
miała tylko zabawiać obie strony, aż król dobije targu.
Atoli rząd francuzki pomimo wybuchu wojny, w sposób niepoję
ty dla Fryderyka, ociągał się z stanowczemi wynurzeniami. Dnia 20
lipca baron Knyphausen donosi, że rząd francuski zamierza wysłać do
Berlina w miejsce „ograniczonego14 kawalera de la Touche, nowego
posła, może nawet... margrabiego de Valory, i że nadto wybiera się do
Berlina poseł nadzwyczajny, celem uwiadomienia króla o planie operacyi. Król 2 sierpnia odpowiada, że p. Valory nie będzie mu wcale
nieprzyjemnym, i zaleca swemu posłowi oświadczyć ministrom francuzkim bardzo grzecznie, iż zdawają się' niekiedy dowierzać więcćj
podszeptom przeciwników Francyi, aniżeli szczerym ostrzeżeniom
„najwierniejszych przyjaciół,“ dalćj poseł miał im powiedzićć, że
w tym roku król nie mógłby wyruszyć w pole, w końcu zaś znowu
miał, zawsze bardzo grzecznie, napomknąć o rzekomćm nieszlachetnćm zachowaniu się Francyi względem Prus w czasie ostatnićj wojny
(r. 1745). Te wyrzuty bowiem król zawsze trzymał w odwodzie, aby
swego czasu usprawiedliwić odwrócenie się od Francyi. Dnia 24 lip
ca baron Knyphausen donosi, że jako poseł nadzwyczajny, wyjedzie do
Berlina książę de Nivernois, zięć owego marszałka de Belle-Isle, któ
ry w latach 1741—1745 w ślepćm z a u f a n i u do Fryderyka, współza
wodniczył z margrabią de Valory. Król 9 sierpnia w odpowiedzi
skarży się na słabość rządu francuzkiego, który zawsze jeszcze zdaje
się spodziewać ugody z Anglią i przywiązuje wiarę do „lekkich słów1*
posła angielskiego, Robinsona; przypomina, że traktat, zawarty z Fran-
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cyą w r. 1741 wkrótce upłynie, zapewnia, że książę brunszwicki pozo
stanie wierny Francyi (tego samego dnia, kiedy napisał jeden z powyżćj przytoczonych listów do owego księcia!), ostrzega przed Saksonią,
którćj Francya nie zdoła pozyskać ani odwrócić od Austryi i Rosyi,
zapewnia, że wojna jest nieuniknioną i t. d. W tydzień późnićj radu
je się nad powaźniejszemi przygotowaniami Francyi do wojny i nad
„piękną perspektywą11 zajęcia Belgii prawie bez oporu (str. 260). Nie
bawem jednak znowu ubolewa, że słabość Francyi coraz więcśj wpra
wia anglików w dumę i dodaje: „Pod najściślejszym sekretem muszę
ci oświadczyć, że podejrzywam, iż jest ktoś w Paryżu, co ujęty hojno
ścią Anglii, sieje chwiejność i nie dopuszcza uchwał stanowczych w gabinecie“ (26 sierpnia). Jak zobaczymy późnićj, podejrzywał w tćj
mierze nawet panią de Pompadour, choć niesprawiedliwie, bo ta
„maitresse en titre,“ nie była wcale przeciwną wojnie, lecz owszem do
znawała oporu ze strony pokojowo usposobionych ministrów francuzkich.
Mnićj niecierpliwy od króla baron Knyphausen 17 sierpnia do
nosi, że ponieważ rząd francuzki dotąd nie uczynił żadnych propozy
cji, przeto tćż on nie wynurzył się przed panem de Rouilló, dalćj
oświadcza, że p. de Rouillć i marszałek Noailles przyjęli bardzo
uprzejmie projekt medyacyi. Król na to odpowiada 30 sierpnia: „Po
nieważ nie żądano niczego odemnie, dobrze uczyniłeś nie robiąc żad
nych trudności, ale ponieważ dawniejsze listy twoje nie zapowiadały
po stronie ministrów francuzkich tak dziwnego umiarkowania, przeto
nie mogłem ci dać inszych zleceń jak te, które otrzymałeś. Co do
projektu pośrednictwa przypuszczałem, że nie będzie nieprzyjemnym
rządowi fraocuzkieinir, wielka trudność polega na tćm, aby skłonić
Anglią do przystania na to (w listach do ks. brunszwickiego przeciw
nie przypuszcza skłonność do zgody po stronie angielskićj), uwzglę
dniwszy wielką nienawiść anglików przeciwko Francyi.“ Widocznie
obawiał się, że projekt pośredniczenia w celu zachowania pokoju
mógłby przez rząd francuzki być wzięty na seryo.
Wreszcie, dowiedziawszy się z tajnćj kaucelaryi drezdeńskićj
(Menzel) o angielsko-rosyjskich układach z 9 sierpnia, i zniecierpli
wiony dziwnćm „umiarkowaniem11 rządu francuzkiego, czyli brakiem
ofert z tćj strony, dnia 1 września za pośrednictwem księcia brun
szwickiego zwraca się już bardzo wyraźnie do Anglii. List ten brzmi:
„Mój kuzynie i bracie! Wiesz, co sądzę o propozycyach, które mi król
angielski za twojćra pośrednictwem uczynił względem zabezpieczenia
jego niemieckich prowincyi w razie wojny francuzko-niemieckićj na
stałym lądzie. Rozważywszy tę sprawę pilnićj, oznajmiam WKs. Wyso
kości w najściślejszym sekrecie, iż przypomniałem sobie, że sojusz mój
z Francyą upływa na wiosnę roku przyszłego, co mnie daje wolność
działać według mego interesu i przyzwoitości. Jakkolwiek przed
upływem owego traktatu, nie przyjmę nowego zobowiązania, nie zga
niłbym jednak WKs. Wysokości, gdybyś rządowi angielskiemu, ale
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zawsze jakby od siebie i nie mieszając mnie do tego, dał do zrozu
mienia, że „byle mnie uczyniono ze strony króla angielskiego propo
zycye stosowne'1 (propositions raisonables), możnaby dójść do zamierzo
nego celu neutralizacyi Hanoweru, że jednak nie należy oczekiwać,
abym sam o to sig starał, lecz wypada koniecznie rozpocząć wyjaśnienia
(właściwie targ), czyniąc mi ofertg odpowiednią (acceptable). Pozosta
wiam rozwadze WKs.Wysokości, czy te sprawg zechcesz poruszyć w Ha
nowerze p r z e d lub po bliskim wyjeździe króla angielskiego (do Lon
dynu), proszg tylko postąpić sobie tak ostrożnie, jak gdybym nie miał
żadnego udziału w tej sprawie i jak gdyby to wszystko pochodziło je
dynie od WKs.Wysokości'1 (str. 287). Zawsze wigc według maksymy:
„W ir wollen sie lieber kommen sehen.“
Tego samego dnia król pisze do barona Knyphausena: „Jeżeli,
na co sig widocznie zanosi, p. de Rouillć ustąpi z urzgdu ministra
spraw zagranicznych, nie wątpig, że sprawcy tego przesilenia zdołają
także usunąć pana d’Argenson (znanego wielbiciela Fryderyka). Ja k 
kolwiek zaś ks. Bernis jest bardzo przyzwoity (galant) człowiek, do
wcipny i pięknie mówiący, wątpig jednak, żeby miał dość mocną głowg,
aby wydołać tak trudnemu urzędowi, jakim zwłaszcza w czasach tak
naprgżonych jest urząd ministra spraw zagranicznych. Bądź jak
bądź, proszg pilnie śledzić wszystko i uwiadomić mnie, skoro się do
wiesz czego pewnego.
Nie znając przytoczonych powyżćj listów króla do księcia brunszwickiego, możnaby sądzić, że dopiero zmiana w ministeryum francuzkićm spowodowała Fryderyka do zbliżenia się do Anglii i możnaby
dalćj wnioskować, że rokowania francuzko-austryackie, które się roz
poczęły w tym samym czasie, usprawiedliwiają zwrot króla pruskiego.
Z przytoczonych listów jednak wiemy, że król targ z Anglią rozpoczął,
zanim jeszcze o ustąpieniu p. de Rouillć była najmniejsza wzmianka,
co zaś dotyczy układów pomiędzy dworem wersalskim a wiedeń
skim nie usprawiedliwiały one bynajmnićj zwrotu króla pruskiego.
Rzecz bowiem miała się tak:
W lipcu r. 1755 były poseł francuzki w Wenecyi, ksiądz Bernis,
przybył do Paryża i mianowany ambasadorem francuzkim w Madry
cie, właśnie się zabierał do wyjazdu, gdy na początku września, wy
chodząc pewnego wieczoru od ministra spraw zagranicznych p. de
Rouillć, otrzymał od pani de Pompadour (swćj dawnćj przyjaciółki)
bilet z wezwaniem, aby nazajutrz z rana stawił się u nićj o godzinie
10-tćj. „W oznaczoną godzinę—opowiada późniejszy kardynał w swych
pamiętnikach ') —stawiłem się. Pani de Pompadour pokazała mi pismo
hrabiego Starhemberga, pełnomocnego ministra JMCesarskich, w którćm
domagał sig audyencyi, aby pani de Pompadour przedłożyć tajne zle
cenia cesarzowćj. Równocześnie prosił, aby JKMość wyznaczyła je*) „M ć m oires ct lettrcs de Franęois Jo a c him do Picrro Cardinal do
tternis, 17 1 5 — 1 7 5 8 , “ i*urył, r. 1 8 7 8 , w tomiu 2-im.
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(Inego z swych ministrów, któryby był na tćj konferencyi obecnym
i mó"ł królowi zdać sprawę o propozycyach, względnie oznajmić od
powiedź króla.11 W tym celu król Ludwik wyznaczał ks. Bernis
nietylko ze względu na jego zdolności, lecz także dlatego, ponieważ
znał uprzedzenie swych ministrów przeciwko dworowi wiedeńskiemu.
Jakoż, według twierdzenia ks. Bernis, w radzie stanu z wyjątkiem
króla ’a może jeszcze p. Machaulta „wszyscy byli prusakami.11 Ks.
Bernis sam przeląkł się nieznanych jeszcze propozycyi wiedeńskich.
