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Rozpoczynając czwarty rok istnienia Biblioteki 
Warszawskiej, Redakcya czuj§ potrzebg skreślić obraz 
usiłowań swoich w roku upłynlonym, przedstawić za
miary i widoki swoje na rok tvastępny. Szukając na 
tej drodze porozumienia sig z ogółem publiczaości, 
Redakcya nie ma obawy, aby len jej krok wzigto bądź 
za usprawiedliw'ienie, bądź za obietnicę. Pierwsze za 
zbyteczne poczytujemy, nie dlatego aby pismo na
sze czyniło zadosyć słusznym''nawet wymaganiom

•  • • •  • * * .

czytelników, lub stanęło nd ittSpniu na jakim posta
wić je pragniem, ale dlatego, że za wszystkie jego nie
dostatki Redakcya o tyle odpowiedzialną by sig czu
ła , o ile by w zakresie służących sobie środków, za
niedbała cośkolwiek do ulepszenia go przedsięwziąć.



Tym co nam wyrzucają: ,^Małokie zrobili,^' Śmiało 
odrzec możemy: „Patrzcie na stan nauk i literatury 
w kraju; mało w nim zrobiono, lecz z tego co sig zrobić 
dało, może nie najmniejsza część na nas przypada.

I obietnicą również nie jest niniejsze sprawozdanie. 
Nie idzie tu o dobre cbgci, ale o środki ich zjiszeze- 
nia. Te środki nie wszystkie są w naszej mocy: odzy
wając się raz jeszcze do współpracowników naszych, 
do wszystkich którym dobro literatury nie jest oboję
tne, którzy w niej nie próżną zabawkę, ale potrzebę 
spółeczeństwa widzieć i cenić umieją, chcemy wska
zać jśk najskuteczniej pomoc nam przynieść mogą, 
w jaką stronę życzylibyśmy widzieć skierowane ich 
usiłowania, aby połączone z naszemi, wydały poży
teczne dla ogółu owoce.

Zaufanie którem nas obdarza publiczność, wkłada 
na nas obowiązki. Czujemy całą ich ważność, lecz 
razem cały ich ciężar. Wywiązać się z nich było na- 
szem usiłowaniem. O ileśmy tego dopięli sąd innym 
pozostawiamy.

Kilka tylko zamieściliśmy artykułów filozoficzDej 
treści. Nauka filozofii będąca najwyiszem, uajści- 
ślejszem, lecz przez to samo uogólnionem wyraże- 
nien» myśli czasu, nie może zakwitnąć tam gdzie 
myśl zaledwie przebudzona, słabe tylko na świat 
otaczający rzuca spojrzenia, niepoznała jeszcze je
go zjawisk, a tym raniej niepoznała samej siebie. 
Na jakimkolwiek przecież stopniu rozwinięcia myśl 
zostąje, nigdy ona zupełnie praw swoich nie traci. 
Wnaturze zaś Jej leży poznanie samej siebie. Temu



zadaniu odpowiada filozofia; dlatego nigdy ona nie 
przychodzi przedwcześnie; wzrastająca jej potrzeba, 
będzie zawsze miarą wzmocnienia sig literatury, a ile 
razy pojawi się silnie i samoistnie pomyślany artykuł, 
Redakcya nieodmówi mu zamieszczenia wswem piśmie.

W oddziale dziejów Redakcya przestała zamie
szczać materyały historyczne. Pomniki przeszłości? 
coraz skrzętniejszych i gorliwszych starań stają się 
celem. Wychodzą znaczne ich zbiory, inne są za
powiedziane, jest nadzieja, że nic co się dotąd prze
chowało, nadal straconem nie będzie. W takich 
okolicznościach, Radakcya uważała, że Biblioteka, 
mogłaby być tylko temczasowem składem ale ni
gdy przybytkiem w którymby odpowiednie, pomie
szczenie pomniki ubiegłych czasów znalazły , że 
wśród gwaru i zgiełku teraźniejszego życia które
mu pismo czasowe służy za organ, żleby się wyda
ła  przeszłość, z poważnera i milczącem obliczem. 
To wyłączenie jednak materyałów historycznych 
nie f jest bezwzględne. Jeżeli w ręku badaczów po
służą one do rozjaśnienia jakiego okresu dziejów, 
jeżeli iść będzie oto, aby ocalić ód zagłady, co 
inaczej straconemby zostało, Redakcya chętnie zro
bi wyjątek od przyjętego prawidła.

Kilka życiorysów w upłynionym roku zamieszczo
nych, nieobojętnym staną się przyczynkiem do his- 
toryi literatury.

Ze znaczijej liczby podróżujących ziomków, nie
wielu chciało przyjść w pomoc Bibliotece, udziele- 
»iem jei wypadków swoich postrzeżeń. Redakcya



sia ł si§ jeszcze przydatnym materyałem dla przy
szłych bibliografów.

O innem jeszcze ulepszeniu pisma swojego, winna 
Redakcya nadmienić. W drugiem półroęzu upłynionego 
roku otwarty został: ,^Przegląd Dzienników Zagrani
cznych. Każdy początek jest trudny. Dotychczas szczu
pła tylko liczba Dzienników, była przedmiotem rozbio' 
ru i sprawozdania w Bibliotece, co nietyle brakowi 
źródeł, jak raczej niedostatkowi sprawozdawców przy
pisać należy. Praca tego rodzaju nie wymaga przecież 
szczególnego talentu, może sig nią z pożytkiem zająć 
każdy, komu nie obcy jest stan którejkolwiek gałęzi 
nauk. Gdyby wszyscy czytający dzienniki naukowe, 
robili z wigcej zajmujących artykułów wyciągi, i 
lakowe Redakcyi nadsyłali, miałaby ona pod ręką mas- 
sę faktów i wiadomości, z którychby korzystny dla 
pisma swego pzynić wybór mogła, a nie jeden z nad
syłających znalazłby może w tem zachętę do dalsze
go pracowania w naukowym zawodzie. Praca sił po' 
ł  ączonych zbliżyłaby Bibliotekę do jednego z głównych 
w wydawaniu pisma tego zamierzonych celów, po
średniczenia między krajem i zagraniczną literaturą.

W tymże samym celu przedsięwziętą została publi- 
kacya Biblioteki Z  a granicznej. P i ę ć  jej tomów znaj’ 
duje się w ręku publiczności, szósty wkrótce prassę 
opuści. Redakcya przekonała się, że sposób dotych. 
czasowy wydawania Biblioteki Zagranicznej nie był 
z amiarowi odpowiedni: żę prźedsiewzięcie z przedmio
tu swojego nie jednorodne, nie peryodyczne, nie może 
być oparfem na prenumeracie. Dla tego z ukończeniem 
oddziału pierwszego, Biblioteka zagraniczna wdzrsiej-



szym kształcie wychodzić przestanie. Natomiast Redak
cya wydawać będzie pojedyncze wyborowe dzieła za
granicznych i krajowych pisarzy, tak jednak iżby wy
dania te pewną całość stanowiły.

Taki jest obraz stanu Biblioteki za rok 1843, takie 
dzieje wewnętrzne tego pisma. Równie dalej od cheł- 
pliwoćci jak od zniechęcenia, wiedzeni jedynie za
miłowaniem dobra kraju, wśró'd trudów i przeciwno
ści, raz obranym torem stale iść zamierzamy, w prze
konaniu, że jeśli wytrwałość niekiedy nie osięga na
grody, zasługa zawsze jej towarzyszy.

Warszawa dnia l  Stycznia 1844 roku.
Redakcya Biblioteki Warszawskiej.
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Kiedy Rzymianie zagarnęli pod swą władzg okrąg 
ziemski a panowali okrutnie, rzesze ludów i państwa 
królów rządzone Żelaznem berłem zuchwałych repu
blikanów, wlekąc ngdzne życie i przeklinając nie
szczęsne swe losy, zdawały sig próżno wołać do bo- 
giiw o zem stę, za złupienie i spodlenie świata. Lecz 
w ukryciu wychowywał się i dorastał mściciel, któ
ry z woli niebios miał niezabawem upokorzyć a na
stępnie ujarzmić wilcze Romula plemie. Odległa pół-

Tom I. Styczeń »844. ^



noc chowała go w ogromnych kniejach, ukrywszy 
za głębokiemi rzekami i lasami ggstemi, przed ostrym 
wgchem i wzrokiem ludu, tudzież sokolim Rzymskie
go senatu i łupiących pod jego hasłem Prokonsulów. 
Tam dorastał i do bojów z ’pogromcą świata spo
sobił się ród Tuiskona, tam czciciel Peruna Litwin, 
i Słowianin sąsiad jego, wywijał dzidą i trząsał ma
czugą, ażeby zczasem mężnie walczyć w wspóinćj 
północnym ludom sprajyie. Pokolenia te, które rodzi- 
mem nazwiskiem Thiutyskóv(> i Serbów, (jakoby spo
krewnione między sobą rzesze) nazywały się, skoro 
się bliżej dały poznać Rzymianom, nazwę Giermanów 
uzyskały. Tacyt, który znał dobrze te ludy, bo u są
siadów ich, u Belgów (1), dochodami cesarza Wespa- 
zyana w znaczeniu Prokuratora zawiadywał, powiada 
w dziełku swem przez nas pod uwagę wziętem „że 
nazwisko to nowem i świeżo ludom zareńskim na
dane“ czyli, jak my sądzimy, z rodzimej nazwy ży
wcem na Rzymski język przetłómaczone zostało. Bo 
jak p. Szafarzyk (2) uważa, wyrazy thiutisk, serb, 
germanus jednoznaczące są. Jakoż przez Serbów, 
Siabrów w długie czasy krewnych u Słowian i ze- 
słowiańszczonych Litwinów rozumiano (3), gdy nazwa 
Litów, którą następnie drudzy zwali się, powszechnie 
jeszcze się nie uogólniła.

Powiada Tacyt że od północy i wschodu niepe
wne ma granice Giermania: w kilkadziesiąt lat po 
nim żyjący Ptolemeusz, rzekami Suewus (nazwa dol-

( 1 ) Porównai £ycie TaoyU opisane 111 tzelecliieł jego, wydania 
O berlina, w Lipsku 1801, 4V czterech tomach.

(2 ) Slowanske starozitnostl I. str. 152.
(3) Słownik Lindego pod wyrazem siahv.'



néj Odry) i Wisłą ogranicza ją od tej strony świata. 
W wielkim tym przestworze ziemi mieszkające ludy 
Giermańskiemi od Rzymian i Greków nazywane, wła- 
snemi a rozlicznemi, od różnych okoliczności wzię- 
temi, siebie i narody swej uległe władzy mianowały 
nazwiskami. My dla krótkości wyrażenia, Giermana- 
mi nazywać ich bgdziemy, biorąc je z Tacytem za 
rzeszę ludów różnej religii, jgzyka, oświaty, obycza
jów. Dzisiejsi badacze na trzy dzielą Giermanów gro
mady: na Suewów, Ingiewonów i Istewonów. Z tych 
pierwsi liczyli do swego związku ludy obcego jgzyka, 
a mianowicie Gotynów i Osów (którym dla téj przy
czyny' Rzymski historyk pochodzenia z Giermańskiego 
rodu zaprzecza), tudzież Estyów mających mowę do 
Bretońskićj podobną. Liczyli też siedmnarodków (Reu- 
digni, Aviones, Angli, Varini, Eudoses, Suardones, 
Nuithones) czcią Herty, czyli ziemi matki, połączo
nych z sobą. Liczyli nakoniec pigć narodków innych 
(Arii, Helvecones, Manimi, Elysii, Naharvali) które 
powszechnćm nazwiskiem mianowano Ligiami.

Gdy sam Tacyt plącze się w wykładzie rzeczy, 
licząc do Giermanów ludy, które podług własnego 
zeznania jego, nie mówiąc tymże co oni jgzykiem nie 
mogły (co też sam wyznaje) pochodzić z ich rodu, 
przeto dzisiejsi badacze Giermańskich dziejów podzie
lili sig na dwa jakoby stronnictwa. Jedni uważają Sue
wów i Ligiów za ludy Słowiańskiego pochodzenia: (1) 
drudzy mają wszystkie ludy w Tacytowćj Giermanii wy-

X ') OaTid l'uppj AbliaiKlIuii" ueber einige alle Grabli(igcl, In
golstadt 1831. Th. Sclielz, waren gennanisclie oJer eiavische Völker 
üreinwohiicr der beiden Lausitzeii? Göililz 1743, str. 37. 73,



mienione za istotnie pochodzące z Gierraańskiego ro
du (1). Do ich zdania przychylają sig ci którzy utrzy
mują że dopiero po Tacycie i Ptolemeuszu,• wdarli sig 
Słowianie w siedziby Giermanów, cywilizacyą ich prze- 
jglij i zgoła sami bez przyłożenia sig do tego czy
jegoś, zgiermanizowali sig, (2) a ¡wigc że nie znając 
ich, nie mógł wspomnieć o nich Rzymianin. Lecz naj
nowszy Słowiańsko - Niemieckich ludów dziejopisarz 
Ludwik Giesenbrecht, (3) uważa, że ani zaprzeczyć 
temu, ani potwierdzić tego nie można, czy wespół 
z Niemcami, bądź jako im równi, bądź jako podwładni 
im, mieszkali w Giermanii Słowianie za Tacytowych 
i Ptolomeuszowych czasów (4).

Gdy Polacy ponad Wisłą, a Litwini przy ujściu Wi
sły  mieszkali już w czasach przedhistorycznych, i 
siedziby ich zastali tu Tacyt i Ptolemeusz, w pier
wszym i drugim po Chrystusie wieku dzieje i ziemie 
Giermanów opisujący, jest przeto rzeczą wielkiej wa
gi wykazać, czy istotnie zajmowały w owym czasie 
naznaczone im przez nas siedliska. Na rzeczywiste 
poznaki w świadectwie księcia Rzymskich historyków 
zawarte, całą teraz uwagę zwracając (w osobnych roz
prawkach w Bibliotece Warszawskiej umieścić się ma
jących), otworzę zdanie moje o pismach dzisiejszych

i".!) Kaspar Zeuff, die Deutschen und die Nachbarstaemine, Mün
chen 18S7.

(2 ) Baltische Studien, Stettin 1833 — 1842, tomów X V lI, Jahr
bücher und Jahresbericht ^des Vereins für mekleinburgische Ge
schichte und Alterthumskunde von Lisch und Bartsch, Schnrerin 
1836 — 1842 Ctoinow V lI , kazdy we dwóch częściach) von H axt
hausen, üeber den Ursprung und die Grundlagen der Verfassung 
in den ehemals slavischen Ländern Deutschlands, Berlin 1842.

( 3)  Wendische Geschichten, Berlin 1803, w trzech tomach.
(4) tamże I. sir. 4.



badać zy Niemieckich, w których wyczytujemy że S ło
wianie, wdarłszy się w kraje Giermanii i jej oświatg 
sobie przyswoiwszy, nowem, pełnem ducha i siły  
żywiołem, pokrzepiły swe Indyjsko-Scytycko-Sarmac- 
kie bezduszne i wątłe życie.

Rozważywszy wszystko co o Suewach podali sta
rożytni pisarze (świadectwa ich skrzętnie pozbierał 
Zeuff), nie można o tem wątpić, ażeby rodowitemi Gier- 
manami być nie mieli. To wszakże pewno jest, że 
pod- wielu względami różnili się od spółbraci. Ję
zyk ich miał wyrazy podobne do Słowiańskich, co 
spowodowało Dawida. Popp do poczytania ich za 
Słowian (1). Sposób życia i uprawy roli uderzył Rzy
mian, gdy po raz pierwszy ujrzeli Suewów: (2) nie 
folwarkami bowiem jak reszta Giermanów, lecz wsiami 
uprawiali grunta. Kraj ich dzielił się na powiaty, w po
wiatach były sioła, a w siołach gospodarze, rodów 
i pokrewieństw naczelnicy, mający przez starszyznę 
ziemską wyznaczone sobie do uprawy role. Lecz tym 
sposobem mieli teź urządzone wiejskie gospodarstwo 
Słowianie i Litwini gdy żyli w gminowładztwie, z tą 
różnicą, że wydzielonej sobie ziemi nie posiadali na 
rok jeden, jak to było u włóczęgów Suewów, lecz 
stale i z dziedzicznem prawem na wydzielonej sobie 
własności siedzieli, mając prawo spólności co do 
reszty własności gminy, jakoto lasów, pastwisk, wód 
i t. p. Nazywano to jor/ej, i liczne są o takowych 
własnościach zmianki w aktach urzędowych Polskich. 
Wspomina o nich co do Prusaków (Litwinów), Gallus

Cl> w  dziełku swem str. 70 nastjpn.
(2) Caesar, de bello gali. IV. I.



za czasów Bolesława Krzywoustego (1). Sąlo w ła
śnie owe Polsko-kraiece dziedzictwa, nader trudne 
do odgadnienia. Autor rosprawy Posiadiości kmiece 
dwojakiej natury dziedzictwo i wola (2 ), powiada (3) 
„że dziedzictwem takiem nadawał pan kmiecia pod 
warunkiem czynienia z niego służby dla dominium, 
źe raz nadawszy niem, nie mógł tego dziedzictwa ni
szczyć lub sobie przywłaszczać, lecz, gdy osierociało 
i bez dziedzica było, pan winien był rolg oddawać 
w  dziedzictwo innemu kmieciowi, bądź gminnego sta
nu człeku, bądź nawet szlachcicowi, gdyż i szlachta 
dziedzictwa takie, jak je nazywano niewolne, posia
dała.“ Lecz dziedzictwami, w ten sposób jak autor 
mówi, nadawano u nas dopiero od czasu nastania do 
Polski emfiteuzów, z prawa Niemieckiego początek 
swój wywodzących: my zaś mamy świadectwa o ist
nieniu dziedzictw takich już w XI wieku (4), zabie
raniu ich, za wynagrodzeniem i oddawaniu na w ła
sność nie inszym kmieciom, lecz duchowieństwu (5). 
Powiedzmy wigc że to raczej były dziedzictwa nie 
przez panów kmieciom nadawane, jako emfiteuzy

(1) Sir. 30a wyd. J. W . Bandtk:
(2 ) T jg . L. z roku 1841.
(3) Str. 37, tam£e;
(4) Na wzór aktów w X I i początku X II, jest utworzony ów akt 

w początkowem prawodawstwie Polskiéin str. 16, gdzie czytamy: T u 
chów heredes M edw eh, hneeh. M ich, fV o ian . Z  roku 1173 po
chodzi ów gdzie (tamSte na str. 171) stoi, dam  proprii homines si 
in tcrfic iun tu r in  suis hercditatibiis.