Przed panią Pompadour a następnie przed królem, który się właśnie
zjawił w jćj pokojach, rozumował tak: jeżeli dwór wiedeński szczerze
pragnie zbliżyć się do Francyi, zawikła ją w wojnę z Prusami, w prze
ciwnym razie, gdyby zamiary Austryi nie były szczere, może chodzi
jćj tylko o to, aby poróżnić Francyą z wszystkimi sprzymierzeńcami;
nie trzeba Prusom dostarczyć żadnego powodu do nieufności i zdrady
i t. d. Król na te uwagi ks. Bernis odparł z oburzeniem: „Jesteś
przeciwnikiem królowej węgiersldćj jak drudzy.11 Zgodzono się atoli
na to, aby wysłuchać propozycyi hrabiego Starhemberga. Stało się
to na dwóch konferencyach u pani Pompadour 7 i 9 września. Marya Teresa proponowała sojusz odporny i zaczepny. W odpowiedzi,
odczytanćj hrabiemu Starhembergowi przez ks. de Bernis, król fran
cuzki oświadczał, że ani „sam wystąpi przeciwko sprzymierzonemu
królowi pruskiemu, ani zezwoli na kroki nieprzyjacielskie przeciwko
niemu.11 Stało się to w kilka dni potćm, gdy Fryderyk ofiarował
Anglii sojusz przeciwko Francyi. Skoro nadeszła odpowiedź dwo
ru wersalskiego do Wiednia, hrabia Kaunitz uważał całą rzecz za
skończoną. Jednakże 27 września hrabia Starhemberg otrzymał zle
cenie aby oświadczył, że cesarzowa, zrzekając się pierwotnego planu,
gotowa porozumieć się z Francyą, Hiszpanią oraz innemi mocarstwami
względem wspólnej obrony przeciwko każdemu mocarstwu, któreby na
stałym lądzie zakłóciło pokój. Na tej podstawie, która w niczem nieubliżała Fryderykowi, gdyby był pragnął istotnie utrzymać pokój
na stałym lądzie, rozpoczęły się ponowne rokowania, które wszakże
dopiero wtedy doprowadziły do traktatu austryacko - francuzkiego
(z r. 1756), kiedy się w Wersalu dowiedziano o zawarciu przez F ry
deryka traktatu westminsterskiego z Anglią.
A zatem w całćj tej sprawie dwór francuzki postąpił sobie uczci
wie i lojalnie wobec sprzymierzeńca, który go tylekroć zawiódł, gdy
przeciwnie polityka pruska od samego początku odznaczała się dwu
licowością i nieuczciwą przebiegłością, i już wtedy przygotowywała
zbliżenie się do Anglii, kiedy o rokowaniach pomiędzy Wersalem
a Wiedniem ani nawet mowy nie było. Owszem z swych „dobrych
źródeł11 w Berlinie (Weingarten), w Dreźnie (Menzel) i w WTieduiu
(jakoż i tam zaleca radcy Klinggraeffenowi postarać się o „powiernika“ zwłaszcza w kancelaryi i wyznaczał na ten cel pewne sumy, str.
200), Fryderyk dnia 7 września wiedział doskonale, że Francya nie
dostarczyła mu żadnego pretekstu do zdrady.
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Od pierwszego września zajmuj:}, króla główuie rokowania z rzą
dem angielskim. Jakkolwiek nie stawiając nigdy wszystkiego na jednę
kartę, lecz trzymając zawsze, jak to niedawno w parlamencie wiedeń
skim nazwał p. Plener ,,dwa żelaza w ogniu,u na wszelki przypadek
stara się utrzymać w odwodzie z Francyą. Teraz obok barona Knyphausena (w Paryżu), poseł w Londynie, Louis Michell, staje się naj
ważniejszym agentem. Już 2 września Fryderyk zapytuje go, czy są
dzi, „że ministeryum angielskie chętnie zawarłoby traktat, zabezpie
czający niemieckie posiadłości króla angielskiego, lub czyli odnośne
układy byłyby mu obojętne?1' Pytanie to wielkićj praktycznćj donio
słości, bo jedynie ministeryum angielskie, względnie parlament, nie
zaś dwór hanowerski, rozporządzał swemi milionami funtów szterlingów, o które chodziło Fryderykowi i które tćź potćm dozwoliły mu
przeciągnąć wojnę tak długo, aż zmiana w Petersburgu (1763) ocaliła
go. Ciągle więc powraca do owego zapytania. Dnia 13 września
znowu wzywa Michella, aby mu doniósł „co o nim sądzą w Anglii, czy
im tam zależy co na nim, czy tćż nie myślą o nim?“ Tegoż dnia księ
ciu brunszwickiemu wyznaje, że z niecierpliwością wygląda rozwiąza
nia tej kwestyi. Dnia 23 września znowu nagli Michella, donieść mu,
czy sądzi, że król angielski i ministeryum, uczynią jakie kroki, aby
uzyskać jego neutralność, czy tćż nie uczynią niczego w tćj mierze
i uie zdają się troszczyć o niego? Nareszcie 9 października, zawsze
za pośrednictwem księcia brunszwickiego, nadchodzi datowana z 30
września odpowiedź lorda Iloldernesse: „W jakikolwiek bądź sposób
zechcemy się zapatrywać na wojnę w Ameryce i na jćj skutki wzglę
dem Anglii, jest rzeczą jasną, że byłoby największą niesprawiedliwo
ścią wmieszać króla do wojny, jako elektora—i król jest zbyt mocno
przekonany o przywiązaniu wszystkich swych poddanych, aby mógł
wątpić, że w takich okolicznościach nie będzie poparty przez naród
angielski. Skutki w każdym razie będą opłakane.14 Król pruski
mógłby im zapobiedz i tym sposobem zjednać sobie przyjaźń króla
i wdzięczność narodu angielskiego, tudzież ocalając pokój, wyżćj pod
nieść swą chwałę, aniżeli ją podniósł dawnićj przez najświetniejsze
czyny wojenne; widziałby się tćż zabezpieczonym w posiadaniu swo
ich dawniejszych zwycięztw (gwaraneya Szlązka). Wyznaję, że zupeł
na nieświadomość, co król (pruski) rozumie przez „propozycyą odpo
wiednią,“ wstrzymała mnie dotąd od potrącenia o tę stronę; ale są
dzę, że gdyby król zechciał oświadczyć się za neutralnością Hanoweru
i za utrzymaniem pokoju w Niemczech, wyznaczonoby zaufanego i przy
jemnego JKMości ministra angielskiego w celu tych rokowań, któreby
mogły się odbywać w Berlinie pod oczyma samego króla11 (str. 332).
Oprócz zapowiedzianego już z Paryża nadzwyczajnego posła, księcia
Nivernois, zjawia się więc na widnokręgu dyplomacyi pruskićj także
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nadzwyczajny poseł angielski. Uradowany król każe układać naj
przód brulion „d’une lettre ćcrite avec ouverture au Duc,“ potćm pro
jekt „de lettre moins naturelle et plus circonspecte,1* wreszcie, odrzu
ciwszy jeszcze trzeci projekt, ostatecznie 13 października przesyła
księciu brunszwickiemu odpowiedź na propozycyą lorda Holdernesse.
Król zaręcza, że nigdy ani pośrednio, ani bezpośrednio nie miał
żadnych roszczeń do niemieckich posiadłości króla angielskiego, na
stępnie, podrożywszy się trochę, że nie może ni ztąd ni zowąd opuścić
Francyi, oświadcza wreszcie gotowość przyjęcia pełnomocników króla
angielskiego. List ten książę brunszwicki miał pokazać ministrom
angielskim. W drugim sekretnym liście tegoż dnia, król donosi księ
ciu: „domagają się odenmie wyjaśnień, gdy sami nie tłómaczą się ja 
sno; żądają, abym opuścił Francyą i kontentował się chwałą ocalenia
ich Hanoweru, który mnie nic a nic (ni en noir ni en blanc) nie obcho
dzi (a jednak Fryderyk był członkiem rzeszy niemieckiej!); ci ludzie
albo chcą mnie sposobem prostackim oszukać, albo są to szaleńcy,
pełni śmiesznego samolubstwa. Proszę jednak księcia nie odbierać
im nadziei, lecz w liście, dołączonym do kopii listu jawnego, który
WKMości dziś przesyłam, podnieść, że książę Nivernois przybędzie
tutaj, celem zawarcia nowego traktatu w miejsce upływającego w maju
(właściwie w lipcu r. p.) i że sądzisz, że celem ułatwienia rokowań
poufnych, należałoby wynurzyć się jaśnićj,“ — czyli wyraźnićj: w fun
tach szterlingów wyznaczyć nagrodę dla Fryderyka za to, że nie na
padnie Hanoweru!
Tymczasem ministeryum hanowerskie 12 października dopu
szcza się wielkićj naiwności; w liście bowiem wyprawionym do Berlina,
wyraża nadzieję, ze król pruski na kongresie związkowym w Regens
burgu poprze prośby króla angielskiego i elektora hanowerskiego, aby
wszystkim członkom rzeszy niemieckiej zabroniono ewentualnie po
przeć Francyą, gdyby zaczepiła który z krajów niemieckich. Król 21
października zaleca hr. Podewilsowi odpowiedzieć na ten list „w wy
razach grzecznych, ale ogólnikowych, w stylu wiedeńskim i tak, aby
odpowiedź nie była ani przyzwalająca, ani odrzucająca, lecz niezrozumiała“ (str. 345). Pierwszy brulion król 25 października odrzuca
jako „zbyt długi i nie dosyć ciemny.'4 W trzy dni potćm odrzuca
także drugi brulion jako „nie dość ciemny“ i zaleca ponownie „styl
wiedeński,“ w którym „nawias bywa wstawiany po nawiasie, okres
zaś musi być długi, sens i wniosek na samym końcu umieszczony, aby
nikt nie rozumiał, co to ma znaczyć." Trzeci brulion król odrzuca
1 listopada, najprzód jako jeszcze nie dosyć ciemny, powtóre, że tam
była wzmianka o „Jego Kr. Mości u c z u c i a c h p a t r y o t y c z n y c h , “
co mogłoby króla w „pcwnćj mierze zobowiązać.11 Ostatecznie 2 lis
topada pp. Podewils i Finkenstein, wręczają królowi arcydzieło nieja
snego stylu, które ze wszech miar zasługuje na to, aby je tu przyto
T om II. Czerwiec 1884.
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czyć w oryginale, zwłaszcza, że tego przetłómaczyć niepodobno.
Oto odpowiedź rządu pruskiego na prośbę ministrów hanowerskich:
„Ew. Excellenzien geehrtes Schreiben vom 12 letzt verwichenen
Monats, die gegenwartige critique Situation der europiiischen Geschiifte anbetreffend, ist zu seiner Zeit allhier wohl eingelaufen. Wir haben auch dereń Inhalt seiner Wichtigkeit nach in sehr tiefe Erwagung genommen. Es scheinet aber die ganze Sache bei denen jetzo
so iibermaassen verworrenen Weltliiuften und noch nicht genugsam
entwickelten Umstiinden, bovorab da die vornehmste europaische
Machte ungeachtet Dero hohen Begabnisse iiber die vornehmlich hiebei einschaltende Hauptprajudicialfragen und mit unterlaufenden verborgenen Triebfedern von verschiedenen weitauschichtigen Absichten
und denen daraus entstehen kónnenden gefahrlichen Folgerungen
mit ihren Gesinnungen, Urthel und Gedenkungsart annoch zuruckhalten, auch denenselben nicht wohl vorzugreifen zu seiu wiirde, wie dann
auch unter einsten auf die billig hiebei in Riicksicht kommende wichtige Considerationen des Reichsherkommens und derselben Constitutionen und Verfassungen in dergleichen Fallen zu reflectiren sein
móchte, noch weit von ihrer Reife eutfernt zu sein. Womit wir Ew.
Excellenzien zur Erweisung p. p, verbleiben.“
Gdyby rząd pruski zamiast w tych wyrazach niemieckich, był
odpowiedział w hieroglifach, ministrowie hanowerscy nie byliby się
znaleźli w większćj trudności co do odgadnięcia sensu. To tćż Fryde
ryk 3 listopada oświadcza: „Bardzo dobrze tak i wreszcie według
moich intencyi. Sztuka wymowy i stosowny styl kancelaryi zasadza
się na tćm, aby według okoliczności wyrażać się jasno i zwięźle, ale
tćż, jeżeli potrzeba, ciemno, dwuznacznie i niezrozumiale, czego więc
w kancelaryi nie trzeba zaniedbywać, lecz na odpowiednie przypadki
zachować.11 Drobne to zajście jest jednak znaczącym przyczynkiem do
charakteru Fryderyka II.
Widzieliśmy powyżćj, jak źle przyjął wzmiankę o swych „patryotycznych przekonaniach.*1 Istotnie patryotyzm (niemiecki) nie m iał
miejsca w polityce Fryderyka. Tu chodziło jedyuie o to, czy F rancya, czy Anglia, lepićj zapłacą pomoc jego? Rokowania więc z rzą
dem angielskim ani na chwilę nie przerwały znoszenia się z rządem
francuzkim. Prawie zawsze tego samego dnia król pisze do Londynu
(względnie do Brunszwiku) i do Paryża, i w jednćj, jak drugićj ko
respondencyi, zdradza się ciągle gorączkowa niecierpliwość względem
„odpowiednich propozycyi.11 Dmuchając w ogień, dnia 6 września
z obozu pod Nissą, król uwiadamia br. Knyphausena, że rząd angiel
ski czyni wszelkie przygotowania do krwawćj wojny. Dnia 10 wrze
śnia z obozu pod Wrocławiem pisze, że rząd angielski zdecydowauy
do kroków energicznych, a zatćm myśl medyacyi nie jest już na cza
sie; przedewszystkiem zaś pragnie dowiedzićć się czćmprędzćj o iustrukcyach, jakie otrzyma książę de Nivernois. Dnia 23 września
obawia się, że rząd francuzki przez swe niesłychane umiarkowanie
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wobec Anglii stanie si§ „pośmiewiskiem całego św iata/1 Baron Knyphausen położenie Francyi wystawia niekiedy w bardzo korzystnćm
świetle. Fryderyk oburza się o to, bo naturalnie, gdyby Francya
była tak potężną, nie potrzebowałaby okupywać drogo pomocy Prus.
Baz po raz więc strofuje barona Knyphausena, np. 26 września: ,,Poj
muję, że wokoło siebie widzisz tylko panegirystów ministrów francuzkich, ale powinieneś się strzedz przeciwko złudzeniom, w jakie cię
wprawiają; pamiętaj, że znajdujesz się na swym urzędzie, nie, aby
bronić Francyi, lecz, aby mi donosić prawdziwy stan rzeczy.11 Dnia
4 października: „Straszne (terrible) i miękkie zachowanie się Francyi
wobec anglików, pomimo wszelkich obelg, jakich doznaje, oburza całą
Europę i jest bez przykładu w dziejach.11 W końcu grozi: „Zresztą
mniejsza o to, czy książę Nivernois sam pisze swe instrukcye, czy
nie, to pewna, że nie będę zważał na jego słowa, lecz na zachowanie
się Francyi.14 Dnia 18 października grozi, że nie odnowi traktatu,
jeżeli rząd francuzki zawrze układ z Saksonią, od czego nieustannie
odradzał, mając niezawodnie już wtenczas na myśli wtargnięcie do
Saksonii. Dnia 21 października ostro strofuje Knyphausena, doda
jąc, że raporta jego sprawiają wrażenie, „jakoby nie bywał u dworu
i o tćm, co się dzieje, nie był lepićj uwiadomiony, jak ktoś, co świeżo
przybył do Paryża. Na innćm miejscu ostro mu przygania i powia
da, że zdaje się czerpać swoje informacye w kawiarniach, powtarza
stare rzeczy z dzienników holenderskich i t. d. Następnie zapytuje:
jak pani de Pompadour jest usposobiona względem anglików? Gzy
ministrowie schlebiają sobie jeszcze, że zbliżenie do Anglii możliwe?
Czy odbywają się tajne rokowania z Anglią? Czy pieniądze na pierw
szą kampanią są gotowe? Jak się ministrowie (francuzcy) zachowu
ją wobec posła austryackiego, czy hr. Starhemberg widuje się często
z p. de Rouille, jakiego używa znaczenia u dworu i czy p. de Rouillć
często z nim rozmawia?1'
Na samą myśl, że Francya i Anglia, zamiast pracować pour Ie
roi de Prusse, mogłyby się pogodzić, Fryderyk drży z oburzenia. Są
dząc drugich według siebie, podejrzywa rząd francuzki, że się układa
z innymi, choć z przytoczonych powyżćj szczegółów, wiemy, że dwór
francuzki stanowczo odrzucił propozycye wiedeńskie, dotycząee soju
szu przeciwko Prusom. Dnia 25 października król pisze (zawsze do
barona Knyphausena): „Zaczynam się domyślać tajnych konszachtów
(quelque chipotage secret) pomiędzy Anglią a Francyą, bądź bezpośre
dnio, bądź za pośrednictwem trzeciego dworu, celem przywrócenia
pokoju (co zwichnęłoby wszelkie rachuby berlińskie), inaczćj bowiem
niepodobna wytłómaczyć sobie gnuśności rządu francuzkiego i faktu,
że nie stara się pozyskać sobie sprzymierzeńców, czyli innemi słowy,
że jeszcze do Berlina nie przybył książę de Nivernois i nie uczynił tćj
„proposition acceptable,11 z którą także^ dwór angielski ociągał się; to
znowu podejrzywa, czy czasem rząd wiedeński nie układa się z fran-
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cuzkira co do zneutralizowania Belgii (austryackiej). Słowem „ter
tius gaudens,“ ciągle się lęka, że dwa wielkie mocarstwa mogłyby się
ostatecznie porozumieć, wskutek czego ustałaby możliwość łowienia
ryb w mętnćj wodzie. Równocześnie więc z wymienionym co właśnie
listem do barona Knyphausena, wysyła drugi do p. Michella w Londy
nie, gdzie cytowany ustęp trochę odmiennie brzmi, mianowicie: „Zresz
tą coraz więcej wzrastają moje podejrzenia, że istnieją konszachty celem
przywrócenia pokoju pomiędzy Francyą i Anglią, w przeciwnym bo
wiem razie rząd angielski energiczniej przygotowywałby wojnę.“
Dnia 24 października wreszcie baron Knyphausen donosi o instrukcyach, które otrzyma książę dc Nivernois. Wszelako instrukcye
te nie zawierają innćj propozycyi dotykalnej, jak gwarancyą Francyi
dla Fryzyi wschodniej. To tćż król (8 listopada) z widocznćm obu
rzeniem odpowiada: „Jestem ci wdzięczny za uwiadomienie mnie o instrukcyi dla księcia de Nivernois, która jakkolwiek ogólnikowa (vague) i nędzna (misćrable), wskazuje mi jednak cel tych ludzi.11 Potćm
zaś szeroko rozwodzi się nad opłakanym stanem południowych prowincyi Francyi, oczywiście, aby dać do zrozumienia, że pomoc Prus
trzeba okupić wyższą ceną aniżeli gwarancya dla Fryzyi wschodnićj.
Na doniesienie barona Knyphausena z 31 paźdz., że rząd francuzki
aż do otwarcia parlamentu angielskiego zamierza wytrwać „w stoicznćj obojętności,“ król oburzony takićm „straszliwćm umiarkowa
niem,“ odpowiada 11 listopada: „Nigdy Ludwik XIV-ty nie czekał
na uchwały parlamentu angielskiego, lecz przeciwnie ten był zmu
szony zastosować się do przedsięwzięć Ludwika.1' Był to tćż złoty
wiek dla Prus, kiedy miliony francuzkie szerokićm korytem z W ersa
lu płynęły do Berlina! Dnia 18 listopada powtarzając, że zachowa
nie się rządu francuzkiego 'jest dla niego „niepojętćm,11 zapytuje się
barona Knyphausena „czy może pani de Pompadour z powodu zna
cznych sum, które ulokowała w Londynie nie skłania się do Anglii
i wstrzymuje ministrów francuzkich od kroków stanowczych/1
Odpowiadając na dawniejsze zapytanie br. Knyphausen donosi:
„Hrabia Starhemberg nieustannie zapewnia p. de Rouillć o pragnieniu
cesarzowćj-królowej utrzymać pokój i o usiłowaniach jćj, aby wpły
nąć w tym kierunku na rząd angielski. Te zapewnienia, połączone
z oświadczeniami, jakie margrabia d’Aubeterre otrzymuje od hr. Kaunitza, utwierdzają rząd francuzki w mniemaniu, że cesarzowa-królowa
nie porozumiała się jeszcze z Anglią i że może pozostanie neutralną.
To tćż hr. Starhemberg u dworu doznaje najlepszego przyjęcia. Nie
jest jednak prawda, aby, jak to podejrzewali niektórzy, poseł austryacki był tutaj rozpoczął urzędowe rokowania względem teraźniejszego
położenia, i WKr.Mość może być przekonaną, że dotąd istnieją tylko
zapewnienia ogólnikowe.11 Doniesienie to niedokładne o tyle, że, jak
wiemy, hr. Starhemberg rzeczywiście czynił w Wersalu propozycye
urzędowe, w głównćj rzeczy jednak nie mijało się z prawdą, gdyż, jak
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wiemy, rząd francuzki właśnie ze względu na Prusy był stanowczo
odrzucił projekta dworu wiedeńskiego. Jeżeli więc baron Knyphausen pisał na mocy zapewnień ministrów francuzkick, to te zapewnie
nia były co do głównćj rzeczy całkiem szczere, zresztą oprócz króla
i pani de Pompadour jeden tylko ksiądz Bernis był wtajemniczony
w owe rokowania z hr. Starhembergiem.
Tymczasem w pierwszych dniach listopada został otwarty
parlament angielski. Fryderyk mowę króla Jerzego uważał jako
zbyt pokojową.
Dnia 25 listopada pisze więc do księcia brunszwickiego: „Zdaje mi się, że sprawy nasze w tym kraju (Anglii) są
wystawione na szwank, o czćm zresztą będziemy objaśnieni przez
pierwsze listy, które WKs.Wysokość otrzyma od lorda Holdernessa
i które pozwolą nam ocenić zamiary króla angielskiego tak co do mo
ich spraw, jako tćż co do spraw WKs.Mości, dotyczących małżeństwa
córki. Pragnę tćm więcćj, aby obiecane listy doszły nas rychło
i przed przybyciem księcia de Nivernois, abym w razie gdyby układy
z Anglią nie dopisały, mógł uczynić zadość intencyom WKs. Mości
względem traktatu subsydyów z Francyą.‘5 Spodziewany list lorda
Iloldernesse (z 21 listopada) zapewnia, że rząd angielski pragnie go
rąco utrzymania pokoju na stałym lądzie i że tćż tylko w tym celu za
warł trak tat z Rosyą. Odpowiedź taka naturalnie nie podobała się
Fryderykowi, wzywa więc (2 grudnia) księcia brunszwickiego, aby od
siebie wyraził w Londynie zdumienie, że dotąd rząd angielski nie
uczynił królowi pruskiemu żadnej stosownćj propozycyi. Tego same
go dnia pisze do Knyphausena: „Jestem Panu wdzięczny za uwiado
mienie mnie o rozszerzonych w Paryżu pogłoskach, jak gdybym się
był dał przeciągnąć na stronę angielską. Nie omieszkasz zapewnić
pana de Rouille, że wszelkie podobne pogłoski są jedynie złośliwym
wymysłem moich nieprzyjaciół, którzy mnie pragną poróżnić z F ran
cyą, że jednak niema w nich ani słowa prawdy i że ani ja nie zobo
wiązałem się wobec Anglii, ani książę brunszwicki nie zawarł z nią
układu11 i t. d.