(5) R- 1235 Heredihus antem qtii ibi fiiarint alias pro istis 
sortibiis nomine Sinochowiei dcsimii hereditates, u Ilaczyńskiego 
Codex diplomaticus majorie foloiUae, str. 15.



z Niemieckiego wynikające prawa, lecz raczej owe 
sortes wydzielane w czasach przedmonarchicznych, 
i tłukące sig jako starodawny zabytek po aktach urzg- 
dowych Polskich aż do XIII wieku. Bo zczasem wy
marli takowych właściciele, grunta ich puścizny pra
wem zabrała szlachta, a niezabawem, w XIV wieku 
(I ) , resztg ich ruszyła z roli, i sama na siebie grun
ta ich uprawiała. Odtąd nie było dziedzictw Polsko- 
kmiecych, wyjąwszy kupowane przez kmieci, aż wre
szcie i te ustały, gdy roku 1496 zakazano gminowi 
nabywać własności ziemskiej (2).

Owi właściciele, których prawem następnie pomia
tano, (3) byli niegdyś rzeczywistemł dziedzicami, do
póki trwały Starosłowiańskie gminy ze swemi urzgdni- 
kami (setnika wspomniono w akcie dopiero co powoła
nym); dopóki wsiami a nie folwarkami uprawiano grun
ta, jak to było w  odległej starożytności wszgdzie gdzie 
Słowiańscy rolnicy trudnili się wiejskiem gospodar
stwem. Ślady takowej uprawy roli u Trewirów pozo
stały dotąd. (4) Cezar (5) doniósł o nich z podziwie- 
niem. Wspomnienie o pobycie Słowian wpośród Tre
wirów, mamy z wieku V, (6) a późniejsze czasy dostar-

(1) w  wyżej powołanej rozprawie P osiadłości Im iece  str. 45
(2 I Tam ie, str. 64.
(3) P ro p rii komirtes si in terjiciantw r in s tiis  heredita tibus, 

w akcie wyíéj przywiedzionym: darowano kościołowi Semowo cum  
centurione et cam  kom inibus et sortibus eoram. cÍ7'cumqaaque 
adjacentibas, fVancsech cam hom iniius et omnibus sortibus 
r. 1242, u Raczyńsk. łam ie sir. 22, 25.

(4) ITaxthauEen, w dziełku swem str. 25.
(5) D s beli. gali. V III . 25.
(0) JV indogast, W in d o g a g in , w chroo, moissm.ic, u Perlz I. 

flr. 283.



czają wiele dowodów na to, że w okolicy Menu, a 
wi§c niedaleko Trewiru, mieszkali Słowiańscy rolni
cy. (1) Mieli się tu dostać oni jako wojenni jeńcy, lub 
osadnicy do uprawy roli wynajęci: lecz czyż i owi Tre- 
wirscy Słowianie tym sposobem ziawitali w te strony?

Folwarkami uprawiać rolę było u reszty Niemców 
również dawnym zwyczajem. Ten tylko sposób rolnic
twa Giermańskiego zna Tacyt. Pańska była rola, a 
uprawiał ją osadzony na niej rolnik, dzieląc się z pa
nem zebranym z ziemi plonem. (2) I tak , osadza
ni na cudzym gruncie rolnicy tworzyli wprawdzie 
sioła, lecz sioła te nie były Słowiańskiemi wsiami, 
nie składały bowiem gromady rolników właścicieli, 
lecz roty uprawiaczy ziemi bądź wynajętych do pracy, 
bądź osadzonych na gruncie jako jeńce wojenni. Ta
ki rolnik tyle miał udziału w ziemi, w pastwisku, 
w lesie, ile mu pan wyznaczył. Wspólnej z gro
madą włashości nie miał. To nazywało się u Niem
ców uprawiać rolę folwarkiem, (3) a u nas siedzieć 
na woli czyli na prawie., z warunkiem wytrzymania 
kontraktu dzierżawy aż do umówionego czasu: lub sie
dzieć na roli bez woli.̂  jak osadzony jeniec,, lub pod
dany do ziemi przywiązany. Ten rodzaj gospodarowa
nia upowszechnił się w Polsce, (4) a z wolą, zlały się 
zczasem dziedzictwa kmiece.

Właśnie z dwoistego sposobu tego uprawy roli, 
biorą dowód badacze Giermańskich dziejów, że je-

(1) u  Zeuff str. 646, nastgpn.
(2J German. 25.
(3 ) IIo five i'fa ssung , wsiami uprawiać naiyw ało sij D orfsfe i'-  

fa ssang-
(4) Obszernie mówi o nim autor rosprawy P osiadłości km iece.



dneg» szczepu naród nigdy nie zamieszkiwał Gierraa- 
nii, lecz że społeczeństwa ludzi dwa pierwiastki rzą
dów od stworzenia świata niby istniejące, arzeczpospo- 
litg i monarchią przedstawiające, zajmowały ją przed 
przybyciem tu Giermanów: którzy zastawszy je zacho
wali, podzieliwszy sig przez to na dwie czgści, i w ta
kowym podziale aż po dziś dzień przetrwawszy. Za
prowadzenie dwóch tych żywiołów Celtom i Finom 
przypisuje Haxthausen,(l) utrzymując, że od pierwszych 
Suewowie, a od nich dopiero Słowianie przejigli go. 
gdy sig wdarli do Giermanii. Wszakże sam zbija się 
przez to, że twierdzi, iż pierwszy ślad tego rodzaju rol
nictwa i wypływającego ztąd pomysłu o własności 
prywatnej znachodzimy u Scytów. (2) Pięknie zaś i 
gruntownie wywiódł tó p. Szafarzyk z dziejów, że 
Słowiańskie ludy, zanim samodzielne utworzyły sobie 
rządy, ulegały władzy Scytów, Celtów, Sarmatów i 
Giermanów.

Słowiańskie ludy te, które pod bezpośrednią Sue- 
wów zostawały władzą, włócząc się ustawicznie po 
świecie za swemi panami, przepadły razem z niemi. 
Te, które pod pośrednią, bo pod Ligiami do Swew- 
skiej należącemi rzeszy zostawały, doczekały się le
pszego losu, ujrzawszy zczasem najprzód wolności ju
trzenkę a następnie w potężne uformowawszy się pań
stwo. Rozumiem przez to Polan, przodków naszych, 
których z pomroki nocy na jaśnie tym wyprowadzam
sposobem.

( i ;  Tamże sir. 1 0 -2 9 .
(2) T sia ie  sir. 24.
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Idąc od rzeki Laby (Elba), która w Czechach wy 
.pływa, na wschód aż ku Dnieprowi, znajdujemy po 
dziś urodzajne ziemie pełne ługów i pól, czyli łąk i 
okiem niezmierzonych równin. Mieszkające na tym 
przestworze ziemi liczne Słowiańskie narody, Ługana- 
mi t- j. Łęczycanami najprzód a nastgpnie Polanami 
nazywano. Pierwsza nazwa u Tacyta i Ptolemeusza, 

■druga u samego tylko Ptolomeusza znachodzi sig. Kie
dy Swewowie zajęli aż po Wisłę kraje te, nazywano 
ich ogólnie od ziemi którą ujarzmili, a w szczególe 
nadawano im własne (wyżej od nas przywiedzione) 
nazwiska. Tacyt mianuje ich Lygii, Ptolomeusz Lugii, 
co na jedno wychodzi. Bo u starożytnych zamieniano 
y  na u, czego liczne przykłady Szafarzyk (1) wska
zał. Po ustąpieniu ztąd Swewo - Lygiów, którzy po
szli burzyć państwo Rzymskie, oswobodzeni z jarzma 
tutejsi Słowianie, pozostali przy dawnej nazwie. Jesz
cze Mieczysława L Polskiego króla, monarchą Ligij- 
czyków czyli (wykoślawiono) Licikawików nazywa 
Witykind kronikarz IX wieku (2). Następnie mieszkań
cy pojedynczych tylko i łąkowatych miejsc, które, od 
Łaby aż do Dniepru idąc rozciągają się, Ługanami 
czyli Łuczanami, lub jak dziś mówimy -Łęczycanami 
zwali się. (3) Nakoniec zupełnie ustała ta nazwa

(1)  S ia ro z itn . I. s tr .  334. .
(2) Mylnie doToziiiniewano się, ie  w tym wyrazie nazwa Lachów  

ukrywa się, dlatego te'£ dzieje Polskie opifujijcy tak rodacy jako 
tez i cudzoziemcy, np. Lelewel i Uoepell ni« mogą się w nim zna- 
leść, i z niego wywiesi; nazwiska Lactiiw nie uinie)q.

(3 ;  Ł u c z a n ie  Czescy u K osm asa , .Ł użyczan ie <zyli n .jd łabaiiscy  
i u c z a n ie  u  g icog rafa  B aw arsk iego ,-E uczan ie iiaddnieprscy  u K oiislan- 
tugo P o rfirogen ily  , PuU cy Jiu c zan ie , czy li oko lice L ucie , ja k  G a l
lu s s ir . 212 , w yraża się , zaiu ieszku jijcy , to jest późnie-j ta k  nitzyw ani 
iŁęcżycaiiit:.



w Czechach i nad Dnieprem, w Polsce istnieje dotąd, 
Łęczycki obwód oznaczając. Toż samo było z nazwą Po
lan. Mówi Ptolomeusz, że przy Wiśle rzece mieszka
ją Bulanes. Nazwisko to powtarzają pomniki jgzyka 
Giermańskiego i kronikarze od IX wieku począwszy, 
dają go Polanom czyli Polakom, (1) tojest właśnie 
temu samemu ludowi, który imieniem Bulanes nazwał 
Ptolomeusz. Zkąd wypada ten wniosek, że wymienieni 
u Greckiego ziemiopisca Bulanes, a w pomnikach IX 
i następnych wieków Polanie, jednym byli narodem. 
Zamiast dziś kreskowanego o, używano niegdyś u, a p  
wymawiano jak b. Ztąd Bulane za Pulane nazwani są. 
Aż dotąd mieszkańcy kraju, w którym powstało gnia
zdo Polskiej potggi, '^i&Wo-pulanami, czyli Wielko- 
polanami mianują sig sami. Gdziekolwiek Łuczanie, 
tam i Polanie mieszkali. A tak nietylko byli, że sig 
tak wyraźg. Gnieźnieńscy Polanie (owi Bulanes Ptole
meuszowi), lecz istnieli i Polanie naddnieprscy od Ne
stora obszernie opisani, tudzież Polanie nadłabańscy, 
już zgiermanizowani gdy pierwszą o nich uczyniono 
wzmiankg. W dzisiejszych północnych Niemczech, sły- 
ngli niegdyś spólnie z Giermanami mieszkający La
chowie. Nie byłto naród, lecz stan obywatelstwo 
reprezentujący, jednem słowem szlachta, znana wszg- 
dzie gdzie Polanie mieszkali, kraje naddnieprskie, 
gdzie nie było ani Lachów ani szlachty, wyjąwszy. 
Jak w Polsce tak i w Giermanii mieszkającym Pola
nom, Lachowie przewodzili. Gdy zczasem za powo
dem Saksonów wzniosła sig i ustaliła w Giermanii La-

( l )  Sz,if;ii7,yUn slarozitn.- i. .str. 755.



chów władza, i gdy ciż Saksonowie zajgli migdzy iti- 
szemi kraj tamecznych Polan, nazwali sig nowi ci Gier- 
mańskieh Polan władcy od imienia zwycigżonego ludu, 
tym bardziej gdy własnego a ogólnego nie mieli. (] ) 
Ztąd powstali Ostfali, Westfali, niby wschodni i za
chodni Polanie, (2) przez wytłómaczenie Słowiańskie
go wyrazu poljan, na wyraz Giermański Falah, który 
oznacza pole. (3)

Z wywodu tego pokazuje sig, że pierwsze ślady 
dziejów Polskiego narodu sąwTacytowej Giermanii, 
które Juliusz Cezar i Ptolomeusz znakomicie objaśnia
ją, że od miejscowości nosił swą nazwg ten naród, 
i że Ługanami, Polanami czyli, jak później mówiono, 
■Łgczanami, Polakami musiał nazywać sig pierwotnie, 
gdy najdawniejsze po Rzymianach i Grekach istnieją
ce dziejów zabytki mówią, że Polski naród właśnie 
te kraje zajmował, które Tacytowi Ługanie aPtolo- 
meuszowl Polanie zamieszkiwali, i gdy wykazaliśmy 
to dostatecznie, że nazwy te od łąk i pól swój począ
tek biorą. Z wywodu tego pokazuje się także i to, 
że Giermanowie podbiwszy Ługanów, ich nazwiskiem 
lub od obcych mianowani byli, lub niem mianowali 
się sami. Ro są na to dowody whistoryi, że Giermano
wie i później zwykli byli toż samo czynić, tojest przyj
mować od obcych nadane sobie imię, nazwg zwycię
żonego narodu przybierać, pod nię podciągać własno 
a przez to udawać się za naród, którym nie byli rze-

( 1 ) Nazwisko Sasów, Snksonow późniejsze jest; jakby się przed 
tem mianowali, tego z pewnością nie wiemy.

(2) Tak i nad Dnieprem byli wscliodni, a nad W isłą zachodni 
Polanie.

(3) Rozwiódł się nad tem Zeuss, str. 390, do którego odsyłam.



czywiście, i t. p. Tym sposobem Giermanami nazwa
li się, tym sposobem i Alamanów przywłaszczyli so
bie nazwisko, (1), tym nakoniec trybem nazwa dzi
siejszych Prus powstała, i jest tkanką, różnorodnych 
imion służących niegdyś za %vłaściwe samym tylko 
Litwinom. Krzyżacy zawojowawszy ich i nazwisko ich 
przyjąwszy, zlali je wraz z władzą na Brandenburczy- 
ków, zkąd powstała następnie nazwa Pruskiego króle
stwa i służy ludom różnoszczepowym pod jego żyją
cym rządami.

Od Polaków i Litwinów przyjęli Suewowie oby
czaj gospodarstwa wiejskiego, z samemi zaś Litwina
mi zetknęli się sposobem czci bogów, i odróżnili się 
przez to od południowych Giermanów, którzy jako 
przylegli Rzymianom, a więc bliżsi ogładzonej cywili- 
zacyi starożytnego będąc świata, mieli cześć bogów 
czystszą, a przynajmniej nietyle co Swewowie okru
tną. Cześć ta polegała na krwawych ofiarach czynio
nych z ludzi. Wszystkie starożytnego świata narody, 
używały niegdyś tych ofiar. Gdy postępowały w oświa 
cie, czyniły je jedne rzadko, a drugie w dawnych po
grążone zabobonach, miłowały je i ludzi na cześć bo 
gom zabijały. Litwini, jako lud w oświacie Europej 
skiéj najmłodszy i do chrześciaństwa nie rychło na
wrócony, palił na ofiarę bogom wojennych jeńców- 
jeszcze w XIV wieku. (2) Za czasów Tacyta, Gierma- 
nowie południowi kiedy niekiedy, Suewowie rok ro-

( 1 ) Mówi o tem Pertz na str. 3 wstępu do drugiego tomu wy
danych przez siebie kronik, lecz zaprzecza mu Żeuss, sir. 303, na- 
s t |p n .

(2 ) Strykowskiego kronika, wydanie pierwsze, str. 391.



cznie ofiary z ludzi przynosili bogom. Toż samo czy
nili Normanowie w X jeszcze wieku, nietylko sami 
lecz wespół z ludami temi, którym panowali, ( l )  Ta
cytowi Estyowie, czciciele matki bogów, nie czynili 
człeczo-krwawych ofiar, przynajmniej Rzymski dzie- 
jopis nic nie wspomniał o tem, (2) ale siedm owych 
Litewskich narodków mieszkających za Suewami, ma
jących za twierdze lasy i rzeki, a czczących wspól
nie bóstwo Nerthus, tojest ziemig matkg, używało 
ludzkich ofiar; bo gładziło śmiercią niewolników, któ
rych po odbyciu świgtej przejażdżki matki ziemi (sze- 
roce opisał ją Tacyt), używali ich kapłani do obmy
cia w morzu posągu bogini. Kwawe te ofiary łączy
ły  w religijnym wzglgdzie Litwinów owych z Suewa
mi. Mam owych siedm narodków za Litwinów po
mieszanych ze Słowianami i Giermanami, do czego 
mnie różne przywodzą powody, a najprzód cześć re
ligijna, której dotknąłem wyżej.