Wreszcie dnia 26 listopada lord Iloldernesse zaprosił do siebie
posła pruskiego Michella i wręczywszy mu odpis traktatu angielskorosyjskiego z 30 września oświadczył gotowość zawarcia sojuszu z kró
lem pruskim. Król 7 grudnia'odpowiada przychylnie. Na mocy tej
instrukcyi dnia 16 stycznia r. 1756 w dwa dni po przybyciu księcia
de Nivernois do Berlina, poseł pruski Michell podpisał w WTestminsterze
traktat, którego główny artykuł opiewał: „Gdyby wbrew wszelkim
oczekiwaniom (!) i z naruszeniem pokoju w Niemczech, który obie stro 
ny tym traktatem pragną zabezpieczyć, którekolwiek obce mocarstwo
pod jakimbądź pretekstem wysłało wojska do Niemiec, obie strony
połączą swe siły zbrojne, aby takiemu naruszeniu pokoju w Niem
czech zapobiedz.“ Rzecz jasna, że ten „najniewinniejszy z wszyst-
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kich traktatów ,“ jak go nazywają dziejopisarze pruscy '), był wymie
rzony wyraźnie przeciwko Francyi. Kiedy zaś 16 stycznia r. 1756
książę Nivernois pomiędzy innemi rzeczami ofiarował Fryderykowi...
zwierzchnictwo nad wyspą Tabago, król odparł, że należałoby sobie
wyszukać kogoś, któryby był stosowniejszym od niego na namiestnika
wyspy Baratarii (Sancho Pansa) i odmówił przedłużenia traktatu z ro 
ku 1741.

E. Lipnicki.

')

P o ró w D . O ncken „Z eitalter F redrichs d . G r,“ t . 2.
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NAUKOWE, MTERACKI E, ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE.
W ARSZAW A.

Maj, 1884. — S z k o ł a r z e m i e ś l n i c z a i m i e n i a M i c h a ł a
K o n a r s k i e g o . —Zmarły w Odessie w dniu 14 kwietnia r. 1861 oby
watel gubernii Podolskiej, powiatu Bracławskiego, Michał Konarski,
zapisał w testamencie swoim, sporządzonym w d. 9 kwietnia r. 1861,
„2 domy swoje z magazynami w Odessie na cele dobroczynne w Kró
lestwie Polskićm, jako to na zakładanie szkół narodowych lub tym
podobne wedle uznania mężów, posiadających zaufanie narodu.'1 Do
czasu zaś wprowadzenia w wykonanie tego zapisu, m ajątek ten oddał
pod zarząd Tow. kredytowego ziemskiego w Królestwie Polskićm. Po
zatwierdzeniu powyższego rozporządzenia testamentowego przez b.
Radę administracyjną Królestwa Polskiego, 28 sierpnia (9 września)
1864 r., Tow. kredytowe ziemskie, postanowiło w r. 1869, po naradze
niu się z wybranymi przez namiestnika dygnitarzami sprzedać powyż
sze nieruchomości, od których dochód z każdym rokiem się uszczu
plał, a ulokowawszy osiągnięty kapitał w papierach procentowych,
zająć się ułożeniem projektu względem użycia funduszu Konarskiego.
Po wielostronnym rozbiorze potrzeb danćj chwili na posiedzeniu połą
czonych władz naczelnych Towarzystwa, t. j. komitetu i dyrekcyi głównćj z współudziałem wspomnianych dygnitarzy (31 marca 1874 r.),
władze Tow. wypracowały niezwłocznie projekt „ U s t a w y d l a w a r 
s z t a t ó w r z e m i e ś l n i c z o - n a u k o w y c h w W a r s z a w i e " i przed
stawiły go (11 kwietnia 1874) wyższćj władzy do dalszego postanowie
nia. Projekt ten, składający się z 30 artykułów i 1 przechodniego,
określa w artykule 1-szym cel projektowanego zakładu w ten sposób:
„Ażeby młodzieży, posiadającćj wiadomości naukowe najmnićj w za
kresie dwu-klasowych szkół elementarnych i chcącćj się poświęcić za
wodowi rzemieślniczemu, podać możność dokładnego wyuczenia się
rzemiosł, nietylko pod względem praktycznym, ale i teoretycznym, a tym
sposobem oddziałać na podniesienie się rzemiosł w kraju, urządzają się
w Warszawie warsztaty rzemieślniczo-naukowe. Dalćj opiewa projekt,
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że nauka tak praktyczna jako i teoretyczna, miała trwać lat 3. Dla
praktycznej nauki rzemiosł, projektowano urządzenie warsztatów: 1)
mechaniczno-ślusarskiego z kowalstwem, tokarnią i gisernią; 2) stolar
skiego z tokarstwem i rzeźby na drzewie; 3) wyrobów glinianych.
Dla nauki teoretycznej, projektowano wykłady z nauk, ścisły związek
z zawodem rzemieślniczym mających, które miały sig odbywać w cza
sie wieczornym w 6-ciu godzinach tygodniowo. Program wykładów
projektował: naukg jgzyka rosyjskiego, konieczne wiadomości z ma
tematyki, fizyki i chemii, główne zasady mechaniki stosowanej i techno
logii; praktyczne obznaj mianie z prowadzeniem ksiąg, wiadomości ze
statystyki przemysłowej, przepisów, stosujących sig do rzemiosł i prze
mysłu, nakoniec z jgzyka niemieckiego i rysunków. Sprawg otwo
rzenia w Warszawie szkoły rzemieślniczej, opierającej sig na funduszu
po ś. p. Michale Konarskim, w zawiadywaniu władz Towarzystwa k re
dytowego ziemskiego zostającym, przedstawił minister oświaty Radzie
państwa z projektem otworzenia w Warszawie trzy-klasowój szkoły
miejskiej rzemieślniczej imienia Michała Konarskiego. Rada państwa
przedstawiła projekt ustawy i etatu szkoły rzemieślniczej imienia Mi
chała Konarskiego pod najwyższe zatwierdzenie, które też nastąpiło
d. 13 (25) marca 1884 r. z poleceniem ministrom, oraz zarządom, za
wiadującym zakładami naukowemi czuwanie nad tem, aby w sczegółowych ustawach, wydawanych dla tych zakładów przepisy instrukcyjne odróżniano od przepisów ustawodawczych przez wskazanie za
sad, na których opierają sig przepisy ogólne z lat 1872 i 1873, oraz
późniejszych uzupełnień prawodawstwa o szkołach rzemieślniczych.
Szkoła bgdzie utrzymywana z procentów od kapitału, bgdącego pod
zarządem Towarzystwa kredytowego ziemskiego z mocy testamentu
ś. p. Michała Konarskiego. Całkowity kurs szkolny trwać ma lat
s z e ś ć, t. j. po dwa lata na każdą klasg. Rada pedagogiczna szkolna
może skracać termin pobytu w każdej klasie. Oprócz normalnego
kursu nauk szkół miejskich, szkoła rzemieślnicza imienia Konarskie
go, obejmuje naukg rzemiosł i rgkodzieł, których wybór na przedsta
wienie inspektora szkół m. Warszawy pozostawia sig do uznania kura
tora okrggu naukowego warszawskiego. Szkoła pozostaje pod wzglgdem materyalnym pod nadzorem rady opiekuńczej, złożonej z pięciu
osób, zatwierdzonych na przedstawienie władzy naukowej przez generał-gubernatora warszawskiego. Szkoła rzemieślnicza imienia Ko
narskiego, daje też same prawa w służbie wojskowej, co szkoły miej
skie. Roczny etat szkoły wynosi rs. 4,850, z których nauczyciel,
a zarazem i inspektor, oprócz mieszkania otrzymuje rs. 700, dwaj na
uczyciele religii prawosławnej i katolickiej po rs. 300, dwaj nauczy
ciele rs. 1,100, (lwaj ich pomocnicy rs. 400, za wykład jgzyka pol
skiego rs. 225, czterej nauczyciele rzemiosł rs. 1 , 200 , reszta zaś na
inne wydatki. Koszta utrzymania warsztatów rzemieślniczych ozna
cza corocznie rada opiekuńcza szkoły.
— Komitet wydawnictwa dzieł J. Szujskiego wydrukował ,,Spis
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prac naukowych, literackich i politycznych11 ś. p. Józefa Szujskiego,
ogłoszonych drukiem bądź osobno, bądź w pismach czasowych, z pro
śbą, żeby zwrócić uwagę komitetu, gdyby komukolwiek wiadomćm
było o jakićj niewymienionój tu pracy J. Szujskiego.
I. O s o b n o wy s z ł y : 1) Dzieje Polski w 4-ch tomach, Lwów,
1862 — 1866; 2) Obrona Częstochowy, Lwów. 1867; 3) Kilka prawd
z dziejów naszych, Kraków, 1867; 4) Dramata, Serya I (Halszka
z Ostroga, Królowa Jadwiga, Twardowski, Adam Szmigielski, Wallas)
Kraków 1867; 5) Rys dziejów piśmiennictwa świata niechrześciańskiego, Kraków, 1867; 6) Odpowiedź Mateusza Żurawia na listy Ta
deusza Czapli o delegacyi galicyjskiej, Lwów, 1869; 7) Der Antrag
des galizischen Antrages, Krakau, 1869; 8) Kopernik, poemat dra
matyczny, Kraków, 1873; 9) Księcia E. Sanguszki pamiętnik, K ra
ków, 1876; 10) Historyi polskićj ksiąg 12, Warszawa, 1880; 11) Polen uud Ruthenen, Wien, 1882; 12) Roztrząsania i opowiadania hi
storyczne, tom I (Staszyc, Marya Mniszchówna, Kalinki ostatnie lata
panowania Stanisława Augusta, Sołowiewa historya upadku Polski,
Hiippego Verfassuug von Polen, Mowa Stanisława Orzechowskiego,
Stosunki dyplomatyczne Zygmunta Augusta z domem austr., Dawna
rzeczpospolita i jej pogrobowce, Pielgrzymka Ottona 111-go, History
czna wędrówka po Krakowie, Charakterystyka Zygmunta Augusta,
Jerzy Ożarowski i Fleury), Kraków, 1876; tom II (Marko Borkowicz,
W arunki traktatu kaliskiego, Ludwik węgierski i bezkrólewie po jego
śmierci, Kraków do początku wieku XV-go, Jeszcze o elekcyi w epoce
Jagiellouow, Stanowisko Długosza w historyografii europejskićj, Ar
tykuł o wypowiedzeniu posłuszeństwa, O inłodszości naszego cywili
zacyjnego rozwoju), Warszawa, 1883; 13) Wiersz na cześć Józefa Die
tla (.18^4); 14) Obraz Jana Matejki „Upadek Polski11 (1866); 15)
Wiersz na cześc hr. Gołuchowskiego (1867).