Zastanawia nazwa nadawana bogini. Wszystkie 
rgkopismy Tacyta (3) dają jej nazwisko Nerthus: wszak
że wydawcy podsungli w miejsce jego wyraz Herthus^ 
zkąd znowu, celem wydobycia z tego nazwiska jako-' 
wegoś sensu, spoili je z wyrazem Herta, a len, po
dług mniemania ich, ma oznaczać boginig ziemi (die 
Erde). Postępowanie to, nazwg jgzykowi których on 
wcale nie zna swawolnie poddające, gani Grimm, i

(1) Ditinar 1) Fei-tz V. str. 73U, Historya pr.iwoilawstw SłowiaiisK- 
i . str. 105.

(2) Germania 45.
(3^ iVIówi Grimm, Deutsche MythologiR, Gottingen 1835 <tr. 140: 

nast. tain£e str. '109.



uwagę czyni, że w Gotyckiem i górno-niemieckiśm 
narzeczu, są wprawdzie wyrazy Nairthus^ Nerdu po
dobne do ]SerLhus  ̂ a oznaczające ziemię, lecz ani 
źródłosłowu ich odgadnąć ani pogodzić ich z nazwą 
Nerthus nie jest w stanie (1): mimo to wszakże po
winowactwo między wyrazami Nerthus^ Erda  (Erde) 
przypuszcza, i wnioski dla badań swych czyni (2 ), 
wpadając w błąd który wytyka innym.

Języki Litewski i Słowiański, mają wyrazy odpo
wiednie i zdolne wytłumaczyć pochodzenie i znaczenie 
Tacytowego Nerthus. U Litwinów /zer, u Słowian ««r, 
ziemię i wszelkie znajdujące się w niej wklęsłości, ja- 
koto rzeki, rozpadliny i t. p. oznaczają. Dotąd istnie
je Nerunga^ Nerzeia, klin ziemi oblany morzem Bal- 
tyckiem i zatoką HafTem (3), i jest wyrazem właści
wym ziemi którą niegdyś zamieszkiwali Litwini (4). 
Rzeka Wilia nazywa się po Litewsku Neris (5) i t. p. 
Toż samo co ner, oznaczają w Słowiańskich narze
czach wyrazy nur, nor, nura, nora, na co pełno do
wodów postawić można (6).

Jednegoż bóstwa cześć była u siedm owych na- 
rodków i u Estów (lubo w drugich, podług Tacyta, 
nie krwawa), co mówi za pochodzeniem jednem obu- 
dwóch. Jeszcze insza cześć bóstwa łączyła Estów 
z drugiemi ludami z Litewskiego także szczepu pocho-

(1) An eine Entrathselung des Namens wage ich mich nicht^ 
tain£e str. 141.

(2) Tam ie str: 152 następu, str. 3G8
( i )  Lindego słownik pod tym wyrazem.
(4)  Voigt przywiedziony od Z caisa str. 6GD.
(5) Szafarzyka starozit: ł .  s u .  168.
(O) Szafarzyk tamże str. 10?, Linde . tamie.



-  IG —

dząccmi, jakieminp. byli Wilto-Lutycy. Powiada Ta
cyt że wyobrażenia dzika były ii Eslów znakami świę
tość oznaczającemi: toż samo o Lutykach poświadcza 
Dytmar (1). Mówi bowiem że dzik z kłem białym 
był u nich czczony jako bóstwo, pokój lub nadcho
dzącą wojnę zwiastujące.

Drugą oznaką że siedm owych narodków z Lite
wskiego pochodziło rodu, jest Ignienie ich do wszy
stkiego co Litwinowi miłem było. Zastanawia bowiem 
że gdy Herulowie, lud szczepu Giermańskiego z Li
twinami odwiecznie spółkujący, poniósłszy klęskę od 
Longobardów około r. 506, tu szukali schronienia, mi
le przyjęci byli, i pomoc uzyskali w dostaniu się do 
spółbraci nad morzem Baltyckiém (2). Zastanawia że 
gdy się narodki owe w jednę zlały nazwę i s iłę  swą 
rozwinęły, Litewską narodowość upowszechniły tu zna
komicie, a język, obyczaje i t. p. też same miały co 
i odległej od nich mieszkający Litwini. Przywiódłem 
wyżej siedm nazw które im Tacyt nadaje. Źródłosłów  
ich tłómacząc Grimm (3), uwagę przy nazwisku Edo- 
ses czyni, że ona toż samo co luthusii, ludusii oznacza. 
My wykażemy na inném miejscu że właśnie była to 
nazwa Litwinom właściwa, i spodziewamy się spełnić 
przez to życzenie Szafarzyka (4) pragnącego ażeby 
zczasem wykazać któś raczy ł, czy między narodo- 
wém imieniem Litwy a staroniemieckiemi nazwami 
litus, letus, zachodzi lub niejakie pokrewieństwo? I dru-

( 1 ) Str. 151. wydania Wagnera-
(2) Prokop, de bello goth; II. 15-
(3) Deutsche Mylhol: str. 152.
(4) Siowanske starozUn: 1. str. 375.
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gi narodek tojest Farini, ma pewne z Litwinami po
winowactwo. Chcąc to wykazać, daleko bo aż do Bre
tonów siggnąć musimy, lecz podróż się opłaci, bo no
we na Tacytową Giermanią spadnie ztąd światło. 
Rokiem wprzód od Grimma, J. S. Meyer (1) uważał, 
że Angli i Yarini Słowianami są, którzy około r. 449 
wraz z Saksoaami przesiedlili się do Brytanii. Lubo 
dowodów na pochodzenie Słowiańskie tych ludów nie 
przywiódł, ważnem przecież uczynił tę wzmiankę przez 
to, że rzucił światło na stosunek jaki między Breto
nami a Anglami i Warynami, tudzież Litwinami, zacho
dzić musiał istotnie, gdy uciśnieni przez Piktów i Sko- 
tów właśnie do nich, jako dobrze sobie znanych, i do 
panujących im Saksonów udali się o pomoc. Znali 
pewno Bretonowie Litwinów, i ocierać musieli się 
jedni o drugich, gdy Estów (Litwinów) język ogłosił 
Tacyt za podobny do Bretońskiego, i gdy w niepamię
tnych czasach mieli swe osady w gniaździe Bretonów, 
czyli w dzisiejszej Anglii (2). Cito Yarini byli snadź 
najznakomitszym zpomiędzy siedmiu onych narodków, 
gdy skoro się w jedno połączyły one przyjęły nazwg 
Warnów a ogólne siedmiu połączonych rzeczpospolit 
nazwisko. Badacze Niemieccy utrzymują że ci War- 
nowie nie sąto owi Tacytowi Yarini,| że nie masz 
między obydwoma żadnego w dziejach związku, i że 
podobieństwo nazwy ich li tylko przypadkowi przy
pisać należy (3). Lecz i owszem, litewszczyzna którą- 
śmy wykazali, była za Tacyta owym związkiem je-

("1) Moje Pamiętniki o dziejach Słow ian, II. str. 297. 208- 
(a) Szafarzyka Starozitn. I. str. 874.
(3 ) Jahrbücher, YI. I , sir. 49.

Tora I S tyfzeii 'i



dnośei rzeczonych ludów, którą, wygluzować powinie» 
kto chce rozerwać splątany od nas wgzeł. Jest taż 
sama litewszczyzna i po Tacycie jednotą ową która 
Yarinów czyli Warnów z resztą Litwy spaja. Pomi
jam że państwo Warnów, składające sig niegdyś z dzi
siejszej Rugii, Meklemburga i przyległych im kraików, 
ma postać do ziemi którą lubili zamieszkiwać i dotąd 
zamieszkują Litwini, jest pełna jeziór i bagien (dziś 
je osuszono) i t. p. lecz zastanawiam nad nazwiska
mi miejsc i osób Litewskiemi, które w dawnych urzę
dowych aktach tutejszych z XII i nastgpnych wieków 
pochodzących znajdujemy, nad zabytkami języka w pier
wszej połowie XVI wieku zebranemi, tudzież nad 
szczątkami jego dziś jeszcze między tamecznem wie- 
śniactwem tułającemi się, które bądź czysto Litewską, 
bądź z Niemiecką i Słowiańską (Polską), pomieszaną 
przedstawiają mowę (1).

Tameczni uczeni w XV żyjący wieku, u\YażaIi ją za 
tęż samą mowę, która przed zmiemczeniem Rugii, 
Pomorza i Prus obudwóch, wschodnich i zachodnich, 
była w użyciu. Rzecz jest dla dzisiejszych Niemiec
kich badaczy dziwna, że gdy w północnych Niemczech 
lud mówi różnomieszanem narzeczem Giermańskiem, 
potomkowie dawnych Warnów używają jednego spo
sobu mówienia (2), co przecież łatwo jest odgadnąć, 
gdy pomnimy na to , że są oni jednego, że tak po
wiem, szczepu potomstwem, które się na jedenże 
zgiermanizowało sposób, nie zaś mieszaniną z ca
łych Niemiec pozbieranej i tu osiedlonej drużyny. Po-

(1) Jahrbücher, VI, I, str. « 3 , m .
(1) Jahrbücher,- VI, 1- sir. 34,



mijam na lltewszczyzng wskazujące pamiątki] znajdo
wane dot4d więżących tii pogańskich grobach, ja- 
kiemi są kadzidło, naczynia z bursztynu i kruszcu wy-- 
rabiane, z rytemi na nich wężami, smokami i t. p. do 
czci pogańskiej religiina Litwie używanemi niegdyś (1), 
a zwracam pilną baczność na obyczaj noszenia broni, 
który tenże sam był u Litwinów Prusaków w X, co 
u Litwinów Pomorzan w XII, a nakoniec u Litwi
nów Warnów w XVI jeszcze wieku. U Giermanów i S ło 
wian broń sieczna zdobiła suknię męża, bez której 
kroku nie uczynił z domu. Litwin nosił w ręku dzi
dę, a obyczaj ten zapisali kronikarze śmierć ś. Woj
ciecha opisujący (2): wyraźniej wspomniał o nim żywo- 
topisiec ś. Ottona z pierwszej połowy XII wieku (3), 
a najwyraźniej Kanców Pomorski kronikarz XV wie
ku poświadczył o tem, że chłopi na wyspie Rugii, na
wet do kościoła chodząc, brali z sobą dzidy. (4) 

Ptolomeusz wspomniał pierwszy o Polanach czyli 
Polakach, a poprzednik jego Tacyt dzielnie wsparł 
dane o nas świadectwo przez ojca ziemiopisarzy. Na 
ile, nie lat ale wieków, przed tem wspomnieniem sie
dział na swych łąkach i polach nasz naród, tego od
gadnąć trudno, ale że dawno a dawno tam siedział, 
i jest bardzo starożytnym obywatelem północnej Eu
ropy, to widać jak na dłoni z pierwszego nawet kro
nikarza Polskiego, z Mateusza herbu Cholewa. Z po
wiastek jego na tle historycznem opartych, ale nieli-

(U  Jahrbücher, I I , 3. str, 70, 72-
(2) U Pertz VI. str. 595.
(3) III. 8 lanceam, (juam uli m os, oiniiibu? c ra t, manii ge. 

stabat.
(4) Jahrbücher, VI, i  str. 42.



tościwie pokaleczonych, mamy wiadomość powagą 
dziejów wierzytelnych wspartą, że najprzód Scytom, 
następnie Sarmatom i Celtom, a nakoniec Giermanom 
ulegaliśmy, sięgając początkiem najodleglejszej sta
rożytności wieków. Żeśmy tak staremi będąc, nie 
zgrzybieli w poważnej sędziwości i nie zgnuśnieli po
dobnie jak dziś niebieskie w Azyi cesarstwo, winniśmy 
to ruchawości wynikłej z przyczyny różnorodnego 
u nas rządu wschodnich i zachodnich ludów. Opu
szczając nas każdy, zostawiał w darze co miał najle
pszego, czem nie mało pokrzepił nasze siły omdla
łe  pod Żelaznem berłem srogiego zwycięzcy. Scy
ta zostawił pomysły o gospodarstwie rolnem i łą 
czących się z niem prawach własności, Sarmata do 
konia przykuty podał myśl o konnem rycerstwie któ- 
rem następnie wiele dokazując, Sarmatów nazwę uzy
skaliśmy od obcych; Celtowie i Giermanowie na roz
winięcie sig władz umysłowych wpłynęli, i w zabyt
kach pogaństwa naszego, dowód swego niegdyś mię
dzy nami pobytu zostawili mocny. Ostatni dali się 
szczególniej we znaki. Ci polityki i oręża Rzymskie
go najbliżsi dziedzice, umieli podbijać i w poddaństwie 
utrzymywać Słowian. Celowali w tem Saksonowie 
którzy wszędzie, gdzie groźnym dosięgli orężem, na 
folwarki poobracali dziedziczne wsie Słowiańskie, tak 
iż u Niemców nawet weszło w zwyczaj folwarkowe 
gospodarstwo Saskiem, a przeciwnie wsiami sprawo
wane Szwabskiem czyli Swewskiem nazywać. Prze
czą temu dziejów Niemieckich badacze, utrzymujcie: 
„że i owszem Słowianie wdarłszy się w dziedzictwo 
Giermańskich ludów, obrócili je na poddanych: i że mu



sieli sig w nią wedrzeć niezawodaie, gdyż dawną Gier- 
manig rzeką Wisłą od Sarmatów, a wigc od Słowian 
odgraniczył Ptolomeusz, i na równinach migdzy 01- 
brzymiemi i Czeskiemi górami a W isłą rozciągające- 
mi sig Lugiów umieścił, od staroniemieckiego wyra
zu luger który szpiega oznacza, nazwawszy ich slóso- 
wnie, albowiem naród ten stał na czatach broniąc 
przez rzekg przeprawy Słowiańskim ludom. (1) Tych- 
to Lugiów reszta ma, jak mówią Niemcy, dotąd istnieć 
w Polsce, szlachtg składając. Chłopi zaś Polscy mają- 
to być Słowianie, którzy po wielu politycznych przemia- 
nach,smutnerau ulegli losowi. Zawojowani bowiem przez 
Lachów (obcy, nie Słowiańskiego pochodzenia lud) 
w poddaństwo obróceni zostali. Mają dotąd istnieć 
tego ślady na twarzach jednych i drugich: o ile chłop
skie brzydkie, o tyle szlacheckie piękne i urodziwe są, 
co tym pewniejszą ma być rzeczą, że i p. Bułharyn przy
byszem Polską szlachtę nazwał, która wdarłszy się 
ponad Wisłę, tubylców zawojowała. (2) Tak mówią 
Niemcy, z któremi o to rozprawimy sig później. Teraz 
tyle tylko przeciwko szpiegowskiemu pochodzeniu Lu
giów nadmienię, że dziwną jest nader rzeczą, dlacze
go rostropni i na wszystko oględni Giermanowie, ra-

(1) T ak mówi przywiedziony od Szafarzyka, 1, str. 334, Barili.
(2) Mir drängte sich, als ich jene Stelle Bulgarins las, der Ge

danke auf, dass der polnische Adel der sich in Körper, Gesichls- 
bildung, von  den Leibeigenen so aufTallend unterscheidet, und im 
Durchschnitte schön zu nennen is t, während die stumpfe Physio
lo g ie  des gemeinen Polen meistens einen hässlichen Anblick dar- 
l>ietet, vielleicht eben so nur die slavisirle Nachkommenschaft der 
*ygischen Herren darstelle... Jahrbücher VI, I , Str. 49, 50, Ilaxthau- 
*en tamże, str. 72.



czej od strony spokojnych rolników, jak od granic 
bitnych Rzymian szpiegów postawili na straży, a dzi- 
wiiiejszą, że Słowianie którzy po nich nastąpić mie
li, chgtnie nadali sobie tg nazwg, zwłaszcza gdy na 
podorgczu był wyraz łąkg oznaczający (1), i 
nim ludzie łggowate miejsca zajmujący, mogli sig na
zwać stosownie, tym bardziej gdy i insi Słowianie od 
miejsc nazwiska swe brali.