II. W publikacyach A k a d e m i i U m i e j ę t n o ś c i :
1)
Polska w wieku Kopernika (Dwa pierwsze posiedź.); 2) O sto
sunku Akademii do kraju (tamże); 3) Trzy zabytki języka polskiego
(rozpraw, biolog. I), 4) Uchwały zjazdu w Radomsku z r. 1384 (rozpr.
hist. tiloz. I); 5) Nieznany poemat satyryczny XVII wieku (tamże)
6) Do historyi UuiW. Jagiell. (tamże, XII); 7) Stanowisko Długosza
(Rocznik zarządu 1880), 8) Sprawozdania z ruchu naukowego (Ro
czniki zarządu 1873 do 1831); 9) W sprawie reformy szkół średuich
(sprawozdanie); 10) Wstępne słowo do kodeksu listów XV wieku (Monum. medii aevi. II); l i ) Kraków do początku XV wieku (tamże,
IV); 12) Dyaryusze sejmowe (Scriptores rerum polon. I); 13) Wapowski i jego kronika (tamże, II); 14) Przedmowa do archiwum komisyi
hist. (tamże IV); 15) Rewizya województwa płockiego (tamże, V);
16) Pamiętnik zjazdu liistor. (tamże, VI); 17) Przedmowa do dzien
nika Jezuitów (tamże, VII); 18) Statuta do historyi Uniw. (Archiwum
do dziejów polskich I, II); 19) Ewangeliarz XI wieku (Spraw ozdanie
kron. do historyi sztuki, III).
Tom II. Czerwiec 1884,
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III. W Bibliotece Ossolińskich: Prometeusz w okowach (t. IX).
IV. W „Bibliotece Warszawsldćj:“ Rycerze Arystofanesa (z r.
1875).
V. W Czasie: 1) Poważne chwile przez Prawdzica (1860); Z wy
cieczki do Lwowa (1866); 3) Wiadomości o Jagiellonkach (1867); 4)
Przed sesyą sejmową (1869); 5) Mowa nad grobem Walewskiego
(1876); 6) List otwarty do redakcyi (1877); 7) List z odpowiedzią
uczniom Uniwersytetu (1878); 8) Mowa imatrykulacyjna (1878); 9)
Toast „Kochajmy się“ (1878 i 1880); Dwie kroniki niedzielne w Nr.
270 i 293 z r. 1879; 10) Głos z Polski na uroczystość św. Cyryla
i Metodego (1881): 11) W sprawach szkolnych (1882); 12) Przed
rocznicą odsieczy wiedeńskiej (1882); 13) Trzy satyry (1881 i 1882).
VI. W Dzienniku literackim: z roku 1857: 1) Konfessya, 2)
Ustępy z poematu „Tajemnica śmierci hetmańskiej,“ 3) 2 dramata
Samuel Zborowski akt 5, scena 7. Z r. 1858: 1) Pan Jacek Brzuchański, 2) Jan z Rożnowa, 3) z dram atu „Radziejowski'1 akt 4, 4) Adoracya, 5) Bajroniady, 6) Burza, 7) Do Seleny, 8) na wałach Pragi,
9) O Zosieńce sierocie, 10) Prometejska modlitwa, 11) Święte chwile,
12) Sylfidion, 13) Urojony rywal. Z r. 1859: 1) Dzierżanowski, d ra
mat, 2) Platonizm, 3) Rycerzom ciszy, 4) Sen o starości i śmierci, 5)
Rzeź prazka, z poematu „Sługa grobów,“ 6) Świąteczną godziną, 7)
Z aktu II i III dramatu „Radziejowski," 8) Śmierć proroka, 9) Pieśni
Anakreona, 10) Powrót do domu, 11) Inny sen o starości, 12) Nad
stawem, 13) Zakon miłosny, 14) Do biednćj dziewczyny, 15) Nie
dowiarkom dowód nieśmiertelności, 16) Zimowa głusza, 17) Wśród
burz, 18) Sługa grobów, 19) Pociecha. Z r. 1860: 1) Portrety przez
Nie-Van-Dyka, 2) Rzut oka na stanowisko Polski w historyi powszechnćj, 3) Ostatnia nobilitacya, 4) Stara dewotka, 5) Dwa hymny,
6) Dwa nowe hymny, 7) Królowa Jadwiga, 8) Maksyma, 9) Pieśń
o hussarzach, 10) O gospodzie uwielbiona, 11) Upadek i śmierć J a 
na III. Z r. 1861: 1) Wallas, tragedya, 2) Czyste dusze i mętne du
sze, powieść, 3) Jeszcze kilka portretów przez Nie-Van-Dyka, 4) To
ast i odpowiedź Koczyndyka Dymitra, 5) W krwawćj chwili, 6) Spo
tkanie, 7) Szozat, 8) Odrodzeni. Z r. 1862: 1) Akta narodowe, 2) Cre
do, 3) Jerzy Lubomirski, dramat, 4) Pan Twardowski, komedyodramat. Z r. 1863: Obłąkani, ballada. Z roku 1864 Alleluja. Z roku
1868: 1) Twardowski, 2) Psalm 136, 3) Z Izajasza; 4) Zborowscy,
dramat, 5) Historyą szlachcica na bruku. Z roku 1869 1) Wyjątek
z dram atu „Kniaźnin," 2) Portrety przez Nie-Van-Dyka 3) Boh
danowi Bolesławicie przed zamknięciem rachunków na r. 1868.
VII. W Dzwonku: 1) O Zosience sierocie (1859), ^) Historyą
0 kłótniach Szeligów i Berdyszów (1860).
VIII. W Haśle: 1) Obecny ruch piśmienniczy, 2) Stare książki
1 dawni ludzie, 3) Historyą szlachcica na bruku, 4) Listy krakowskie
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(przeglądy literacko-artystyczne — ztąd wyszło w osobnem odbiciu:
O broszurze p. Pawła Popiela, Lwów 1865).
IX . W Jagiellonkach Przezdzieckiego, cały tom V. Kraków,
1878.
X. W Kalendarzu wydawnictwa dzieł tanich z roku 1867: 1)
Bok polski, 2) Nasze położenie i obowiązki. Z roku 1868:1) Bole
sław Chrobry (powtórzone w Kalendarzu Czecha z r. 1882). 2) Z no
tat biograficznych Broszura liber br. Gapiątkowskiego, 3) Requiescat
z Freiligratha, 4) Wspomnienia historyczne.
XI. W Kraju: Kilka myśli o obowiązkach narodu względem lu
du w sprawie oświaty (1869).
X II. W Niewiaście: z r. 1860: 1) Anua Jagiellonka, 2) Ma
rzenia, 3) O wychowaniu serca, 4) Fizyczność naszych niewiast, 5)
Legenda wieków W. Hugo, 6) Obrazek, 7) Stanowcza chwila, 8)
Życie kąpielne. 9) O różnicy wychowania chłopców i dziewcząt, 10)
Sprzeka. Z roku 1861: 1) Marya Ludwika Gonzaga, 2) Patryotyzm
niewieści, 3) Westchnienie,. 4) Odpowiedź, 5) Szkice karnawałowe,
6) O emancypacyi kobiet, 7) Salon, 8) Do matki ziemi, 9) Kwiaty,
10) Zwiady literatury i sztuk pięknych. Z r. 1862: 1) Święta wiara,
2) Trzy żony Zygmunta Augusta, 3) W gaju.
XIII. W Niwie: 1) Kilka uwag o dziejach Polski Bobrzyńskiego (1879), 2) Reformacya i odrodzenie (1880).
XIV. W Przeglądzie krytycznym: 1) Lipiner, der entfesselte
Prometheus (styczeń 1877), 2) T. T. Jeż, za króla Olbrachta (tamże),
3) Poczobuta Odlanickiego pamiętnik (październik 1877).
XV. W Przeglądzie lwowskim: Długosz i Kallimach (1860).
XVI. W przeglądzie polskim: z r. 1866: 1) Sołowiewa historya
upadku Polski, 2) Staszyc. Z r. 1867: Jerzy Ossoliński, trilogia, część
I: Dwór królewicza Władysława, 2) Uchwała sejmowa z 2 marca, 3)
Dwie odpowiedzi, 4) Bezimienna trucizna, 5) Badania nad pierwostanem człowieka, C) Maryna Mniszchówna i oba samozwańce, 7)
Przeglądy literackie. Z r. 1868: 1) Niepoprawni, 2) Kalinki, ostatnie
lata panowania Stanisława Augusta, 3) Hiippego Verfassung der
Republik Polen, 4) Przeglądy literackie. Z r. 1869: 1) Przed podję
ciem uchwały sejmowej, 2) Teka Stańczyka (część), 3) Mowa Stani
sława Orzechowskiego, 4) Wydobycie zwłok Kazimierza Wielkiego,
5) Stosunki Zygmunta Augusta z domem austr., 6) Wstępna prelekcya, otwierająca kurs historyi polskiśj, 7) Przeglądy literackie. Z r.
1870: 1) Trzecia sesya 2-go posiedzenia Sejmu galic. 2) Przeglądy li
terackie. Z r. 1871: 1) Cecora i Chocim, 2) Odpowiedź „Przeglądowi
Lwowskiemu,1' 3) Dawna Rzeczpospolita i jćj pogrobowce, 4) Słowo
o zadaniach sejmowych, 5) Akademia Umiejętności w Krakowie, 6)
Posiedzenie Towarzystwa naukowego w sprawie przyszłśj Akademii,
7) Przeglądy literackie. Z r. 1872: 1) Pielgrzymka Ottona III do
Gniezna, 2) Historyczna wędrówka po Krakowie, 3) Teatr, 4) Aka
demia Umiejętności w Krakowie i Jerzy Lubomirski, 5) Tadeusz Rej
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tan na Sejmie, 6) Jasełka galicyjskie, 7) Wspomnienia pośmiertne.
Z r. 1873: 1) Stańczyk, scena dramatyczna, 2) Inauguracya Akade
mii Umiejętności. Z r. 1874: 1) Czwarta sesya 3-go posiedzenia Sejmu
gal. 2) Moralność i wiedza jako czynniki w historyi. Z r. 1875, 1) Se
sya sejmowa z r. 1875, 2) Maryna Mniszchówna, 3) Odpowiedź w spra
wie Akademii Umiejętności, -4) Agenor Gołuchowski. Z r. 1876: 1)
W sprawie Akademii, 2) Śmierć Władysława IV, 3) Słowo przed wy
borami, 4) August Bielowski. Z r. 1877: I) Trzecia żona Zygmunta
Augusta, 2) Fałszywa historya mistrzyni fałszywćj polityki, 3) Wspo
mnienia pośmiertne. Z r. 1879: 1) Profil historyczny Nerona, 2) P er
sowie Eszyła, 3) Wspomnienie pośmiertne. Z roku 1880: Odrodzenie
i reformacya. Z r. 1881: 1) List o ostatnićj sesyi Sejmu galic., 2)
Głos z Polski na uroczystość śś. Cyryla i Metodego. Z r. 1882: 1) List
otwarty do Bilińskiego, 2) Marceli Żuk Skarszewski.
XVII. W Przewodniku naukowym: 1) Ptaki Arystofanesa (1880),
2) Pierwsze związki z hr. Longueville (1882), 3) Życie snem Kalderona (1882).
XVIII. W Publikacyach b. Towarzystwa naukowego krakowskie
go: 1) Agamemnom Eszyla (1864), 2) Teorya materyalistyczna na
szego czasu (1866), 3) Treny na śmierć córki Kochanowskiego (1866),
4) Wiadomość historyczna o Mogile (1867), 5) Toast na cześć W in
centego Pola (1868).
XIX. W krakowskim dzienniku Wiek (1864), 1) opis Grottgera
Polonii, 2) pamiętniki Mimozy (niedokończone).
Komitetowi wydawnictwa dzieł ś. p. Szujskiego brakują jeszcze;
Wiersz na Sobieskich (1862) i Naprzód (1863). Ktoby te prace po
siadał lub wiedział o innych, któreby w powyższym spisie zostały
opuszczone, zechce je, jak również listy oryginalne ś. p. Szujskiego,
któreby uważał za ważne, albo któreby z jego powyższemi pracami
w jakimkolwiek były związku, nadesłać komitetowi na ręce niżćj pod
pisanego. Po uskutecznionym odpisie komitet odeśle natychmiast,
coby mu zostało pod tym względem nadesłane.
Z komitetu wydawnictwa dzieł Józefa Szujskiego.
Dr. Zoll.
(główny Rynek, 9). Kraków, d. 2 marca 1884.
—
Tom II dzieł J a n a K o c h a n o w s k i e g o , wydanie pomnikowe
obejmujący przedmowy str. VIII, tekstu 510, wyszedł obecnie z druku
i zawiera wszystkie utwory polskie poety, które nie były tomem pier
wszym objęte. Utwory te wydrukowano nietylko bez żadnych opusz
czeń, ale nadto pomieszczono w nich i te ustępy, których, poczynając
od wydania Bohomolca, nie znajdujemy ani w jednym z wydań póź
niejszych. Tom Il-gi tćż, nie ustępując w niczem pierwszemu ani pod
względem typograficznym, ani co do zewnętrznćj ozdobności, o wiele
go przewyższa rozmaitością treści, jak niemnićj obszernemi objaśnie
niami, których wymagała przebogata historyczna lub obyczajowa
osnowa utworów. Oprócz podobizn kart tytułowych wydania pier
wszego z r. 1585, Fraszek z r. 1584 i Fragmentów z r. 1590; dodano
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tu jeszcze podobizny kart tytułowych lub winietek z wydań pierwot
nych, to jest wychodzących za życia poety a mianowicie: „Zuzanny“
(1562), „Satyra*- i „Zgody'* (1564) oraz „Szachów" (1566). Na grun
towne, wyczerpujące przedmiot, objaśnienia krytyczne złożył' się w tym
tomie dość znaczny zastęp pracowników: Stef. Okołow, R. Plenkiewicz,
Kaź. Morawski; Bron. Bieńkowski, Wład. Nehring, Wład. Niedźwiecki, Wino. Korotyński, Sew. Smolikowski, Rafael Lowenfeld, Józef
Przyborowski, Flor. Łagowski, Wład. Nowca, Ad. Ant. Kryński,
J. Adolf Święcicki, Ant. Bondzkiewicz, Bron. Grabowski, Sz. T. W ło
szek i Adolf Pawiński. Pracą więc zacną a sumienną tego grona po
wstała druga składowa część monumentalnego pomnika, którego budo
wę rozpoczęto w roku minionym. Podnosząc wszakże zasługę współ
pracowników, nie możemy przemilczeć o cichym a mrówczym trudzie
samego komitetu wydawniczego, który ze swego redakcyjnego obowią
zku nietylko w każdym z nadsyłanych mu rękopismów sprawdzał
tekst i zaznaczał waryanty, trafiające się w pierwotnych lub później
szych wydaniach, ale nadto uzupełniał, rozszerzał lub skracał obja
śnienia, by wszystkie referaty bez względu na ich pochodzenie do je
dnego mianownika sprowadzić. Ta konieczność sprawdzania każde
go szczegółu, każdego niemal wyrazu obok mozolnej korekty, prowadzonćj ściśle według pisowni, wydaniom pierwszym właściwej, nie po
zwoliła komitetowi, jak tó sobie zamierzył, ukończyć całego wydawnic
twa w roku bieżącym, na który właśnie trzechsetna rocznica zgonu
wielkiego poety przypada. Wiadomo bowiem, iż stosownie do nakre
ślonego programu (ob. t. I. str. V) w skład pomuikowego wydania
mają wejść jeszcze utwory łacińskie z objaśnieniami i tłomaczeniem
dosłownćm (t. III), oraz „Nowy K arakter“ życiorys poety; bibliografia
wydań, rozprawa o języku, rozprawa o budowie i rytmiczności wiersza
poety, oraz rozprawa o domuiemywanych jego wizerunkach, mające
stanowić tom IV-ty. W każdym razie komitet, uprzedzając wydaniem
dwóch tomów dzień 22 sierpnia, upamiętniony zgonem poety dał ogó
łowi możność dokładnego zaznajomienia się z temi właśnie utworami
Kochanowskiego, które napisane w języku ojczystym, najlepićj jego
ducha i epokę malują, a nadto zaopatrzone w wyczerpujące objaśnie
nia są dla wszystkich warstw wykształconych dostępne. Nie wątpimy
tćż, iż społeczeństwo nasze, pojmując ważność tego wydawnictwa, uży
czy mu z swćj strony należytego poparcia, zwłaszcza iż tylko tym spo
sobem może w chwili obecnćj uczcić pamięć wielkiego męża, którego
dzieła tak wymowne dają świadectwo o kilkowiekowćj cywilizacyi
narodu..
__ P o s i e d z e n i e K o m i s y i A r c h e o l o g i c z n ć j A k a d e m i i
U m i e j ę t n o ś c i 29 kwietnia b. r. rozpoczęło się odczytaniem przez
sekretarza jćj p. P. Umińskiego protokułu z posiedzenia poprzednie
go. Po przyjęciu protokułu tego bez zmiany, dr. J. Kopernicki przed
stawia komisyi rozprawę nadesłaną na jego ręce przez p. Nejmana
.,0 zwierciadłach metalowych z kurhanów ukraińskich.11 Wyłuszczyw-
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szy w krótkości treść tćj rozprawy, referent zaleca ją do druku w roz
poczętym już VIII tomie „Zbioru wiadomości do antropologii krajowćj.“
Treść tćj rozprawy podało wykopalisko, dokonane przez
p. Bołądzia na jednym z kurhanów we wsi Żydowicach, w powiecie
Skwirskim, którego przedmioty ofiarowane zostały przez p. Nejmana
do zbiorów archeologicznych Akademii Umiejętności na posiedzeniu
kom. antropol. 12 marca b. r. (Ob. „Bibl. Warsz.“ kwiecień 1884,
str. 15). Pomiędzy przedmiotami składającemi to wykopalisko znaj
dowało się zwierciadło metalowe (bronzowe), które się różniło od in
nych znanych zwierciadeł brakiem najprzód rączki, pospolicie wyrabianćj przy innych, a powtóre, małćm uszkiem przyrobionem na odwrotnśj jego stronie. Tym sposobem wyrób ten ma podobieństwo
zarówno do zwierciadła, jako tćż i do zwykłćj płaskićj pokrywki rnetalowćj i wzbudza wątpliwość co do istotnego przeznaczenia tego wy
ro b u . P. Nejman w rozprawie tćj postawił sobie za cel rozjaśnienie
tej kwestyi wątpliwej. Twierdzenie swe opiera autor głównie na po
równaniu wyrobu żydowieckiego, o którym mowa, z kilkunastu zwier
ciadłami, znajdującemi się w zbiorach uniwersytetu kijowskiego. Po
między okazami wziętemi dla porównania, a których wizerunki foto
graficzne autor przyłącza przy rozprawie, znajdują się dwa zwiercia
dła wykopane w mogile Perepiatyckićj i dwa wydobyte z kurhanów
w Hatnem (pod Kijowem), podczas ich badań przez członków 3-go Zja
zdu archeologicznego w Kijowie w roku 1874. Porównanie to we
wszystkich szczegółach z tak licznemi tego rodzaju wyrobami dopro
wadza autora do przekonania, że wyrób bronzowy żydowiecki jest
najniewątpliwszćm zwierciadłem. Z porównania tego pokazuje się
także, iż owe zwierciadła metalowe, co do kształtu swego, były wy
rabiane bardzo rozmaicie. Znaczna między niemi ilość jest wyrobio
na, podobnie jak i zwierciadło żydowieckie, bez rączki i z takićmże
uszkiem na stronie odwrotnćj. Przytrafiają się między niemi tak
że i zdobione ornamentyką linearną. Zwierciadła takie bywały nie
tylko bronzowe, lecz odlewane także z tak zwanćj p o t y n y ')! Treść
tej rozprawy wywołała ożywioną dyskusyą, w którćj brało udział wielu
członków komisyi. P. Umiński pokazuje przy tćj sposobności dwa
spore ułamki zwierciadła potynowego, które przez niego wydobyte
zostały w jednćm z grobowisk na prawym brzegu Dunaju na Wę
grzech. Oba okazane kawałki zachowane są w stanie takim, że po
wierzchnia ich jest doskonale lustrzaną.—Z kolei porządku dziennego
nastąpiło sprawozdanie p. Kirkora z wycieczki jego zeszłoletnićj do
*) P o t y n a (p otin gzis) je st pewną mięszaniną m etalową koloru
dziko-szarego, dającą po opolerow aniu pow ierzchnię o połysku zw ierciadla
nym, trudno podlegając.1} utlenieniu.
Zwierciadła wyrobione z p o t y n y
przechowały się jeszcze do naszych czasów w stanic mało uszkodzonym, znaj
dują jo dziś w wykopaliskach w takim stanio, żo się w nich przeglądnąć
inoina.
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Galicyi wschodnićj dla badań archeologicznych. Referent przechodzi
kolejno wszystkie miejscowości, które podczas tej wycieczki miał spo
sobność zwiedzić, zaczynając od Okopów Ś-tćj Trójcy i Wału Trajana
przez Zaleszczyki, Dupliska, Budrykowiec, Dźwiniacz i Noryńce aż do
Zarubiniec. W wycieczce tćj zbadał 10 kurhanów w Zaleszczykach
i oglądał stacyą przedhistoryczną na Niwie-Noryńce, oraz głaz, sparty na trzech kamieniach na Babiej-Górze w Monastyrku. Przedmio
ty wykopane przy tych badaniach złożył do zbiorów archeologicznych
Akademii Umiejętności razem ze szpilami i z grzechotką srebrnemi,
które znalezione zostały we wsi Siny-Homony na Węgrzech, w po
bliżu Morskiego oka.— Odczyt ks. Polkowskiego: „Grób i trum na Ś-go
Stanisława na Wawelu,“ wskutek spóźnionej pory odczytany tylko
w połowie, zamknął posiedzenie. Po ukończeniu tego odczytu, co ma
nastąpić na posiedzeniu przyszłćm, podamy czytelnikom treść jego
w całości.— Następują nakoniec wybory przewodniczącego koinisyi na
rok przyszły, którym wybrany został p. Łebkowski:
— P. t.: „Z a p i s k i n u m i z m a t y cz n e;“ wychodzić zacznie z d.