(1) Starosłowiańskie łu g , łu g i;  Polskie najprzód łu g  {seruco- 
^ ^ g t  palus^  w akcie urzędowym z roku 1174, D Lisch meklem- 
burgische Urkunden str. 9 , za szeroki łu g  (później ta k ) ,  u Galla 
Łucic (Łęczyca), a następnie łg k , łą k .
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M o w a  p r o f .  Ludwika Moser, miana na posiedzeniu To
warzystwa fizyczno-ekonomicznego w Królewcu d. 7 

kwietnia 1843 r. (I)

Wiadomości o świetle ograniczały sig aż do naj
nowszych czasów na tem, iż słońce i gwiazdy stałe 
światłem są, obdarzone, że takowe z nich si§ roz
chodzi, oraz że na ziemi otrzymać je można jużto 
przez podwyższenie temperatury, już też przez pewne

(1 ) OdkrycieDagiera (Daguerre) zwróciło uwagę wszystkich spół* 
czesnych fizyków, w celu zbadania natury i działania s'wiatła dotąd 
nieznanego. W iększa część usiłowań skierowaną jednakie została do 
praktycznej strony odkrycia tego, tojest do otrzymywania dokła
dnych ,  wyrazistych, a mianowicie krótkiego czasu potrzebujących 
rysunków. Z  drugiej strony uczeni starali się zbadać wpływ od
krycia Dagiera na naukę. Między niemi Moser, professor fizyki 
w uniwersytecie Królewieckim znakomite zajmuje miejsce; robiąc 
stósowne doświadczenia, poczynił on nowe odkrycia i wnioski w na
uce o s'wietle , m o ie  w tych czasach najwaSniejsze a stanowiące 
bez wątpienia jednę z głównych epok w fizyce. Odkrycia swe, spo- 
strzeienia i wnioski wyłoŁył Moser sposobem popularnym w Towa
rzystwie fizyczno-ekonomicznem w Królewcu, a następnie mowe 
swą ogłosił drukiem przed kilku-miesiątami. Czy wnioski czynio
ne przez Mosera sq prawdziwe i stósowne, i  jakiego w przyszłości, 
los(i doznają, sądzić dzis' nie jesteśmy w stanie; to jednakie pewna 
i i  pomimo najzaciętszą polemikę w tym względzie prowadzoną, je
mu naleiy się cześć pierwszego doświadczenia ■ następnych spo- 
strzeieii. (Przyp. Redakcyi).



fizyczne i cliimiczne sposoby. Światło istniało dla
tego tylko, ażeby było widzianem; uważano je za 
własność której działanie, w oku człowieka i zwie
rząt dopiero sig pojawia. W skutek tego, musiano 
twierdzić, iż ten tylko promień słońca przeznaczenie 
swe wypełnił, który w swej drodze na oko ludzkie 
natrafił; wszystkie zaś gdzieindziej rzucone promie
nie, celu swego chybiły.

Promienie słoneczne mają mniej więcej zawsze tę 
własność, iż zmieniają kolor c ia ł, jużto jak częściej 
bywa na jaśniejszy, już też na ciemniejszy np. w so
lach srebra. Proces ten jednakże aż do dzisiejsze
go dnia nie zwrócił wielkiej uwagi i nie wywarł ża
dnego wpływu na znaczenie światła w całej na
turze.

Fizycy cały dowcip i prace zwrócili w inną stro
nę. Promienie słońca w ogólności nim trafią do oka, 
znajdują się już poprzednio w styczności z innemi cia
łami; ich droga, szybkość i inne własności zostają 
przez to zmienione, a dochodząc wreszcie do oka 
obznajmiają nas z otaczającem nas światłem. Pro
mienie słońca udzielają zatem oku naszemu wiado
mość o styczności w jakiej były z ciałami, o kie
runku w jakim te się znajdują, nakoniec o przeszko
dach jakie w drodze swej napotkały. Otoczeni jeste
śmy w rozmaitych odległościach ciałami odmiennego 
kształtu, różnorodnych własności, a o 20 milionów 
mil leży przyczyna, która nam w sposób najbardziej 
przystępny wszystko to rozpoznać dozwala! Dziwne 
zjawisko! Lecz nie zatrzymując się dłużej, obaczmy 
raczej jakie stanowisko fizycy - av swych badaniach 
obrali. Ażeby za pomocą światła, ciała oku naszemu



'Włtloczneini stać się m ogły, konieozneni jest iżby 
leż ciała na promienie światła wpływ wywierały. 
Tak leż się dzieje; ciała promienie światła przez od
bicie napowrót odsyłają.; zmieniając ich kierunek 
przepuszczają przez siebie, nakoniec pewną część 
absorbują. W szczególnych razach odbicie to, łama- 
nie i absorbo\vanie bardzo jest zawikłanem j i cała 
praca fizyków prawie wyłącznie temu przedmiotowi 
poświęconą została. Na tern polu odnieśli uczeni wiele, 
tryumfów, i prawa rudiii światła ze znakomitą dokła
dnością odkryć się im udało. Lecz światło nie tyl
ko ruchowi jest podległem, a poddając uczonym spo
strzeżeniom działanie ciał na światło, zupełnie zanie
dbali zbadać wypływu jaki światło na ciała wywiera.

Takim był stan rzeczy aż do odkrycia Dagiera,
• który zmusił światło do okazania swego działania 
w sposób bardziej oznaczony, niezależny od oka. Za
danie, za pomocą takiego światła otrzymać pbraz na 
tafli srebrnej, uwieńczył, jak wiadomo, pomyślny sku
tek. Zapominając o wszystkich szczegółach przy po- 
wyższem postępowaniu w ogólności, obraz Dagiera 
uczy nas, iż jakikolwiek przedmiot, np. dom od któ
rego promienie światła się odbijają, w pewnym i ozna
czonym znajduje się stosunku do tafli srebrnej sto
sownie ustawionej, tafla bowiem ta ulega wyraźnemu 
wpływowi promieni światła przez dom odbitych, 

W ażne. odkrycie Dagiera miało w sobie zarody 
zdolne wywrzeć znakomity wpływ na naukę  ̂ większy 
aniżeli odwieczne działanie światła na kolory. Nie
oznaczone bowiem działania, jak np. powolna zmia
na kolorów, zwykle mniej silnie zajmują nasz umysł 
i nie pobudzają do głębszego badania. Potrzeba było

T om  I S t y c z e i i  18U-



właśnie dokładności prawie cudownej dagierotypti 
do przypomnienia iż czas jest zbadać naturę światła 
w inny jak dotąd sposób. Lecz znalazła się przeszkoda 
swobodnemu badaniu: teorya. Mówiono: jeżeli świa
tło sole srebra czerni, innym ciałom kolor odbiera, 
i t. d. jestto tylko działanie cMmiczne. Dagier uży
wa mieszaniny srebra z jodem; przypuszczano zatem 
bez żadnój zasady, że pod wpływem światła jod zni. 
ka, a pozostające srebro czarnem się wydaje. Ze zaś 
nie zdawało się prawdopodobnem ażeby świało mogło 
sprawić rozdział ciał chimicznie połączonych, wyna
leziono zatóm nowy zupełnie rodzaj promieni, któ
rym powyższe działanie przypisano. Promienie te słoń
ce wspólnie z promieniami światła i ciepła ma wysy
łać; prawa ruchu są te same, działanie zaś ich oka
zuje sig w zmianie kolorów oraz w rysunkach na tafli • 
srebrnej. Nazwano je promieniami ćhimicznenii; a św ia
tło , dzięki powyższej bezzasadnej hypotezie, odzyskało 
dawny przywilej istnienia jedynie dla świata zwierzę
cego, i tak powrócono szczęśliwie do mniemania, iż 
każdy promień światła który do oka nie doszedł, prze
znaczeniu swemu nie odpowiedział.

W rozwiązaniu mego zadania, a zarazem dla uwol
nienia sig od tych ciasnych i ograniczonych pojęć o 
naturze światła, muszę zwrócić bliższą uwagę panów 
na odkrycie Dagiera, jako ścieszkg, po którćj postę
pować musimy, ażeby dojść d6 prawdziwego pojęcia 
i żadną dotychczasową teoryą nie związanego zdania
o świetle. Przepis Dagiera do otrzymywania obra
zów jest następujący: Czystą taflę srebrną należy wŷ - 
śtawić na działanie pary jodu, póki srebro z jodem się 
iiio połączy i nie nabierze koloru żółtawego. Nasię-



pnie, lak przygotowany taflg. poddaje się za pomocą, 
soczewki przez pewien czas na działanie promieni 
światła, przez przedmiot żądany odbitych, lecz nie 
nazbyt długo, ażeby jodek srebra nie zczerniał. Ta
fla przed zczernieniem oddalona, nie okaże żadnego 
śladu działania światła, lecz działanie to mfało miej
sce; bo jeżeli tafla powyższa przeniesioną, potem 
zostanie pod parę merkuryuszu, powstanie najdokła
dniejszy rysunek żądanego przedmiotu. Para merku
ryuszu skropli się w miejscach przez promienie świa
tła oświeconych i które wtedy nabiorą koloru białego. 
Ostatnią część postępowania, tojest skraplanie się i 
osiadanie pary merkuryuszu, uważam za jedno at naj
piękniejszych odkryć tego wieku. Je żeli jodek srebra 
w jakimkolwiek punkcie działaniu światła był podda
ny, punkt ten tak się zm ienił, iż zmusza parę do po
rzucenia stanu lotnego i osiadania na nim w kształcie 
płynu. Usiłowania Dagiera okazały skutek daleko 
większy i zupełnie inny jak w^szystko, co sądząc po do
tąd znanych faktach, po świetle spodziewać się było 
można; skutek len tak jest szczególny, iż głębsze 
jego rozpoznanie nie tak prędko nastąpić może. Dla
tego też nie chcę mierzyć s ił moich z tak ogromnera 
przedsięwzięciem, i wracam do rzeczy.

Podziwiając ważne odkrycie Dagiera, wpada na
tychmiast pod oczy jego ograniczoność w pytaniu: 
czy szczególne działanie światła jedynie na jodek 
srebra wpływ swój wywiera? Czynione przezemnie 
doświadczenia dały mi na pytanie poAvyższe zaspo- 
kajającą odpowiedź, i przekonały, iż wszystkie do do- 
'świaczeń użyte ciała, takiemu samemu wpływowi 
światła podlegają, zmuszając parę merkuryuszu do
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osiadania. Używany przez Dagiera jodek srebra, od
znacza się tylko większą czułością, i prędzej lecz nie 
inaczej działanie światła przejmuje, jak inne ciała. 
Nasuwa się przytem dalsze pytanie: czy tylko para 
merkuryuszu zdolną jest do skraplania się w miejscach 
działaniem światła do tego przygotowanych? Doświad
czenia w tym celu przedsięwzięte okazały i tu, iż ka
żda para posiada powyższą własność, jeżeli działa
nie światła przez należyty przeciąg czasu miało 
miejsce.

Na mocy tak pomnożonych faktów, może teraz i 
światło wejść w szereg ogólnych s ił natury i znako
m ite'w  nim zająć miejsce. W całym świecie fizycz
nym najważniejszą jest może zmiana stanu ciał. Do
tąd cieplik był za jedyną tej zmiany zasadę uważa
ny; podwyższenie lub zniżenie temperatury było przy
czyną czy się woda jako lód, para lub płyn pojawia
ła. Przemiana płynu na parę lub pary na płyn zale
żała jedynie od cieplika, który też za jednę z najwa
żniejszych s ił natury był uważanym.

Zdanie to jednakże dziś już nie jest zupełnie pra- 
wdziwem, bo światło również jest w stanie zmieniać 
stan normalny ciał. I tak, np. tafla srebrna jodowana 
(pokryta jodkiem srebra) wyjęta z ciemni optycznej, 
nosi już na sobie obraz żądanego przedmiotu, chociaż 
jeszcze na niej nic nie widać. Wystawiwszy ją na 
działanie pary merkuryuszu, para ta w pewnych miej
scach na tafli osiądzie, nie mogąc dłużej stanu lotne-, 
go zachować, a obraz stanie się widzialnym. Tak te
dy jedynie przez działanie światła stan normalny pa- 
ry został zmienionym, niezależnie od wpływu ciepła. 
Powiedziałem wyżej, iż nietylko para merkuryuszu



osiada w miejscach oświeconych, ale że taż sama 
własność każdej pary jest udziałem przy stosownych 
okolicznościach. Co więcej, nawet zmiana ciał płyn
nych na stałe, za pomocą działania światła, miejsce 
mieć może, .chociaż dotąd mało czyniono w tym 
względzie doświadczeń.

Zważając zatem wszystko co dotąd powiedziałem, 
okazuje się, iż światło na ziemi nietylko do widzenia 
służy, ale że ma także inne cele, i że promień słoń
ca przeznaczenia swego jeszcze nie chybił, chociaż 
w swej drodze na oko ludzkie nie natrafił.

Wracając jednakże do oka, miałożby światło dwo
jakie działanie wywierać: jedno’ na wsżystkie ciała, 
drugie tylko na oko.̂  Newton powiedział,'że w fizyce 
tyle tylko, a nie więcej przyczyn przyjmować należy, 
ile same zjawiska natury wymagają; bo w naturze, do
daje w objaśnieniu, nie ma zbytku przyczyn. Miał- 
żeby być zbytek skutków.^ Oko składa się z cząstek 
przezroczystych kształtu kulistego, które promienie 
światła łamią tak jak soczewki szklane. Promienie 
które z jakiegokolwiek punktu zewnętrznego do oka 
się rozchodzą, zbiera organ widzenia w jedno ogni
sko, a postępując tak z każdym punktem zewnętrzne
go przedmiotu, powstaje obraz w głębi oka. Z dru
giej strony nerw wychodzący z mózgu, rozpościera 
się po całem oku, przyjmuje obraz i przeprowadza 
wrażenie z oka do mózgu. Dwie umiejętności dzieli
ły  się dotąd badaniem powyższego procesu widzenia:' 
fizyka i fizyologia. Fizyce przypadła naturalnie część 
przezroczysta organu, jako podobna w nastręczających 
się zagadnieniach do zwyczajnych soczewek szkla
nych. Uważano oko za aparat optyczny, i doskona-



ło ść  jego dowieść się starano. Bo i jakże miało być 
inaczej! Rzniemy soczewki, składamy narzędziu, aże
by otrzymać jak najwyraźniejsze i najczystsze obrazy, 
i cel ten mniej lub więcej osiągamy. W oku nato
miast natura sama utworzyła aparat optyczny, któ
ry zatem musi posiadać doskonałość, o jaką napróżno 
się staramy i tylko przybliżonym sposobem otrzymać 
możemy. Badania fizyków po większej części w tę 
stronę były skierowane i żadnego prawie nie przynio
sły  skutku. Oko bowiem ocepiając dobroć jego, jak 
dokładność lunety lub ciemni optycznej, nie jest do- 
skonałem narzędziem; nie jest nawet achromatycznem. 
Co więcćj, doskonałość tego rodzaju nie miałaby ża
dnej zalety, bo przeznaczeniem oka nie jest odbijać 
z najściślejszą dokładnością żądane obrazy, ale ra
czej pojmować je, to jest za pomocą nerwów przepro
wadzać wrażenie do mózgu. Nerwy te mogą być sub
telne, cienkie, jak najciensze, ale nie nieskończenie 
cienkie; nieskończonej zaś cienkości byłoby potrzeba, 
gdybyśmy wszystkie pojedyncze, matematyczne punkta 
obrazu przyjmować mieli. Dlatego też badania fizy
ków w sposób dotąd czyniony, coraz mniejszą mają 
wartość. Obaczmy jak fizyologia zadaniu swemu od
powiedziała.

Upowszechnionem było mniemanie, iż gdzie tylko 
nerwy pod uwagę przychodzą, zwykły sposób badania 
nie jest ani stosownym, ani dostatecznym; substancya 
bowiem nerwowa posiada sobie właściwy, szczegól
ny charakter: żywotność organiczną. Przypuszczano 
iż kiedy obraz jakiego przedmiotu za pośrednictwem 
oka do rozgałęzionych po niem nerwów dochodzi, dal
szy proces, tojest przeniesienie obrazu do mózgu



1 pojęcie dostrzeżonego przedmiotu, działaniu siły ży
wotnej w nerwach zawartej podlega, i żadnej nie ma 
analogii ze sferą ciał nieorganicznych. W oku bar
dziej aniżeli w jakimkolwiek innym organie zmysłów, 
zdawał sig okazywać swobodny ruch siły organicznéj, 
gdyż w widziadłach różnych zwykle, niezbyt w'ielka 
panuje ścisłość z zewngtrznemi zjawiskami. Zda
rzają sig nawet czgstokroć złudzenia subjekcyjne, wi
dziadła przedmiotów w naturze wcale nie istniejących. 
W zdrowym nawet stanie zmienia oko istniejące ko
lory, spostrzega nowe żadną zewnętrzną nie uzasa* 
dnione przyczyną, lub też kolejno rozmaite przechodzi. 
Malarze i poeci Leonardo da Vinci i Gothe, z zami
łowaniem badali przedmiot wolny, podług ich mnie
mania, od ścisłych prawideł nieżywotnej natury. 
W takim stanie rzeczy, pozostało tylko dla fizyologii 
spostrzeganie powyższych zjawisk, a gdzie objaśnie
nia wymagano, działanie siły żywotnej ogólnem było 
tłómaczcniem, jako \vygodna pomoc która zadania nie 
rozwiązuje, lecz tylko oddala. Szczgściem, znamienici 
fizyologowie naszych czasów, pomoc tęjużsobiesprzy- 
krzyli, i ścierają sig bliżej z organizmem, nie szukając ob
jaśnienia w nieoznaczonych pojgciach siły żywotnej i 
jéj działaniu. W miejsce dawnej, przybgdzie nowa po
moc: prawdziwe zrozumienie i pojgcie oka; okaże sig 
bowiem iż światło nieinaczéj na nerwy działa, jak 
na wszystkie ciała, że zatem substancya nerwowa ogól
nym prawom każdej maferyi podległa, i że nawet zja
wiska, które napozór ze swobodnego działania twór
czej siły organicznej powstawać sig zdają, nie różnią 
sig bynajmniej od działania światła na inne siibstancye 
i»p. na taflę srebrną jodowaną.