1 lipca b. r. w Krakowie, staraniem p. M. Kurnatowskiego (Kraków,
Rynek 17) czasopismo, poświęcone specyalnie numizmatyce polskiej
i z tąż związek mającej sfragistyce, tymczasowo w objętości IG stron,
8-vo, które wraz z „tablicami mouet i medali11 i „cennikiem monet
etc.“ wydawanemi od r. 1882 niejako całość stanowić będą. Celem
tego pisma ma być ułatwienie wzajemnego porozumienia się miłośni
ków numizmatyki polskićj, rozjaśnienie wielu dotychczas nierozwiąza
nych kwestyi numizmatycznych, przez podawanie rysunków i opisów
nieznanych monet i medali, odkrytych dokumentów, dotyczących się
mennic, opisów wykopalisk etc., co, razem wziąwszy, będzie stanowić
materyał do dalszych badań na tćm polu. Wydawca zapewnił sobie
poparcie i współpracownictwo kilku znanych naszych miłośników nu
mizmatyki, jak p. H. Goldsteina, W. Jełowickiego, W. Kostrzembskiego, d-ra 1*'. Piekosińskiego, ks. kanonika Polkowskiego, A. Ryszarda,
hr. St. Walewskiego i innych; spodziewa się więc zadaniu sprostać i na
nowo ożywić ruch na polu numizmatycznćm, wstrzymany od zgonu
nieodżałowanego ś. p. K. Bayera. Wreszcie uprasza wydawca pp.
numizmatyków i amatorów o nadsyłanie swych spostrzeżeń, dokład
nych opisów wykopalisk, odbitek i opisów nieznanych monet i medali
i t. p. do „Zapisków.11 P renum erata na to czasopismo z wspoinnioncmi wyżćj dodatkami, które wychodzić będą w miesiącach stycz
niu, kwietniu, lipcu i październiku, wynosi wraz z przesyłką rocz
nie 4 złr.
— Niedawno temu odkryto w Niemczech nader ważny pomnik
do historyi polskićj. W rękopisie pargaminowym z r. 1204, należą
cym do prywatnego zbioru p. Reinharda Kade w Lipsku, znajduje się
między żywotami świętych także „Prologus et Vita Sanctorum Bene
dicti et Johannis sociorumque eorum, edita a Brunone episcopo, qui
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et Bonifacius dicitur,“ czyli opowiadanie o p i ę c i u m ę c z e n n i k a c h
p o l s k i c h z a B o l e s ł a w a C h r o b r e g o . Właściciel rękopisu, p. K a
cie, napisał i wydrukował o tym ciekawym pomniku rozprawę (Lipsk,
1883), w którćj dowodzi, że czas jego powstania przypada na"r. 1008;
sam zaś pomnik ma się niebawem pojawić w XV c. „Monumenta germanica historica” (Scriptores) Pertza. Redakcya wydawnictwa „Źródeł
do historyi polskićj“ („Monumenta polonica historica“) we Lwowie,
przedsięwzięła odpowiednie starania, ażeby tak wiele obiecujące źródło
do dziejów polskich pozyskać także w jaknajkrótszym czasie dla swego
zbioru.
— „Złota przędza poetów i prozaików polskich'1 t. 1-szy (okres
„Mickiewiczowski11), pod redakcyą Piotra Chmielowskiego i Stanisła
wa Krzemieńskiego, objaśniony słowem wstępnćm J. I. Kraszewskiego,
wyszedł z druku (Nakładem Wład. Maleszewskiego i Teodora Papro
ckiego, Chmielna, 8) i zawiera utwory następujących autorów: K. Bro
dzińskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackirgo, Z. Krasińskiego, A. Mal
czewskiego, J. B. Zaleskiego i S. Goszczyńskiego. Przy każdym pisa
rzu pomieszczono treściwy jego życiorys, oraz wiadomości bibliogra
ficzne o najważniejszych wydaniach dzieł poety. Druk zeszytu 13-go
ogólnego zbioru, rozpoczął tom II, który obejmie najcelniejsze wyjątki
48 pisarzy polskich z okresu „Mickiewiczowskiego11 w tej formie co
i tom I. Wydawnictwo to nadzwyczaj pożyteczne, weszło po pierw
szych krokach, nie dosyć pewnych, (zob. „Bibl. W arsz.“ 1883, zesz.
czerwcowy, str. 465) na drogę szeroką i bardzo dobrą, tak, że zasłu
guje ze wszech miar na poparcie ogółu. Całość dobrze wykonana,
stanowić będzie podręczną biblioteczkę literatury polskiej, co nietylko
dla ogółu czytelników, ale i dla edukacyi młodszych pokoleń jest dziś
bardzo ważnćm i nadzwyczaj pożądanćm. Każdy tom „Złotćj przędzy“ zawiera 12 zeszytów, zeszyt po 5 arkuszy druku wielkiej 8-ki.
Cena tomu 60-cio arkuszowego w Warszawie rs. 4, — na prowincyi rs.
5. Należność można wnosić częściowo, licząc zeszyt w Warszawie
po kop. 35, na prowincyi, zkąd należność przynajmuićj na 3 zeszyty
naraz uiścić należy, po kop. 45. — Prenumerować można u wydawców,
oraz we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.
— Dnia 1-go maja r. b. wyszedł z druku zeszyt LIII (5-ty tomu
V-go) „Słownika geograficznego polskiego14 i obejmuje opisy miejsco
wości od Lisowice do Lub. Z obszerniejszych artykułów zeszyt ten
zawiera: Liszków, Lisznia, Litiatyn, Litwa, Litwinów, Lityn, Litynia,
Liwowie, Liżyki, Lniska, Lolin, Lubaczów, Lubar, Lubartów, Lubasz,
Lubawa, Lubcz, Lubecz. Następujący zeszyt LIV-ty wyjdzie dnia
1 czerwca r. b. Regularny postęp tego pożytecznego wydawnictwa
zasługuje przy ogromie i ważności materyału sta ty sty czn o - history
cznego, jaki się w uićm mieści, na jaknajszersze uznanie i poparcie.
— Od dnia 1 stycznia 1884 r. wychodzi w Krakowie miesięcz
nik p. t. „Przegląd Powszechny,11 pod redakcyą XX. Morawskiego,
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Zaborskiego i Załgskiego, a przy współudziale wielu mężów nauki.
Przegląd powszechny ma cel podwójny:

1. Zatwierdzenie i zamanifestowanie w poważnym naukowym
świecie pojęć i zasad chrześciańskich i przypomnienie mu onych, a to
tembardzićj, że coraz szerzej krzewi sig u nas mylne mniemanie, ja
koby zdobycze nauki i wiedzy nie dały się pogodzić z dogmatem Ko
ścioła, a nauka i wiara odrębnemi powinny iść drogami.
2. Poznajomienie poważniejszej czytającej publiczności tak
świeckićj jak duchownej z ruchem religijnym, socyalnym i naukowym
w chrześcijańskim świecie. Odpowiednio do podwójnego celu pro
gram „Przeglądu Powszechnego11 jest następujący:
J. A rtykuły zasadnicze, omawiające kwestye ważne, dotyczące
chrześcijańskich społeczeństw.

2. Artykuły ściśle naukowe z jakiegobądź pola wiedzy ludzkićj.
3. Artykuły, omawiające ważniejsze wypadki bieżącej chwili.
4. Sprawozdania krytyczne z ważniejszych dzieł i wiadomości
bibliograficzne o książkach, które redakcya uważa za godne polecenia.
5. Kronika, przedstawiająca ruch religijuo-socyalno-umysłowy
w kraju i za granicą. Bieżące wiadomości polityczne i polemika dzien
nikarska stanowczo wykluczona.
W czterech pierwszych zeszytach „Przeglądu Powrszechnego“
znajdujemy następujące artykuły:
„Wolna wola i opatrzność w historyi i teorya Buckla“ przez
X. M. Morawskiego. Autor zwrócił uwagę na teoryą pozornie nęcącą
i gruntowną, w rzeczy zaś samćj fałszywą, odzierającą historyą z pra
wdy i wszelkiego uroku.
„Sojusz monarchiczny przeciwko socyalistycznćj anarchii,” pió
ra tegoż autora, wskazuje na nadchodzącą burzę socyalizmu a tłómacząc encyklikę Leona XIII z roku 1878 dowodzi, że tylko pojednanie
z Kościołem, „chrystyanizm społeczny41 może stawić skuteczną zaporg
grożącemu nowemu niebezpieczeństwu.
* „Niepozytywny pozytywizm francuzki" d-ra Skrochowskiego,
jest szkicem biograficznym Litrego, głównego przewódzcy pozytywizmu
we Francyi oraz krytyką zasad pozytywizmu w zostawieniu z opłakanemi jego rezultatami.
„Rozwój wiary“ przez X. O. Langera. Podobnie jak wr innych
naukach, tak i w wierze jest postęp, nasienie nauki Bożej rozwija się
ciągle, wzrasta. Ale żeby ten rozwój wiary pojąć dokładnie, zastanowi^sig należy, co to jest wiara, przeniknąć dzieje tego pojęcia, przypa
trzyć sie szkołom mistyków i racyonalistów, którzy w wręcz przeciwnych
kierunkach odbiegli od prawdy, to jest treścią powyższej rozprawy.
Z dziedziny historyi spotykamy trzy artykuły: „Klemens książg
Metternich“ od 1773 do 1850 przez Henryka Lisickiego, osnuty na
świeżo ogłoszonych pamigtnikach głośnego męża stanu Austryi. „Horw a c i w D a l i n a c y i 1' przez X. Zaborskiego, odsłania przed nami tajniki
świata słowiańskiego. „Lucyn w Inflantach11 przez autora „Inflant,“
Tom II. Czerwiec 1884.
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G. br. Manteuffla, zaznajamia nas z historyą jednego z zamków, poło
żonych na ostatnich kresach polskich. Wreszcie ,,Korespondencya
naukowa Puław1' przez L. hr. Dębickiego, jest literacko-historycznym
obrazkiem, nakreślonym na dokumentach zaczerpniętych ze zbiorów
książąt Czartoryskich.—Jest to treść wszechstronna, poważna i wielce
zachęcająca!
— Katalog tegorocznej wystawy roiniczćj jest książką wcale po
ważną, którśj treść bogata zwrócić powinna uwagę publiczności pols
kiej na gruntowne prace naszych ekonomistów. Treść tę stanowią na
stępujące artykuły:
1. Kalendarz na r. 1885.
2. Jaki cel corocznych wystaw w Warszawie p. Ad. Goltza.
3. Środki podniesienia mleczarstwa za pomocą odpowiednich
instytucyi p. d-ra Adolfa Jełowickiego.
4. Jakie owce hodować? p. Juliusza Sypniewskiego.
5. Odgoryczanie łubinu p. d-ra K. Graffa.
6.

P rojekt ustaw y szkółek mleczarskich p. d-ra K. Lessera.

7. Tabelki: wysiewu zbóż, ich wagi, kiełkowania, miar polskich
i innych.
8. Ogłoszenia.
Wymienione prace dopełnią się jeszcze kilkoma innemi jak np.:
D-ra Kowalskiego „Urządzenie płodozmianów," Przanowskiego „Gospo
darstwo wodne,“ Rewieńskiego „Zajęcia gospodarskie na każdy miesiąc11 i t. d.
— Zasłużony około szerzenia oświaty wśród ludu, — Promyk
wydał nową książeczkę: p. t.: „Gawędy z ludem o chorobach ważniej
szych. Napisał Juliusz Gensz, ordynator szpitala św. Trójcy w Pło
cku.—Warszawa. Księgarnia krajowa K. Prószyńskiego przy ulicy
Krakowskie- Przedmieście, nr. 45. r. 1884.“ Autor, b. uczeń d-ra Ty
tusa Chałubińskiego, poświęca mu swą pracę. Godłem książki są
słowa: „Staraj się nie szkodzić, gdzie pomódz nie możeszt1 „W ksią
żce, którą macie przed sobą,11—mówi we wstępie p. Gensz do wieśnia
ków,—„opisałem najważniejsze wypadki chorób, którym ludność wiej
ska podlega; podałem sposoby zapobiegania chorobom; w niektórych
chorobach wskazałem niezbędne środki doraźne, dalćj: jak się pod
czas choroby zachować należy, a w końcu starałem się wykazać błę
dne wasze pojęcia tak o samych chorobach, jak i o używanych przez
was środkach leczniczych." Przy opisie każdej choroby wskazuje
autor, kiedy należy koniecznie udawać się do lekarza. Język Prosty
i przystępny dla ludu, zaleca dobrze tę książeczkę — obok ważnej jćj
treści. Cena: groszy 25 (za stron 75) odstraszać chyba nie powinna.
— Staraniem naczelnych władz Towarz. kredyt, ziemsk. wydano
1 .1, zapowiedzianego przed niejakim czasem P a m i ę t n i k a T o w a 
r zys t wa kr e d y t o we g o zi emski ego w Król estwie Pols
ki ćm. Warszawa, 1881, str. XIV, 384. Otrzymawszy tę powa
żną publikacyą prawic w ostatnićj już godzinie przed zamknięciem
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zeszytu, możemy zaledwie kilku słowy zaznaczyć ukazanie się tak po
żądanego i na szeroką skalę rozpoczętego i szczęśliwie dokonanego
dzieła. Wydanie pod względem typograficznym występuje wspaniale
z wyjątkiem niektórych form przy końcu, gdzie przy składaniu listy
osób nie przestrzegano dosyć pilnie linii prostej. Całość dzieła, na
które złożyły się prace urzędników biur Towarzystwa kred. ziemsk.,
powołanych do nich sposobem konkursu, tudzież gruntowne studva
radcy prawnego dyr. gł. p. B., niemniej i wyczerpujące relacye rad
ców komitetu i dyrekcyi głównej, rozpada się na cztery części. Część
pierwsza (rozwój Towarzystwa kredytowego ziemskiego od r. 1825—
1883) tytułów 7, w 28 rozdziałach, rozbiera sprawy przeważnie na
tury biurowej i administracyjnej. Część tę można uważać za najdo
kładniejszy przewodnik dla młodszych urzędników, niemniej i dla rad
ców świeżo wybranych, powołanych do czuwania nad prawidłowym
biegiem czynności biurowych. Oprócz tego znajdzie tu dokładną, bar
dzo szczegółową informacyą i w ł a ś c i c i e l d ó b r , żądający pożyczki,
co do formalności prawnych, jakich przy tćj czynności dopełnić powinien
(tytuł I, rozdział 3-ci), równie jak i narażający się na kary i egzekucyą w razie zaległości, niemniej i pragnący korzystać z ulgi, prawem do
zwolonej (tyt. III), tudzież i k a p i t a l i s t a , który oszczędności swoje
złożył w listach zastawnych Tow. kr. ziemsk. Druk i cała manipulacya z L. Zemi. aż do chwil i umorzenia tego papieru wartościowego do
kładnie jest opisaną (tyt. II, rozdz. VIII). Gruntowne studyum o fun
duszu na administracyą Tow. kred. ziemsk. (tyt. V), tudzież o w ła
sności Tow. kred. ziemsk.” (tyt. VI), powinnoby objaśnić wszystkich
tych twórców projektów ekonomicznych, którzy bez zastanowienia
głębszego, często ze szkodą instytucyi, narzucają jćj zadania i roboty,
przechodzące zakres jćj działalności, przez co nastręczają spekulacyi
giełdowćj "pożądane pole do podkopywania kursu listów zastawnych.
Gdyby tylko ci ekonomiści mogli znaleść trochę czasu na rozpatrze
nie się gruntowne w tych wiadomościach! Część druga „Pamiętnika”
jest bardzo ciekawą pod względem historycznym, bo zawiera niektó
re projekta z polecenia lub upow ażn ien ia rządu we władzach Towa
rzystwa kredytowego ziemskiego przygotowane, oraz projekt poży
czek melioracyjnych. Czytamy tedy 1) projekta Towarzystwa, kred.
ziemsk. co do pożyczek na m ałą własność p. radcę dyr. gł. M. G.; 2)
projekt prawa o skupie czynszów wieczystych p. radcę dyr. gł. J. K.
IV 3) projekt ustawy udzielania pożyczek na nieruchomości w mia
stach Król. Polskiego; 4) projekt wzajemnego ubezpieczenia od ognia
p.' radcę komitetu T. K.; 5) projekt pożyczek melioracyjnych p. radcę
komitetu T. K. Jest to szereg bardzo poważnych prac ekonomicznospołecznych, dowodzących, że instytucya ta zasługuje na miano instytu
cyi obywatelskiej. Byłoby do życzenia, żeby ci, którzy oburzają się
zbyt głośno na. „nieruchomość,” i tajemniczość władz Tow. kred. ziem
skiego, rozpatrzyli się bez uprzedzenia w tćj ciągłćj, wszechstronnćj zabiegliwości, jakićj Tow. kred. ziemskie złożyło dowody wc wszystkich
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kierunkach życia ekonomiczno-społecznego, w granicach prawem rnu
dozwolonych. Delegacya, zajmująca się tćm wydawnictwem, nie mogła
w t. 1-szym pomieścić wszystkich tego rodzaju projektów bez nad
miernego powiększenia dzieła, dlatego zachowała resztę do tomów nastę
pnych. Część 3-cia zawiera wiadomość o wydawnictwach Tow. kred.
ziemsk. p. radcę komitetu A. G. Część 4 objaśnia szczegóły organizacyi
władz Towarz., wyborów, wniosków stowarzyszonych na zebraniach
wyborczych i t. p., p. radcę komitetu A. G. Traktat ten budzi bardzo
wiele aktualnego interesu i przedstawia ciekawy obraz życia publi
cznego, jeśli tak rzec można, obywateli ziemskich w Król. Polskićm.
Mamy nadzieję, że wskazany tu zaledwie obfity materyał pobudzi pra
sę polską do poważniejszego zapatrywania się na działalność Tow. kr.
ziemsk., które, strzegąc przezornie bezpieczeństwa kredytu ziemskie
go, zasługuje się dobrze krajowi i jego mieszkańcom.
— Przy pomocy kasy imienia d-ra J. Mianowskiego wydał
S. Dickstein przy współudziale nauczycieli naszych tom II-gi „Ro
cznika Pedagogicznego,“ zawierającego przegląd postępów (czemu nie
postępu?) w dziedzinie wychowania i nauczania. 1882 — 1883.—
Warsz. 1884. Str. IX, 470. Sz. redaktor Rocznika zaznaczył w przed
mowie niedostatki tej publikacyi, która jako praca zbiorowa nie może
się pochlubić równomiernością, ale żałować trzeba, że obok relacyi
o wielu drobiazgach, tonących już dzisiaj w zapomnienia fali, nie zna
lazł się referent, któryby zdał sprawę obszerniejszą z dotychczaso
wych tomów Encyldopedyi Wychowawczej, w której przecie tylu pe
dagogów prace swoje składa i stanowisko dzisiejsze nauki w kwestyach wychowania i szkoły przedstawia. Redaktor zaznacza w przed
mowie, że tom I-szy, mimo przychylnego przyjęcia w prasie, w malej
tylko rozszedł się liczbie. Czy Redakcya nie zwróciła uwagi swojej
na to, że może zbyt jednostronny kierunek materyalistyczny jej wyda
wnictwa, nie znającego w całym długim szeregu nauk szkolnych n a u 
ki r e l i g i i , niemoże trafić do szerszych kół społeczności polskićj, któ
ra nie postąpiła jeszcze tak daleko, żeby mogła nie uznawać różnicy
między hodowlą czysto materyalistyczną a wychowaniem! Żaden na
ród, dbający o swoję przyszłość, nie podejmował prób teoretycznych
przeróżnych szkół filozoficznych na wrażliwćm nader tle edukacyi pu
blicznej; ale budował na gruncie, doświadczeniem wieków umocowanym
a jasnćm światłem n i e w ą t p l i w y c h zdobyczy naukowych objaśnio
nym. Stosując bowiem wątpliwe wnioski materyalistycznćj indukcyi
nie do indywidualności ludzkićj, ale do mas zbiorowych, można i ciało
wykrzywić, zmysły stępić i duszę stłumić!
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ENCYKLOPEDYA WYCHOWAWCZA,
Pod redakcyą J. T. Lubomirskiego, E. Stawiskiego, S. Przystańskiego i J- K. Plebańskiego, wychodzi w zeszytach 5-arkuszowych. P re
numerata wynosi kop. 40, z przesyłką kop. 50 za zeszyt. Można tak
że wnosić przedpłatę po rs. 3 kop. 20 za toin, ztożony z ośmiu zeszy
tów, z przesyłką rs. 4.
Skład gtówny-i ekspedycya „Encyklopedyi Wychowawczej” znaj
duje się w Warszawie w k sięg a rn i Gebethnera i Wolffa, KrakowskieP rzed m ieście, Nr. 415,
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WARUNKI PRENUMERATY.

Prenumerata Biblioteki Warszawskiej na rok 1884 wyno
si w guberniach Królestwa i Cesarstwa,, oraz we wszystkich
krajach należących do związku pocztowego:
Rocznie . . . rs. 12 kop. —
Półrocznie . . „ 6 „ —
W Warszawie zaś:
Rocznie . . .
,, 10 ,, —
Półrocznie . . „ 5 ,, —
Kwartalnie . . ,, '1 ,, 50
Przypominając czytelnikom „Biblioteki Warszawskiej“
odnowienie prenumeraty z nadchodzącem II-giem półroczem,
upraszamy o nadsyłanie prenumeraty wprost do Redakcyi B i
blioteki W arszaw skiej, ulica Zielna, Nr. 7a, gdyż tylko
wtenczas może Redakcja brać na swoję odpowiedzialność akuratną ekspedycyą pisma. Równocześnie prosimy o wczes ne
nadsyłanie prenumeraty, ponieważ do tego musimy stosować
ilość drukujących się egzemplarzy.
Przyjmują także prenumeratę wszystkie księgarnie w Kró
lestwie i Cesarstwie.
Nadmieniamy, że dla informacyi czytelników, dołączamy
do pojedynczych zeszytów wszelkie ogłoszenia, które prócz
handlu k s i ę g a r s k i e g o i a n t y k w a r s k i e g o , mogą się
także odnosić i do innych interesów. Opłata za te ogłoszenia
wynosi:
.Za ogłoszenie, zapełniające 1 całą stronicę formatu Bib 1. W a rsz.rs 5
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Redakcya Biblioteki Warszawskiej:
Zielna, Nr. 7«.
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Dapinans, 19 Mak J*84 r.