Podobieństwo i jednorodność dwócli wyżćj wy
mienionych procesów: widzenia i odbijania rysunków 
na tafli srebrnej, tak są, ważne, iż zdaniem mojem nie 
będzie zbytecznem dłużej przy nich zabawić.

Jeżeli powiedziałem że światło na wszystkie ciała 
działanie swe wywiera, rozumieć to tylko tak należy, 
że działanie to na zewnętrzną jedynie powierzchnią 
do nieskończenie małej głębokości się rozciąga. Trze
ba to dobrze przy niniejszych spostrzeżeniach w myśli 
zachować, ażeby przypadkiem substancyi nerwowej nie 
przypisać zbyt głębokiój zmiany. Warstwa np. jodku 
srebra której do dagierotypów używamy, ma grubo
ści zaledwie milionową część linii, a jednak nawet 
najmocniejsze i najdłużej trwające światło słoneczne, 
działanie swe jedynie na zewnętrzną powierzchnią tej 
warstwy wywiera, lecz jej zupełnie nie przejmuje. Pod 
zczernioną bowiem powierzchnią, znajduje się jeszcze 
niezmieniony, na światło czu ły  jodek srebra. Zwy
czajny zatem wpływ światła, ogranicza się na powierz
chni ciał, a zmiana ich substancyi przezeń sprawiona, 
nie rozciąga się głęboko.

Jakim sposobem światło powierzchnią ciał zmie
nia, jak już wyżej rzekłem, dotąd nie wiemy, i może 
nigdy wiedzieć nie będziemy. Dość na tem że zmia
na ta się pojawia, jeżeli ciało następnie na działanie 
pary wystawimy, a nawet są jeszcze inne sposoby 
dostrzeżenia tej zmiany, chociaż dziś się niemi nie bę
dziemy zajmować. Gdyby chciano przeczyć że sub- 
stancya nerwowa tej samej zmianie podlega, do cze
go żadne znane dotąd zjawisko, nie upoważnia, proces 
widzenia możnaby wtedy tylko tak wytłómaczyć, iż 
oko liczy owe biliony wahań, które światło podług



uzasadnionycli w fizyce dowodów, w jednej sekundzie 
czyni. Między takieaii dwiema teoryami, czucia nia- 
teryalnej zmiany nerwu i liczenia bilionów wahań, 
nietrudny zdaniem mojem wybór.

Oprócz tego zachodzi przy widzeniu pewna oko
liczność, która sama jedna już dostatecznie wyborem 
tym kierować może. Delikatne bowiem doświadcze
nia dowiodły, że nie w tej samej chwili spostrzegamy, 
vf której promienie światła do oka naszego docho
dzą., lecz że na to potrzeba pewnego, chociaż nader 
krótkiego czasu. Również raz dostrzeżone przedmio
ty, nie znikają jednocześnie z ich usunięciem. Oko 
zachowuje zawsze obrazy widzidiiych a znikłych przed
miotów, choć na sekund kilka. Trwanie tego widze
nia, jeżeli natężenie światła było mocne i wpatrywa
nie się ciągłe, liczyć można na minuty, godziny, a przy 
.stósownych okolicznościach nawet i dłużej. W takim 
bowiem razie substancya nerwowa znacznie zmienio
na, potrzebuje długiego czasu dla powrócenia do stanu 
normalnego zwykłej wrażliwości. W tem leży przy
czyna dlaczego tak (rudno patrzeć bez przestanku na 
jeden i tenże sam przedmiot; trudniej, aniżeli się zwy
kle zdaje. Silne muskuły które oku ruch nadają, są 
po większej części naszej woli podległe a jednakże 
pomimo najsilniejszej woli, nie jesteśmy wstanie oko 
przez minutę lub więcej w niezmienionem zachować 
położeniu. Ciągły ruch jest stanem normalnym oka.

Zjawiska powyższe trudnoby wytłómaczyć za po
mocą dostrzegania i liczenia wahań, lecz w zupełno
ści zgadzają się one z tem, co po teoryi przezemnie 
wyłożonej wymagać można. Zmiany materyalne przez 
ciągłe działanie stają się coraz silniejszemi; oko zaś

Tom I. Styczeń i84i, ®



przez cićjgły rucli siara się od iiioli uwolnić. W na
turze czas wywiera przy liażciej zmianie niateryalnej 
ważny wpływ; witizenie także nie jest wolnem ocl je 
go działania, jak to już wyżej okazaliśmy. Wpra
wdzie na substancyą nerwową oki\ w prędszym cza
sie działanie światła wp-hw swój wywiera, aniżeli 
iia inne substancye, z l;(6reini doświadczenia dotąd 
były czynione, lecz przyznać to śmia-lo można, nie 
Igkając sig ażeby przeciw naszej teoryi różnicę ga
tunkową przywiedziono. Z czułością i wrażliwością 
dostatecznie jesteśmy w fizyce obznajomieni , i wię
kszej do nich jak należy wagi nie przywiązujemy. Nie 
wychodząc nawet z obrębu nauki światła, widzimy 
iż czyste srebro tak jak każde inne ciało czułem  
jest na jego działanie, ale nierównie mniej od jod
ku srebra używanego przez Dagiera. Zaledwie Da
gier podał swe odkryiie do-wiadomości po\v.sieclinej, 
a wkrótce chęć otrzymywania obrazów żywych, ru
chomych przedmiotów, naprowatiziła na myśl powię
kszenia czułości jodku srebra przez dodanie chromu 
i bromu , tak że dziś sekundy tam wystarczają, gdzie 
Dagier minut potrzebował, a gdzie przy czysten> 
srebrze dni zaledwieby cóś skutkować mogły. Gdzież 
jest przyczyna, dla którejby dalej postćipić nie możnaL* 
w'szak całe odkrycie nie jest jeszcze zbyt odleg-łem. 
Nie potrzeba nawet zbyt w iele, a wkrótce dobrze 
przyrządzone [tafle srebrne nieznacznie ustąpią w czu
łości substancyi nerwowej. Wreszcie dla wyrażenia 
istotnego stósunku, można śmiało powiedzieć, iż dziś 
już mylnem byłoby twierdzenie, jakoby tafie srebrne 
mniejszą posiadały wrażliwość jak błona nerwowa. 
Porównywamy zwykle czas potrzebny oku do doslrze-



żenią przedmioUi, z czasem którego talia srebrna jo
dowana potrzebuje dla wydania dagierotypu. Czyż 
porównanie to jest słusznem i dozwolouem? Zdaniem 
niojem mierzymy różną miarą, z widoczną kizywdą 
tafli jodowanej. Żądamy od tafli ażeby para merkuryuszu 
na niej sig skraplała i to w znacznej ilości, gdyż chce
my otrzymać wyraźny i czysty rysunek. Lecz rysunek 
ten był już na tafli, nim pierwszy atom pary nierkuryu- 
szu na niej osiadł. Możnaby nawet dowieść iż w 50 razy 
krótszym czasie od tego który zwyklezapotrzebnyuzna- 
jem y. rysunek odbił sig z całą dokładnością na jodku 
siebra,lecz jeszcze niedostatecznie dla działania pary 
merkuryuszu. Dla oka nalomiast światło zaraz z począ- 
(ku jest już lak silnem. iż nawet od dalszego jego dzia
łania oko wszelkiemi siłami uwolnić sig stara. Potrzeba 
zatem porównać wobudwu razach jednakowe stopnie 
działania, a okaże sig że .substancya nerwowa niewiele 
jest czulszą od jodku srebra.

Lecz czas już wrócić do właściwej fizyki, którą 
na chwilg opuścić było potrzeba dla postawienia sub- 
stancyi nerwowej w jednym i tymże samym co wszy
stkie inne rzgdzie, i dla wyrzeczenia ogólnego twier
dzenia : iż świalło na wszyslkic d a la  działanie 
wywiera, i nu n-szyslhie jednakoiyo. Twierdzenie to 
jest pełnem treści, gdyż wymaga opuszczenia na za
wsze dawnej teoryi światła. Światło było dotąd czyn
nikiem działającym na oko; dziś przybrać musi na
zwę czynnika wywierającego na wszystkie ciała dzia
łanie przezemnie powyżej opisane, a które np. przez 
skraplanie sig pary, dostrzegalnem sig staje. Dotych
czasowy zaś przywilej oka, od dnia dzisiejszego znie
sionym bve musi.



Przeszło cfwa wieki upłynęło, jak podobny przy
wilej w nauce o ciepliku usuniętym został. Pewne 
oznaczone wrażenie nazywało się dawniej ciepłem, iu‘ 
ne zimnem; aż póki nie odkryto siły ogólnej wywie
rającej swe działanie na wszystkie c ia ła , a wtedy 
to ogólne działanie musiano przyjąć za określenie 
działającej siły;' przywilej zaś organizmowi służący 
ustał. Termometr zajął jego m iejsce, tak jak, zda
niem mojem, niewątpliwie (afla srebrna jodowana odtąd 
miejsce oka zastąpi. Nauczono sig stopniowo pozna
wać cieplik, którego wcale czuć nie można, poznano 
cieplik utajony, gatunkowy i t. d. Gdyby wtedy nie 
oddzielono nauki o cieple od w[)ływu wrażenia i uczu
cia które w nas obudzą, czyżby odkrycia te nastąpić 
mogły?

Usiłowania do wzniesienia s ił przyrodzonych 
nad sferg organizmu, nie są i nie mogą być próżne; 
nie zasadzają sig bowiem na nieoznaczonych wy
obrażeniach o zawikłanych sposobach jakiemi si
ły  te w organizmie działają. Nie od rzeczy będzie 
bliżej sig nad tem zastanowić dTa usprawiedliwienia 
zamiłowania fizyki w powierzaniu miary i szacunku 
s ił natury ciałom nieorganicznym. Wrażenia i uczu
cia nasze podlegają pewnym prawom stojącym na 
przeszkodzie dokładności wszelkich doświadczeń , i 
.spostrzeżeń fizycznych. I tak, nie czujemy nigdy bez
względnego stopnia działania świata zewnętrznego 
na zm ysły, lecz jedynie wp^jw względny, zwykle 
zastosowany do równoczesnych lub poprzednich wra
żeń zmysłowych tegoż rodzaju. Światło np. świecy, 
mniej daleko na pas działa, jeżeli opuszczamy miejsce 
bardziej oświecone; w dzień zaś zaledwie jest dostrze-



galiiern, chociaż wieczorem wywiera na nas mocne 
wrażeiiie. Również wielkość przedmiotów, a nawet ich 
kolor, ulegajądo pewnego stopnia powyższemu prawu. 
Pięknem leż jest przeznaczenie tego prawa ku z ła 
godzeniu i stopniow^aniu częstokroć zbyt silnych i dra
żliwych wrażeń świata zewnętrznego skierowane. Lecz 
od narzędzi fizycznych musimy więcej żądać, musi
my w^ymagać ażeby się zawsze bezwzględnie wyra
żały. Sławny Bouguer podróżując w przeszłym wieku 
w strefie gorącej, opisuje zimno, jakiego pewnego 
razu doznał. Przed niewielu laty kapitan Parry opo
wiada w swoich podróżach o gorącach jakie w stre
fie północnej na wolneni powietrzu znosić musiał,, 
tak że był zmuszonym zrzucić część swej odzieży. Gdyby 
Bouguer w strefie gorącej zimna, a Parry w okoli
cach biegunowych ciepła nie czuli, zapewne nikt nie 
chciałby odbyć tak dalekich podróży. Jakaż byłaby 
dokładność w'iadomości fizycznych o stósunkach cie
pła na ziemi, gdyby termometr nie towarzyszył owym 
wędrowcom? Jedynie tak nieprzedajnemu świadkowi 
można dać wiarę, iż Bouguer marznął na 17° ciepła 
podług Reomiura. i że Parry na 10" zimna suknie 
z siebie zdejmował!

Potrzebujemy równie pewnej miary dla światła, ja
ką jest termometr dla ciepła od lat tylu. Doświad
czenia przezemnie czynione okazały mi z wszelką pe
wnością iż istnieje świailo niewidzialne {iwstcJuba- 
res Licki)^ i że tam gdzie jest dla oka zupełna cie
mność, promienie światła silnie dzia-łają. Do spo
strzeżeń zatem naszych, oko zupełnie wchodzić nie 
powinno, gdyż można powiedzieć iż przez jego po
dania właśnie- stan ciemności w naturze wcal®



i,slniejćj,cy wymyślonym został. Na twierdze;iic lo. 
które z należytą dokładnością liędg się starał obja
śnić, chciałbym zwrócić szczególną panów iiwagg.

Powiedziałem już wyżej iż światło ma tę w ła
sność, że skrapla parę w miejscach które oświeca. 
Żadna dotąd znana nam siła w naturze własności 
tej nie posiada, a przynajmniej żadna z równym skii- 
Ikiem. Wszystkie bowiem inne siły , jeżeli w jednem 
miejscu na jakie ciało działają, rozszerzają się bez
pośrednio \ve wszystkich kierunkach po całem ciele, 
a przynajmniej po jego powierzchni. Światło natomiast 
nie okazuje anisladu rozszerzania się po ciałach, nawet 
przy najdłuższem działaniu i najsilniejszem natężeniu. 
Jakżeby inaczej drobiazgową dokładność dagierotypów 
wytłómaczyć można? Działanie zatem światła nigdy nas 
w wątpliwości o sobie nie pozostawia, dla tej prostej 
przyczyny, iż żadna inna siła natury tak oznaczonego 
wpływu wywrzeć nie może. Światło słońca składa 
się z 7 kolorów tęczy; każdy kolor jednakowo na 
ciała oświecone działa, z tą tylko różnicą, iż każdy 
z nicii innego potrzebuje czasu do nadania swemu 
działaniu pewnego stopnia oznaczoności. Zresztą 
wpływ ich jest równy i dlatego też wszystkie te różne 
odcienia światła, w jeden i tenże sam pojawiają się 
sposób.

To przypuściwszy, postawmy jakiekolwiek ciało w bli
skości powierzchni gładkiej, najlepiej metalowej, trzy
majmy ją przez pewien czas nie zmieniając położenia 
w miejscu gdzie światło widzialne wcale nie docho
dzi. Odsunięta talia nic na sobie nie okaże, lecz na
stępnie wystawiona na działanie pary, nosić będzie na 
sobie obraz cia ła , klóre obok niej się znajdowało.



Cíalo zatéin lo działało zupełnie tak, jak gdyby pro
mienie świalła z niego sig rozcliodziły; lak leż jesl 
1'zeczywiście, gdyż światło tylko wpływ powyższy 
wywrzeć mogło. Światło zaś to jedynie ciału temu 
mogło być właściwem, bo światło pożyczane, za po
średnictwem którego widzimy, zupełnie było iisuiiig- 
tém i w miejscu w którém doświadczenie było czy
nione, wcale sig nie znajdowało. Doświadczenia po
wyższe robiłem w ciemnych pokojach w nocy, tak 
że żadne inne światło na ciała nie padało i ich od
bicia skutkować nie mogło. Następnie poznałem w ła 
sności, czyli że lak rzekę, kolor tego niewidzialnego 
światła (kolor w znaczeniu jakie do niego w fizyce 
przywiązujemy uważany), i znalazłeni iż światło nie
widzialne odróżnia sig od widzialnego, lak jak kolor 
fioletowy od czerwonego. Odróżnia się, a ztąd wy
pada wniosek, iż gdyby nawet pomimo wszelkich 
starań zwyczajne światło do miejsca, w którém do
świadczenia czyniłem, doszło, światło to jednak od
bicia sig cial- na tafli metalowej wytłómaczyćby nie 
jnogło.

Powyższe zasadnicze doświadczenie, potrzebuje nie
których objaśnień.

Co sig tycze powierzchni na której obraz ma się 
okazać, rozumie- sig samo przez się, iż powierzchnia 
la musi być zupełnie czystą i o ile można wypolero
waną; zresztą wybór nie jest ograniczony. 1 tak, 
zupełnie jest obojętną rzeczą jakiego metalu użyjemy. 
Wprawdzie na innych substancyach nie są zwykle lak 
dokładne i wyraźne, gdyż nie tak łatwo je należycie 
wygładzić, lecz działanie jest zawsze jednakowe. 
Otrzymywałem częstokroć żądane rysunki w ciemno



ści na szkle, porcelanie, mice, żywicy, a nawet na 
płynnym merkuryiiszu. Nikt zatem wątpić nie bgdzie 
iż powierzchnia wszelkiejsubstancyi do powyższych do
świadczeń jest zdatną.

Co do przedmiotów których rysunki otrzymać chce
my, używałem do tego najrozmaitszych cial', nigdy 
bezskutecznie. Czy ciała przy św'ietle dzienném (en 
lub ów kolor mają, czy są białe lub czarne, do do
świadczeń w ciemności czynionych nie ma żadnej ró
żnicy. Najciemniejsze ciało, jak np. czarny aksamil, 
rozpromienia właściwe światło i odbija się za jego 
posrednictw'em, równie jak i najjaśniejsze: częstokroć 
nawet jak sam doświadczyłem, daleko lepiej.

Z jednej zatem strony wszystkie ciała rozpromie
niają właściwe sobie św iatło, z drugiej niema sub
stancyi, któraby nie była czułą na jego działanie. 
Na mocy tych zasad można wyrzec prawidło, iż w na
turze kaède ciało odbi/d swój obraz lui hazdem 
inném, rozumig sig z dostateczną dokładnością i wy
razistością wtedy tylko, gdy do niego należycie zbli 
żonćm zostanie, tak że promienie działanie sw'e w y
wrzeć mogą. Widzenie zatem t. j. strona jego przed- 
miolowa, ogólnćm jest w naturze prawem, każdemu 
ciału wspólaćm. Widzenie to indywidualizuje sig tyl
ko w istocie zfjqcéj., tak iż za pomocą aparatu ła- 
miącego światło, dokładne odbicie sig przedmiotu na
wet bardzo oddalonego podobném sig staje. Nato
miast wszelka istota żyjąca, a przynajmniej z pewno
ścią powiedzieć możemy, człowiek, nie może roze
znać ani dostrzedz właściwego światła ciał, i ciała te 
obdarzone istotnéinświatłem, tylko przy obcém oświe
ceniu poznaje.



życzeniem bgdzie panów niewątpliwie poznać przy 
czyny, jakie nauka na wytłómaczenie tego dziwnego 
stósufiku oka do właściwego każdemu ciału światła 
podać jest w możności. Co do tego, wyjawić tylko pa
nom mogę moje zdanie, gdyż doświadczenia potrze
bne do uzasadnienia naukowych wniosków, musiałyby 
być na samemże oku czynione, doświadczenia zaś te 
są. niepodobne. Zdanie zaś moje o ile jest prawdo- 
podobnem, sami panowie osądzicie. Promienie świa
tła niewidzialnego, nie wywierają na błonę naczynio
wą oka żadnego wrażenia, dlatego., ze do niej wcale 
nie dochodzą, bo są wstrzymywane przez substancye 
przed nią leźcie. Substancye te są dla zwyczajnego 
światła przezroczyste, tak jak białe szkło lub czysta 
mika. Lecz szkło i mika również nie przepuszczają 
przez siebie niewidzialnego światła ciał. Dlaczegoż- 
by przezroczyste części oka nie posiadały tęj samej 
własności, dla czegożby nie miały przeszkadzać nie
widzialnym promieniom dojścia do błony naczynio- 
w6j? Objaśniając bliżej zdanie moje dodam nawet, 
iż z pomiędzy substancyj przezroczystych oka, zapewne 
błona rogowa czynność tę wypełnia. Należy ona 
bowiem do ciał stałych; nie znam zaś dotąd żadnego 
ciała stałego któreby przez siebie światło niewidzial
ne przepuszczało, chyba gdyby temperatura znacznie 
podwyższoną została. Natomiast światło niewidzial
ne z łatwością przechodzi przez ciała płynne, wodę, 
oleje i t. d.

Podług zatem tego co wyżej powiedziałem, indy
widualny charakter organu widzenia, co się jego przed
miotowej tycze strony, nie leży bynajmniej w substan-

nerwowej, lecz w częściach oka łamiących świa-
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tło. Oneto, jak z jednej slrouy przedmiot nawet 
bardzo oddalony, wyraźnym  i widziatnjni czynią, lak 
z drugiej stają na przeszkodzie że nawet ciało w bli
skości będące, za pośrednictwem właściwego sobie 
światła dostrzeżonem być nie może.

Przy tej okoliczności muszg dodać dla uniknienia 
nieporozumień, iż gdybyśmy, mogli ciała w ich wła- 
snem widzieć świetle, inaczejby sig one oczom naszym 
przedstawiły, jakeśmy do tego przyzwyczajeni. Cień, 
tak ważny w osądzeniu istotnej postaci ciał, nie 
miałby wcale miejsca, jako ściśle z tem związany iż 
ciała przez światło słoneczne z zewnątrz są oświeco
ne. Rów^nież znikłyby różnice kolorów, a przynaj- 
mnięj inny byłby ich stósunek, gdyż kolor zależy zu
pełnie od tego, iż ciało obce światło, które na nie 
pada, w pewny i oznaczony sposób zmienia i napo- 
wrót odsyła.

Wracam do doświadczenia, o którem jeszcze kilka 
słów  dodać muszg. Skoro powierzchnia tafli obraz 
jakiego ciała na sobie w ciemności odbiła, potrzeba 
jeszcze działania pary dla okazania tego wpływu, tak 
jak tafla Dagiera dopiero po przeniesieniu jej pod 
parg merkury uszu obrazy żądanych przedmiotów przed
stawia.

Jużem w'yżej przywiódł, iż Dagier do swych 
obrazów, używa pierwszych stopni działania światła, 
nie dozwalając nigdy ażeby światło jodek srebra zczer- 
niło. )\ tem pierwiastkowem działaniu, obraz jedynie 
przez działanie pary merkuryuszu,, dostrzegalnym sig 
staje; ta tylko para jest dotąd w tym względzie sku
teczną. Ponieważ zaś niewiadome są szczególne w ła
sności tej pary, które ją w tem użyciu od wszelkich



innych odróżniają, przeto para merkuryuszu długo 
jeszcze jedyną bgdzie przy otrzymywaniu dagieroty- 
pów. Wprawdzie czynione przezemnie doświadczenia 
okazały mi, iż zupełnie inny gaz, wodoród, prawie 
z równym skutkiem do dagierotypów użytym być mo
że; przy stósow'nych nawet okolicznościach, z równą 
wyrazistością obrazy odbija. Lecz trudno jest otrzymać 
wodoród lak czysty, jak tego subtelność doświadczeń 
powyższych wymaga; z lej przyczyny niemógłem jesz
cze dostatecznie poznać własności wodorodu w tem 
zastósowaniu, i nie mogę panom udzielić dokładniej
szej wiadomości. Dość na tem, iż dotąd jedynie dwie 
substancye są znane: para merkuryuszu i wodoród, 
które działanie światła zwyczajnego na jodek srebra 
okazują.

Jeżeli natomiast otrzymujemy rysunki za pomocą świa
tła niewidzialnego, w wyborze pary do ich okazania 
nie jesteśmy wxale ograniczeni. Okoliczność ta do 
czynienia doświadczeń jest nader korzystną, jak zaw
sze gdy obfite źródła pomoc stanowią. Między inne- 
mi, para wodna równy skutek wywiera. Potrzeba za
tem taflę, poprzednio wpływowi promieni niewidzial
nych podległą, \vystawić tylko na działanie pary 
wodnej dla otrzymania obrazu; nawet chuchnięcie 
jest już dostatecznem. Gdy para wodna na tafli (iłu- 
żej zatrzymać się nie mogła i nie tak prędko znikła, pa
ra ta byłaby najużyteczniejszą ze wszystkich, lecz 
nie pozostając długo na tafli, przemijające jedynie ry- 
sunki okazać może, i z tej przyczyny potrzeba uży
wać pary, jak chloru lub merkuryuszu dla otrzyma
nia trw'ałych rysunków. Nie mam tuzamiaru opisywać 
własności rozmaitych par i gazów, gdyż opisanie to



wielkiej wymagałoby obszerności. Ograniczę siętylko 
na doniesieniu panom, iż udiiło mi sig postrzedz szcze
gólny rodzaj światła parom właściwy, który tylko 
przy swem zgęstnieniu lub wtedy okazują, gdy z cia
łami up. taflami metalowemi się stykają. Światło to 
do pewnego rodzaju cieplika podobne, chociaż w in
nym względzie. od niego różne, nazwałem światłem 
utajonem (gebundenes Licht). Światło utajone w ka
żdym rodzaju pary jest innego koloru i okazuje całą  
ważność pary w nauce o świetle, gdyż z powodu różni
cy kolorów nie zawsze każdej z nich do otrzymania 
obrazu użyć można. Światło utajone pary merkuryu- 
szu jest np. żółte, pary wodnej niebieskie lub fiole
towe. Dlatego też do dagierotypów można użyć pary 
merkuryalnejj lecz nie wodnej; rysunki bowiem nie 
byłyby widoczne, a nawet gdyby para wodna długo 
i silnie działała, zupełnie byłyby zniszczone.

Pary są, podług dzisiejszych postrzeżeń, odczyn
nikiem wszelkiego światła; ich użycie w pojedynczym 
przypadku zależy od koloru ich światła utajonego. 
Z tej przyczyny nie wiele można powiedzieć o czasie 
potrzebnym dwóm ciałom do wzajemnego odbicia 
się w ciemności. Ściśle biorąc, odbiły się one isto
tnie w najkrótszym czasie, lecz ażeby ta lub owa pa
ra obraz już istniejący, lecz jeszcze niewidoczny oka
zała, potrzeba zawsze dłuższego czasu. W najlepszym 
razie, gdy ciało tafli dotykało lub do niej bardzo było 
zbliżonem, otrzymywałem rysunek w pół minuty, czę
stokroć nawet w 15 sekund, używając następnie pary 
wodnej. Przeciwnie para jodu, a tym bardziej pary 
kwasu siarkowego, gazu wodorodno-siarkovvego, kwa
su fluspatowego, i t. d. w tak ki;ótkim czasie żadne-



goby nie okazały r ysunku, para zaś merkuryuszu bar
dzo niedokładny. I tak, jeżeli chceniy za działaniem 
pary merkuryuszu, wyraźny i czysty otrzymać rysunek, 
potrzeba ażeby niewidzialne światło kilkanaście go
dzin, a nawet kilka dni na tafig działało, mianowicie 
gdy przedmiot od niej nieco był oddalonym. Te są 
warunki ściśle ze światłem utajonem związane i tym 
ważniejsze dla fizyka, iż wyjaśniają szczególny ro
dzaj światła pary.

Przeciw mniemaniu, iż każde ciało posiada własne 
światło i lakowe rozpromienia, że zatem światło 
do jego isloly równie jak ciepło należy, uczyniono 
kilka zarzutów o których tu wspomnieć muszg. Po
wiedziano: światłem jest to co można widzieć; nie
widzialne zatem światło przestaje być światłem. Nie 
jest to, panowie, postępowanie w badaniach natury 
dozwolone, byłoby xino raczej zabronieniem postą
pienia naprzód w poznaniu natury. Byłożby to tylko 
kwasem, co kwaśnym jest obdarzone smakiem? Cóżby 
na to chimicy powiedzieli? Nazywamyż tylko to cie
płem co nas grzeje? Cóżby nam ten odpowiedział, 
który pierwszy powietrze na szali zważył, gdybyśmy 
mu zarzucili iż powietrze nie jest ciężkiem, bo par
cia jego ani ciężaru nie czujemy? Pytań tych tak 
jest wiele iż dosyć jest rodzaj ich rozważyć, ażeby być 
od odpowiedzi uwolnionym.

Powiedziano dalej, iż wzajemne odbijanie się 
dwóch ciał w ciemności pochodzi od cieplika, który 
każde ciało posiada i rozpromienia. Zdaniem mojem, 
nie wolno mieszać rzeczy znanych, i nie pomnieć na po
jęcia dowiedzione, dla objaśnienia rzeczy nowych 
i nieznanych, nawet gdyby pomoc cieplika objaśnię-



niem nazwać było można. Istotą bowiem cieplika 
jest rozszerzanie się po całem ciele, a mianowicie po 
metalach. Lecz ani widzialne, ani niewidzialne świa
tło najmniejszego śladu rozszerzania sig nie okazuje; 
za pomocą obudwu można otrzymyw^ać rysunki zu
pełnie wyraźne. Jeżeli cieplik na jakie ciało działał, 
ciało to następnie tenże sam cieplik z siebie wydaje. 
Cieplik, jak mówi Rumford, jest nieśmiertelnym; w tém 
znaczeniu możnaby dodać, iż światło jest bardzo śmier- 
telném, gdyż kona równocześnie z końcem swego dzia
łania. Żadne ciało nie wydaje z siebie światła, któ
rém poprzednio było oświecone. Ciało ogrzane, pod 
względem cieplika jednoczy się z ciałem ogrzewa- 
jącćm; natomiast stan ciała świecącego nic nie ma 
wspólnego z oświeconem. Większej różnicy w we- 
wnętrznćj istocie dwóch sił, dla okazania ich różno
rodności wymagać nie można. Ci zaś, którzy pomi
mo tego obie za jednakowe uważają, w żaden sposób 
nie mogą działania światła widzialnego, jako skutek 
ciepła wytłómaczyć. Znajduje się bowiem światło wi
dzialne księżyca, w którém najdelikatniejsze doświad
czenia żadnego ciepła wynaleść nie mogły. Światło 
to działa bardzo skutecznie na tafle jodowane; za 
jego pomocą można otrzymać dokładny obraz księży
ca, a w tym przecież razie cieplik obrazu nie usku
tecznił.

Wiadomo jest powszechnie, iż większa część ciał 
a może i wszystkie, przez podwyższenie temperatury 
rozpalone być mogą do tego stopnia, iż właściwe so
bie, wtedy widoczne światło rozpromieniają. Już niż
sze stopnie ciepła powiększają massę rozchodzącego 
się swiatići i zbliżają jego własność w pewnym wzglg-



dzie do światła widzialnego. Doświadczenia prze
zemnie czynione, dokładnie mnie o tem przekonały, 
i rezultat ten nie ma w sobie nic zadziwiającego, gdyż 
wszelka siła w naturze w^pływowi cieplika ulega 
i zwykle pod jego wpływem działalność swojg zwię
ksza. Lecz nietylko cieplik pomnaża właściwe cia
łom światło; elektryczność i magnetyzm podobnież 
dźiałają. Za ichto pomocą możemy w doświadcze
niach fizycznych drót platynowy do czerwoności roz
palić, tojest możemy go zmusić do rozpromieniania 
światła które nawet okiem dostrzedz się daje. Wy
chodząc z pojedynczych zjawisk tego rodzaju, nie
zmierną do nich wagę przywiązując, o innych zaś 
równie ważnych, a może i ważniejszych zapominając, 
łatwo można jakiekolwiek różnorodne siły za jedna
kowe ogłosić. Historya nauk przyrodzonych może 
nam wskazać jaki powyższe sposoby owoc przyniosły.

Zresztą, słuszną a nawet potrzebną jest rzeczą, 
nowe nieprzewidziane odkrycia, jakie w tym czasie 
w dziedzinie światła zrobiono, krytycznie rozbierać; 
lecz również słusznem będzie gdy wyznam iż nic do
tąd nie przywiedziono, coby mogło wzruszać lub zbić 
wnioski przezemnie z odkryć powyższych poczynione.

Żyjąc w świecie cudownych zjawisk natury, tę
pieje zmysł przyrodzony ku ich pozuaniu, kiedy nie
kiedy tylko, przy w'zbudzonej ciekawości, staje się ten 
lub ów codzienny fenomen, przedmiotem głębszego 
namysłu. Sztychy odbijają się na szkle, pod którem 
są umieszczone; części składowe zegarka, na we
wnętrznej jego pokrywie. Rzeczy te często uważać 
musiano, pomimo że nauka niemi nigdy się nie za
trudniała. Lecz, skoro poznano istotę światła niewi



dzialnego, wystąpił Bregiiet w akademii umiejętności 
w Paryżu z doniesieniem, iż uważał bardzo często swe 
imie odbite na wewnętrznej pokrywie zegarków. I*y 
tani przezemnie miejscowi robotnicy, podobńeż spo
strzeżenia czynili, które i sam sprawdzałem. Bar
dziej uderzające zjawisko tego rodzaju, doniesiono nam 
z Berlina. Professer Rauch i baron Humboldt spo
strzegali wyraźny rysunek na szkle, które przez 14 
lat rycinę przedstawiającą kopię z Rafaela, przykrywa
ło . Osoby zajmujące się wprawianiem i wyjmowaniem 
z ram rycin, odbicia powyższe nader często spostrze
gały i tak się do nich przyzwyczaiły iż nawet na nie 
nie zwracały uwagi. Rysunki te jednakże pod jednym 
względem różnią się w swej wewnętrznej istocie od 
rysunków, które panom poprzednio, jako działanięm 
światła niewidzialnego sprawione, opisałem. Rysunki 
te, są na pierwszy rzut oka widoczne bez użycia pa
ry. Gdy bowiem w jednych miejscach szkło lub me
tal, zwyczajny kolor zatrzymują, w innych natomiast 

daje się widzieć pewien rodzaj warstwy białawej, 
nader łatwo zetrzeć się dającej. Przez tę różnicę 
miejsc czystych od białawych powstają obrazy, któ
re będę sig starał objaśnić.

Wiemy już że dwa ciała w bliskości się znajdujące 
wzajemnie sig odbijają; pozostaje zatem tylko odpo
wiedzieć na pytanie, czćm jest owa warstwa biała
w a  tworząca się w miejscach, na które padły promie
nie światła niewidzialnego. Czynione w tym celu 
doświadczenia nauczyły mnie, iż warstwa ta na wszyst
kich ciałach tworzyć sig może, i nie potrzebuje tak 
długiego cźasii, przez jaki zwykle szkła ryciny przy



krywają. Przy stosownych okolicznościach, odbija
ją się nawet dwa ciała wzajemnie w kilku dniach,za 
pomocą tej warstwy białawej.

Wpływ tak ogólny, musi mieć również ogólną i 
wszędzie sig pojawiającą przyczynę. Przyczyil-ą tąjest 
para wodna w powietrzu zawarta, która w pewnych 
miejscach na powierzchni sig skrapla, a tworząc war
stwę białawą, czyni obraz widocznym.'

Para wodna chuchnięciem sprawiona, wigkszą po
siada siłę pareia, aniżeli para wodna w powietrzu za
warta, gdyż pierwsza powstaje we wnętrzu ciał, gdzie 
temperatura jest wyższą. Dlatego też za chuchnię
ciem otrzymujemy natychmiast obraz, para bowiem 
wodna osiada w miejscach przez promienie światła 
do tego przygotowanych. Nie osiada ona wprawdzie 
stale, aie znowu wraca do stanu lotnego i opuszcza ta
flę. Lecz gdy światło niewidzialne przez dłuższy pr îe- 
ciąg czasu np. kilkodniowy działa, wtedy miejsca przez 
nie oświecone, nabierają dostatecznej siły do skrapla
nia pary wodnej w powietrzu zawartej; co więcej, 
nie dozwalają jej powtórnie się ulotnić. Takim spo
sobem odbija się maszynerya zegarkowa, powstają na 
szkle rysunki sztychów, i w ogólności wszelkie tego 
rodzaju obrazy na rozmaitych powierzchniach. Znaj
duje sig w mowie wyrażenie na podobne skraplanie 
pary wodnej: jeżeli bowiem obraz w sposób w7 Żej 
opisany na ciele jakiem się okazuje, mówimy, iż ciało  
to pokrywa się rosą (derKórper bethaue). (1)

Tłómaczenie to zjawiska, które łatwoby przewi
dzieć było można, jest proste i naturalne. ■ Wnioski

' *
(1^ Obrazy te nazywa Moser: Thaithildert 
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jednakże do jakich na tej drodze dojść można, są te
go rodzaju, iż w dotychczasowych gr.anicach naukr 
trudno dziwniejsze znaleść! Jako ogólny obud^a- 
jących interes, nie mogg icli pominąć. Za działa
niem wigc światła niewidzialnego, ciała pokrywają się 
rosą czyli, pod wpływem światła niewidzialnego 
temu samemu ulegają procesowi, jak rośliny i inne 
ciała podczas pogodnej nocy. A przecież światło 
niewidzialne jest równie światłem jak i widzialne, tylko 
w innym okazałoby się kolorze, gdybyśmy je dostrzedz 
mogli. Tęcza zawiera w sobie grupę kolorów, które 
na wzrok nasz wpływ wywrzeć mogą, a kiórej je
dnym krańcem jest kolor czerwony, drugim fioleto
wy. Między nimi leżą wszystkie inne, które oko do- 
strzedz może. Kolory sąto wrażenia gatunkowe, któ
rych głębszej natury nie znamy, i które nie mogłyby 
się stać przedmiotem naukowych rozumowań , gdyby 
Newtoń nie był ich w liczebne ujął więzy. Od czasu 
tego wielkiego odkrycia, ulegają kolory pewnemu ra
chunkowi, w którym ostatecznie otrzymana liczba, 
kolor reprezentuje. Metoda Newtona jednakże nie jest 
dostateczną przy świetle niewidzialnem, właśnie gdzie- 
by nam najbardziej życzyć wypadało oswobodzenia 
się od wszelkich gatunkowych wrażeń na nerwy. Zna>- 
lazłem przecież inną metodę, za pomocą której mo- 
żr a kolory światła wprawdzie już nie przez liczby, 
lecz przez ich fizyczny stosunek rozróżniać: meto
da zaś la ma przy każdem świetle zastósowanicr Dla
tego też mogę twierdzić iż światło niewidzialne ma 
rozmaite kolory, i że ich grupa od koloru fiole
towego się zaczyna, jako krańca kolorów widzialnych. 
Gdyby więc słońce J rzucało promienie takie, jak je



ciała w ich naturalnym wydają stanie, i gdyby po- 
Avlóre oko nasze promienie te dostrzedz mogło, wte- 
dybyśmyje, w dotąd nieznanym kolorze, na zewnątrz 
koloru fioletowego w t§czy ujrzeli. Lecz jak nie je
steśmy w stanie promieni tych dostrzedz, tak również
i pierwsze przypuszczenie utrzymać się nie może, bo 
słońce wyżej opisanych promieni wcale z siebie nie 
wydaje, gdyż ich nie posiada, i dlatego też one w świe
tle dziennem lub księżyca, wcale się nie znajdują. 
Jeżeli zatem mówimy iż promienie te leżą na zewnątrz 
koloru fioletowego, potrzeba to tak rozumieć, iż ich 
natura i własności fizyczne miejsce to im przeznaczają.

Prawo zaś, któremu wszystkie różnokolorowe pro
mienie, widzialne i niewidzialne ulegają, możemy tak 
wyrazić, iż wszystkie równe działanie na ciała wy
wierają, i że się tylko różnią czasem potrzebnym do 
wykonania pewnego oznaczonego wpływu. Jeżeli więc 
światło niewidzialne swem działaniem, pewnym ro
dzajem rosy ciała pokrywa, musi i światło widzialne 
tę samą posiadać własność, jeżeli tylko należycie i 
dosyć długo działa.

Rosę uważają dotąd jedynie jako skutek ciepła,
i teorya ta za jednę z najbardziej uzasadnionych w fi
zyce uchodzi. Ciała, mówiono, które w dzień od pro
mieni słońca się ogrzały, ziębną w nocy przez ulotnie
nie się cieplika, bardziej aniżeli otaczające powietrze, 
a w skutek tego skrapla się na nich para wodna, 
jako na zimnie^^ych przedmiotach. Podług tego nie- 
podobnemby się zdawało iż ciało ciepłe rosą po
krywać si§ może. A jednakże dziś zdanie to, byłoby 
fałszyw«« lub przynajmniej jednostronnem. Światło 
bowiem również rosę wywołać może, zkąd vvy-



nika, iż ciało rośą się pokryje, chociaż jest cie- 
plejszem od otaczającego je powietrza, przypu
szczając wszakże, iż promienie światła przygotowały 
je do skroplenia na swej powierzchni pary wodnej. 
Słow em , możemy wyrzec, iż każde ciało musi posia
dać możność pokrj»’ania się rosą p rzy  świetle sło- 
necznem. Wystawiałem w tym celu rozmaite tafle, 
jakoto szklane, metalowe, przez czas kilkogodzinny 
na działanie słońca pod parasolami w niektórych miej- 
scach powycinanemi, i w rzeczy samej para wodna 
skraplając sig w miejscach otwartych, utworzyła ową 
warstwg białawą, o której poprzednio mówiłem. Przy- 
tem tafle znacznie zostały ogrzane; a jednak ciepło 
to nie przeszkodziło rosie osiadać w miejscach przez 
światło do tego przygotowanych.

Ze słońca rozchodzą się dwie siły: światło i cie
pło, które, jak panowie widzicie, co sig tyczy pary 
wodnej w szczególnym do siebie zostają stosunku. 
Ciepło wysusza ciała, zmuszając wszelki płyn, a 
mianowicie w’odg w nich zawartą, do ulotnienia się 
w kształcie pary i pomieszania sig z pow'ietrzem. Świa
tło wprost przeciwne wywiera działanie. Ciała bo
wiem pod jego wpływem, przyciągają napowrót parg 
wodną z powietrza i skraplają ją na swej powierzchni. 
Obie siły działają zatem w odwrotnym kierunku, a 
chociaż zwykle ciepło przeważa, światło nie przesta
je jednakże działać, i wilgotność ciał nie zawisła 
od samego tylko ciepła, gdyż tafle które tak często 
na promienie słońca wystawiałem , nie pokrywałyby 
się pod jego wpływem rosą. Nie umiem panom 
wskazać zastosowania powyższego działania światła 
na rośliny. Ci którzy je pod względem osiadania rosy



uważali, znaleźli zwykle to czego szukali, proces zmia
ną temperatury wywołany. Zważywszy jednakże fi
zyczną naturę roślin, trudno uwierzyć ażeby wpływ  
światła tak był mało znaczącym w świecie roślinnym.

Na tem kończę opisanie wpływu światła na cia
ła  w ogólności; zakończyłbym również cały wykład 
dzisiejszy, gdyby mi nie wypadało przedstawić pa
nom choć w niewielu wyrazach, przeciwne pod pe
wnym względem zjawisko. Gdy wszędzie w naturze, 
gdzie się tylko jakie ciało znajduje i światło istnieje, 
gdy światło to działa na wszystkie ciała, nie byłożby 
sposobu uwalniać te ciała od powyższego wpływu, i 
zasłaniać od działania światła? Działanie to nie jest 
mało znaczącem, już nawet podczas czynienia do
świadczeń zmienia ono własności ciał. A cóż są te 
doświadczenia najwięcej kilkodniowe w porównaniu 
z ciągłem i silnem działaniem słońca? Nie ma bez- > 
wątpienia w naturze żadnej siły, któraby nieograni- 
czenie działać mogła; każda z nich ma swe granice.
1 tak, w magnetyzmie są bieguny : północny i południo
wy. Bez nich żelazo, które zawsze siłę magnetyczną 
posiada, na naszej półkuli ciągleby się ku północy 
kierowało. Polaryzacya jest tu granicą przyciągania 
magnetycznego ziemi. Ciała ogrzewają się w słońcu, 
w nocy ziębną. Stan ich pod względem cieplika jest 
zawsze pośredni, a różnice nigdy zbyt wielkie. Gra
nicą zatem działania ciepła, jest własność wspólna 
wszystkim ciałom wydawania napowrót raz przyjęte
go cieplika. Cóżby sig bez tej granicy ze wszystkie- 
mi ciałami, a nawet z samą ziemią stało?

Światło natomiast nie posiada własności cieplika, 

i wraz z końcem działania, gaśnie. Jeżeli zatćm  dzia-



łanie światła ma jakąkolwiek granicg, innego musi 
ona być rodzaju jak w ciepliku. I tak też jest w istocie, 
jak mnie nowsze doświadczenia przekonały. Granice te 
stanowi wpływ kwasorodu zawartego w powietrzu. Je
żeli światło słoneczne powierzchnią jakiego ciała sto
pniowo przywiodło^do stanu, który panom wyżej opi
sałem, a który si§ przez większe lub mniejsze skra
planie jakiejbądź pary pojawia, wtedy kwasoród ró
wnież stopniami stan ten zmienia, i powierzchnią ciał 
do jej pierwotnej zwraca postaci. Tak działa wszę
dzie znajdujący się i tak trudny do wyłączenia kwaso
ród, nawet podczas samych doświadczeń, które czę
stokroć w szczególny wikła sposób. Przy każdym da- 
gierotypie wywiera on swe wsteczne działanie, i 
z tej przyczyny potrzebujemy 4 lub 5 razy dłuższego 
czasu ażeby się obraz udał, dlatego tylko iż dzia
łania kwasorodu wstrzymać nie możemy. Gdyby zaś 
w większej się w powietrzu znajdował ilości, może- 
byśmy nawet o działaniu światła słonecznego na ciała 
nic nie wiedzieli.

Pozwólcie mi jeszcze, panowie, zwrócić uwagę na 
dziwną jednostajność środków, których natura do swych 
celów używa. Ten sam kwasoród który w tak zna

czn ej części warunek życia roślin i zwierząt stanowi, 
na ciała nieorganiczne wpływu tego. nie wywiera, 
jako życiem nie obdarzone; lecz za to utrzymuje je 
vf nienaruszonym od działania światła stanie.

n.



Z POEMATU ORYGINALNEGO

J. Paszkowskiego,

SCENA PRZEDWSTĘPNA.

Poranek wiosenny. Skalista okolica. Opodal zwa
liska klasztoru. Jawory^ jodły i buki.

POETA (na skale)
Mózg mi wiruje, głowa moja pała 
Tysięcznobarwnym ogniem wyobraźni.
Zbudzony pomysł łechce mię i draźm'.

Na całe jestestwo działa.
Skalisty szkarpie, porfirowy łomie,
Co świecisz jasno wśród jodeł ciemnicy.
Jak w gęstym mroku biała pierś dziewicy,
Do twego łona, co wystrzela stromie.
Skroń mą przykładam, pragnąc twoim chłodem 
Orzeźwić umysł, jak świat rosą ranną,
I spędzić z oczu ducha nieustanną 
Mgłę, co je ciśnie sinym korowodem,
I nie pozwala rozeznać widomie 
Tych wszystkich kształtów co się tłumnie roją 

Przed duszą moją.
Kraj fantazyi jest istnem bezdrożem.
Gdy nie zjaśniony rozwagi pochodnią;
Za tej dopiero mistrzyni przewodnią,
Bezpiecznym krokiem postępować możeąi.

Niech więc jej światło przenika 
Obszar manowca ciemnego,
Jak promień lampy Dawego 
Ciemną pracownią górnika.



Zstąpmy z nią, wolni od zdarzeń,
W kopalnie ducha, w kraj marzeń,

A ty naturo, w oprawie pochnuirnej.
Którą świt błędny blado opromienia,
Zlej na mnie balsam z tajemniczej urny,

Bądź mi świątynią natchnienia.
(zamyśla się)

Natchnienie? To dziecko chwili.
Płód jednodniowy, motyli.
Zrodzi je czasem blask chwały.
Lub- blask pięknego spojrzenia.
Lub radości wdzięk niestały.
Lub przelotny jęk cierpienia.
Jeszcze gdy zmierza do czynu.
Godne jest wjeńców z wawrzynu;
Lecz częściej w słowa się zbierze,
I od razu skrzydła zwichnie,
Mignie w lutni lub papierze,
Zatrzepocze i ucichnie.

Któż jest ciągle natchniony, ach! na tym tu świccie? 
Ktoby nim był, ten byłby Bogiem lub Aniołem;
A jednak tej trwałości potrzeba poecie,
Kiedy z rozległej pracy ma walczyć mozołem.
Jakiż więc jest warunek, to rozstrzygnąć muszę. 
Tak jest, on musi kochać lub nienawiść chować, 
Lub oba te uczucia w sobie rozkrzyźować, 
l w kącie tych promieni umieścić swą duszę.

(zamyśla się znowu Po 
niejakim czasie)

Widzę was, mroczne postacie,
Jak krążycie, jak pływacie 
Ŵ śród wyobraźni potopu.
Podobnej do tych przyrody,
Którem widział w kropli wody,
Na soczewce mikroskopu.
Jedna w drugą się przeleje.
Owa drobna staje wielką,
A ta wielka znów drobnieje.
Wyśl ludzka istną kropelką.



O d e rw a ili j  o d  przestworza  
J a k ie g o ś  wielkiego mOrza.
Tuła się, wiatrem niesiona,
To ssaaa słońca promieniem,
To z rosą, lub z dżdżu str umieniem 
Wracając do ziemi łona: 
i często spłynie w kałużę.
Szczęsna gdy padnie na różę.
Lub ścieknie w kielich kościelny!
A w jakikolwiek zakątek 
Obróci swój byt śniiertelny,
Niesie w łonie karłowatem,
Roje walczących żyjątek,
Dla których ona jeśt światem- 

Przecież, kiedy ją wola stęży i skrysztali,
Brylantowemi barwy strzeli słońcu w oczy,
Walka wtedy ustanie, bart części zjednoczy, 
f  może być klejnotem błędny odprysk fali.
(po niejakiej pauzie, obrócony do wschodzącego słońca) 

Witaj piękny wschodzie słońca!
I w głębi mojego ducha 
Wschodzi jutrzenka, otucha,
Służąca dziełu za gońca.
Pomysł mój krzepi się, wzmaga,
Całość porządnie dojrzewa,
W szaty się życia odziewa,
Zrazu wątphwa i naga. 
lam ją w piersi mej wylulał,
Z nią się troszczył, z nią rozczulał.
Czuję rozkosz rodzicielską!
Jak jest błogo, jak anielsko 
Być twórcą, być dawcą życia!
Bo tworu pełności serca.
Gdy wyjdzie.z swego powicia,
Czas nie tak łatwo uśmierza.
On żyje, a chociaż w gminie,
Niepoznany marnie zginie.
Znajdzie jednak w czyjejś duszy 
Chętne struny które wzruszy.

Ale już król promieni w całym majestacie 
Przestąpił olbrzymiego krawędź widnokręga,

T om  r. S ty cr .e ii ig44. ^



I złoci gród klasztoru, kędy łat potęga 
Osiedliła pustkowie i na gruzu szmacie 
Pisze runy zniszczenia, zkąd o tejże chwili 
Słyszeć się dawał niegdyś dźwięk rannego d/.wonka 
Wzywający chór braci do modłów przysionka;
Dziś tani pobożnym hymnem nikt się nie rozkwili,
I  chyba sowa nocne zawodząc gonitwy,
Rozbiidzi wrzaskiem dawny przybytek modlitwy.
Z p o t o k ó w  mglisty tuman zapada w doliny,
I  n a s z y j n i k i  pereł po ziołach zawiesza!
Trzoda dąży na paszę, ptak nff żer pośpiesza;
Z chat prostopadłym smugiem wystrzela dym siny.
Ruch i barwa gra życiem, i do życia budzi;
Do tego życia dążeń ślepych lecz szczęśliwych.
Mrok tylko jest sposobny do marzeń tęskliwych,
Koniec marzeniom, idę działać między ludzi.

(zstępuje ze skały)

P R O L O G .

Komnata sypialna porządna, nie xvykwintna\ zimo
wy wieczór; na kominku drewka się palą, a ciemna lampa 
na stole rzucd niepewne półświatło w stronę zasłoniętą 
parawanem od ognia, gdzie stoi łoze. Na niem spoczy
wa matka. Ojciec siedzi przy kolebce dziecięcia nieda
wno narodzonego, i kołysząc je  nuci.

O JC IE C

Szczęsny, kto w Panu nadzieje położył!
Przetrwa bez trwogi żywota koleje,
Czemźe są ciosy które los nasrożył,
Temu co w Panu położył nadzieje?
Tomasz niewierny, na sercu słabieje,
Piotr stawia kościół ufnością nie chora.
Temu co w Panu położył nadzieje,
Pianka opoką, latorośl podporą.
Czystości serca, ty ś  drogą do nieba!
Szydzą św iatow cy, a ja się z nich śmieję,
I wołam; dawco powszedniego chlebâ
Szczęsny, kto w Tobie położył nadzieję!



Zasuęło!., dźwięk mej pieśni i rucby kołyski 
Uśpiły je, choć jeszcze główką nie uchwycą 
Ni znaczenia piosenki, rii starań rodzica.
Oby kiedyś pojęło! oddało uściski 
Tym co mu dal! życie, a pokłon dziękczynny 
Temu, co nam dał odżyć w tej duszy niewinnej. 
Amelio! proś Boga, by w nim żył nasz synek.

M A T K A

Proszę go, zresztą owoc pada blizko drzewa.
Lecz już późno, i tobie potrzebny spoczynek.

O JC IE C  .

Nie, jeszcze pogadajmy. Na dworze ulewa;
Swis7,czy wicher jesienny i bije o szyby.
Z północnej .strony szybko obraca się młynek.
Jak miło w takiej porze wśród własnej siedziby.
Kędy połowa duszy, i ciepły kominek,
Wspominać o przeszłości i przyszłość układać!
W czyje'm sumieniu wspomnień nie lęgą się chwasty, 
Kto przebył lata znojów zwłaszcza rok dwunasty,
Temu błogo pod strzechą spocząć i pogadać!

m a t k a

O czemże mówić będziem?
O JC IE C

O naszem dzieciątku.
Amelio, wiesz dobrze, źem z ojców mych proga 
Nie wyniósł ani nauk, ani też majątku,
Nic krom prawego serca, i bojaźni Boga.
Wszystko, co z łaski Boskiej posiadam w tej dobie. 
Błahe jest, lecz tein drogie, zem je winien sobie.
Ciężkie były me ścieszki, w nich się przekonałem.
Ze ukształcenie ważną jest do szczęścia drogą,
Jest z wszystkich rzeczy ziemskich, najcenniejszym działem, 
Jaki rodzice dzieciom pozostawić mogą.
Nauk ogień nie zniszczy, woda nie zabierze.



Mówi stare przysłowie; więc ile <lii możność,
Chcę synaczka naszego opatrzyć w tej mierze 
Po ksiąźecu, a chłopską wpoić mu pobożność.
Nic będę szczędził pracy, wszystką mą intratc 
Włożę w wyborne księgi, w mądrych preceptorów; 
Będzieto spadek lepszy od napchanych worów.
Kapitał, przynoszący procenta bogate.
Tak, choćby do wrót jego zapukała bieda.
Od obcej go pomocy uwolni ta scheda.

M A T K A

Oby twoim zamiarom Bóg pobłogosławił!
O JC IE C

Obym mógł widzieć jeszcze starań moich plony! 
Obym mógł słyszeć głosy brzmiące z każdej strony: 
Winszujemy ci! Twój syn na mównicy prawił 
.lak Berryer: syn pański mocą swej wymowy.
Ocalił dziś od nędzy starca i dwie wdowy.
Syn wasz napisał dzieło głośne w całym świecie. 
Rozstrzygnął zwady, dzięki od pani odbierał.
To mi adwokat! to mi autor! to gienerał!
00 za chluba mieć takie gienialne dziecię!
4 mnie rość będzie serce, łzy się w oczach zwiją, 
ł złożę dzięki panu, źe sługę nawiedził,
1 wskazując na tego co wszystkich wyprzedził, 
Rzeknę z cicha: to nasze dziecię, Amelio!

M A T K A

Błogito sen! Lecz lepiej niech będzie mniej błogi! 
Zakładajmy nie tyle, większą znajdziem radość.
Gdy skutek niespodzianie uczyni nam zadość; 
Doświadczenie nam daje w tej niierze przestro«"!. 
Uuma nasza przeznaczeń nie potrafi zgwałcić.
Wiesz co, jabym wolała serce mu ukształcić,
^iz umysł, w którym często próżność u was gości. 
Pragnę go tylko widzieć tak jak ty, cnotliwym.

OJCIEC

’l'o b ęd z ie  zostawione twym staraniom tkliwym; 
Drugie będzie mą pieczą, reszta Opatrzności!



Zanim przyjdzie do niojej, wprzód będzie w twiij szkole. 
Zreszt.-}, w szkole uatury.

M A T K A

Nie będzie rzecz zdrożna 
Obrać nm wcześnie zawód: boć żądać nie można,
Aby był wszystkiem razem: •

O JC IE C

Zostawim mu pole 
W tej mierze do wyboru. Niech gdzie chce się skłania; 
Niech idzie za własnego popędu podnietą.
Jakiegobądź się zechce chwycić powołania,
Będę kontent, byleby nie chciał być poetą,
To się na nic nie zdało. ,

M A T K A

I

A jakiemże mianem.
Ochrzcimy nasze dziecię?

OJCIEC

Nazwiem je Bogdanem,
Boć je mamy od Boga. To imie oddali 
Nieszc?ęście od naszego małego aniołka.
Jak tylko wydobrzejesz, nie będziem zwlekali 
Do paraiialnego udać się kościołka.
By dopełnić winnego chrześcian obrządku,
I zapewnić zbawienie naszemu synkowi.
Potem do dawniejszego wróciwszy porządku.
Weźmiemy się do pracy, spokojni i zdrowi;
Da się przecie coś zebrać, i ma się dla kogo.
Ty koło gospodarki, ja przemysłu drogą.
Przedsięwzięcia nie mogą mię omylić, tamen 
Wszystko to, wszystko leży w ręku Boskiemi

MATK*

AmenI



O JCIE C

teraz, iia dobranoc zanucę raz jeszcze: 
nuctj

Szczęsny, kto w Panu nadzieje połoźyłl 
Przetrwa bez trwogi żywota koleje. 
Czemźe są ciosy które los nasrozył,. 
Temu, co w Panu położył nadzieje?

(słychać do drzwi kołatanie).

Któś puka, mężu! 

Kto tam?

MATK.A

O JC IE C

M A T K A

Gzy zamknąłeś wrota?

O JC IE C

Zamknąłem je. Rzecz dziwna!
(bierze lampę i wyziera zewnątrz.

Wraca i stawia lampę).
To jest jakaś psota;

Nie widać żywej duszy.
m a t k a

To hasło złowieszcze.
Stanie się nam coś złego. Słyszałam od matki,
Ze podobne dziwnego zrządzenia wypadki,
Są przepowiednią nieszczęść, przestrogami z nieba.

i
O JC IE C

Gusła! Niech w nie gmin wierzy, nam wierzyć nie trzeba. 
V̂ szystko na ziemi, z ziemskich powodów sie rodzi.

M A T K A

Lecz jest i cóś co ziemskie pojęcie przechodzi.
Uziad mój świętej pamięci, często opowiadał,
Że raz, gdy jeszcze chłopcem był w szkołach w Zbarażu, 
1 późno w uoc nad książką w stancyi dosiadał,



Coś do drzwi zapukało. W sieniach, w korytarzu 
Zamknięte były wnijścia. Spali ju'2 koledzy.
Kto więc tam mógł zapukać, trudna tajemnica;
W parę dni wieść go doszła o śmierci rodzica.
Wierz mi, mężu; są rzeczy ukryte dla wiedzy,
Które wiara potępia, rozum próżno bada;
Tylko przeczucie widzi. Rtóz to wie, jeżeli 
To kołatanie cośmy przed chwilą słyszeli,
Czego niefortunnego nam nie przepowiada 
Względem dziecka naszego?

O JC IE C

Bóg z tobą, kobieto,
Nie kuś mię do złych myśli. Kościół nasz nie mówi
0  tym podobnych rzeczach. Przypuszczać je przeto 
Jest grzechem, ubliżeniem przeciw kościołowi;
Uspokój się i zaśnij.
(dwunasta bije na zegarze^ lampa przygasa i dziecko 

zaczyna kwilić w kolebce )̂.
l

'  M A T K A

Dwunasta uderza.
Lampa miga pól-światłem, i nasz synek kwili, 
leszczem nie odmówiła zwykłego pacierza.
Tak mi coś tęskno, ciężko na sercu w tej chwili.
Mężu, podaj mi dziecię, nakarmię je nieco.
1 kaź starej Urszuli, niech przyjdzie ze świecą.

(ojciec przynosi j ^ j  małego. Służąca wchodzi ze 
światłem).

O JC IE C

Zła sprawa z niewiastami. Mdły duch, słabe nerwy.
Lada co je poruszy, lada co rjzdraźni,
I jeszcze drugich wichrzą.

M.4 T K A

(oddając dziecif po nakarmieniu).
Już mi teraz raźniej,

Bogdaj ten stan pokoju mógł potrwać bez przerwy!



Wpływto tych ust niewinnych. Wszelka troska koua 
W duszy matki, gdy dziecię potrzyma u łona.
Sen klei me powieki w rozmarzeniu błogiem,
Zasypiam. Dobra noc ci mój mężu.

M A T K A

(kładąc się do łoza)

Śpij z Bogiem.
( w  c h w i l i  gdy umilka w  komnacie, daje się słyszeć)

ŚPFEW  DOBRYCH DU CHÓW .

Daźyiii z nieba, z raju bramy,
Na ten padół w mrocznej chwili, 
k  gdzie małe dziecię kwili.
Tam zlatamy, tam spływamy.

Balsamiczne tchnienia zioniem, - 
Opiatyczne trzęsiem ziółka:
Czy aniołek, czy aniołka,
Ulatujem mu nad skroniem.

Bo gdy ześle ręka Boza ' .
Swiezą duszę na tę ziemię,
Dobrych duchów wierne plemie 
Straż odbywa u jej łoza.
I sny lube dniem i nocą,
Z syła cięgiem ua tę duszkę,
I osłania swoję druszkę 
Przed zawistnych sił przemocą.

1 w matczynych gra pieszczotach,
I w ojcowskiej pieśni szepce.
Póki dziecię śpi w kolebce,
My snujemy się przy wrotach.

Lecz czas dzikie gna popędy;
Wielka dusza musi błądzić,
•lak umiemy wielkość zrządzić,

■ Tak umiemy zjaśnić błędy.

Choć w naturze wrą zawieje,
Wznijdzie słońce z za chmur ninóstwa,



Żyje w duszy iskra Bóstwa,
Co wśród mroku znów zatteje. 5

C H Ó R Z Ł Y C H  D U C H Ó W .

(za oknem).
Mokniemy, drętwiemy na dworze, ,
W noc ciemną przybyłe rozdrozem;
Tak ciepło, tak wabno w komorze,
A dostać się do niej nie. możem.

Przeklęte te wiązki i wianki 
Kwietniową święcone niedzielą,
Przeklęte te godła, pisanki,
Co owdzie na wrotach się bielą, i

Zamknięta przez okno drożyna.
Tam broni rosiczka i ruta,
A droga od strony komina,
Rózgami szakłaku zasuta.

Hej panie! hej mości szlachcicu,
Takaźto Polacza gościnność?
Lecz mamy nadzieję w dziedzicu,
On gościom Wyświadczy powinność.

Wy chcecie na mędrca go kształcić;
Cny mędrzec wyrżnie to śmiecie,
Którego niewolno pogwałcić.
Żadnemu duchowi na świecie.

I my tu będziemy i my tu:
Wprzód gośćmi a później panami,

' Kto wyższej tknie wiedzy i bytu,
Ten często zapozna się z nami.

Do czasu, do czasu, mój panie,
Ojcowie są głupcy wierutni.
Zabraknie tu ziółek na ścianie, 
l  drewek święconych w drewutni.

I przyjdziem tu znowu we słotę.
Lecz wtedy juz wlecim obcesem;

Tom i. Styczeii i844.



Ho pewna, kio rzuci prostotę.
Chcąc, nie chcąc, pokrewnia się'<z biesemi •/

Tyś szczęsny; w pcostaczej twej sferze,
A syaa (¡heesz wyrwać z tej doli.
Bóg zapłać; dziękujem ci szczerze.
Bies lepszej nie przyjąłby roli.
Rój sobie lodowate zamki.
Nas w słotę odsyłaj do lasu;
S z a n u je m  dziś świętość twej k la m k i ,
Lecz tylko: do czasu, do czasu!

. ' (odlahiją).

Ś P IE W  DOBRYCH D U C H Ó W .

Choć w naturze wrą zawieje,
Wznijdzie słońce z za chmur mnóstwa;
Żyje w duszy iskra Bóstwa,
Co po burzy znów zatleje.

OJCIEC (przez sen nuci)
Szczęsny, kto w Panu nadzieje położył! 
Przetrwa bez trwogi żywota koleje. „ 
Czemźe są ciosy które los nasroźył. 
Temu, co w Panu położył nadzieje?

o ii. .

SCENA I. ;! .1'
Mała, ciasna izba. Noc. Na ątole pokrytym  

lutnikami, zwitkami i  papierami, świeca gore. ti Księ- 
iyc W pełni, wziera przez otwarte okno. '

BOGDAN

(Sam przy stale, oparty nad książkami).
Wszystko rozumnie, bystro i głęboko, "
W ile się węzłów ludzka myśl osnuła,
Ile w zastępach skrytych przejść wykuła, ' ' 
Wszystko tu pilne napotyka oko.
Lata skupiły materjałów stosy, . '
Trudv zlepiły budynków kolosy, ''



i ot gmach stanął, ten labirynt iluchal 
Olbrzymi, wielki, jednakże bez szczytu.
Kędy jednostka nakształt pasorzytu.
Pnie się bezsilna, a widmo, otucha,
Ciągle ją drażni, do postępu kusi;
Bo kto raz wstąpił w tę bezdróż, ten musi 
Ciągle iść naprzód, ten już nie w'ycofa 
Kroków swych w przeszłości, w której krajach gośoi 
Bóstwo prostoty, anioł szczęśliwos.-i.
Troska jest działem śledzcy, filozofa.
Przecież nie mędrca. Jam mądrości żądał,
I w niej zbawienia na ziemi wyglądał;
Mądrości, która nad ludzi się wznosi,
By kochać ludzi, i duszę nam rosi 
Balsamem raju, spokoju nektarem.
Wewnątrz naS samych Boga nam objawia,
I własną wiarę w sercu nam uprawia.
Jam za nią gonił cudzych pól obszarem,
I cudzych myśli, ja szukałem prawdy 
W uczonych księgach, owej prawdy która 
Z łona nam szepce, w nas spoczywa zawdy, 
Której tłómaczem przeczucie, natura.
Dzisiaj wiem wszystko, i o niczem nie wiem. 
Wznoszę się nad świat i świat mię nie nęci.
Jestem jak ów dym, co się z wiatrem kręci 
Nad zpopielonem żywota zarzewiem.

{po chwili zadumania)
Termina w formie, hypotezy w treści:
Oto jest wszystko co nauka mieści.
Podziwiasz w ciągu pasma i wiązadła.
Lecz spójrz na pierwsze założenia głoski»
Lub ściśle zrównaj z założeniem wnioski,
A zaraz znikną wspaniałe widzi3dła,
Które cię w ciągu łudziły.
Fakta i faktal Byłyby czemś dzieje,
Gdyby znać źródło i własność tej siły.
Co je popchnęła w te lub te koleje.
Tak, nie nauczą niczego.
I piosnki, gadki, co wśród gminu biegą,
Więcej nauczą niż czcionki i krotły.
Bo one grają na żywotną nutę,



One przędziwo z pamiątek wysnute,
W nieśmiertelną nitkę splotły.
Natura w książkach jak martwa, jak głucha! 
Same wymiary, rozbiory, formułki!
Znam w kwiatach pyłki, pręciki, szypułki.
Lecz ożywnego czyliż znam w nich ducha?
Albo tę barwę, którą jedno słońce 
Rozlewa po nich na odmian tysiące?
Botanik zioło kraje zimną dłonią,
Astronom niebo porze tępym wzrokiem,
Tamten nie myśli napoić się wonią,
Ten harmonii tajemnej urokiem;
I obu prawdy nie nastręczą tropu,
Ni gwiazdy, ni cedr, ni trawka hizopu.
A ci przeklęci doktorzy! 
lltriusyue juris, nec non medicinae;
Co który z takich ludzkości przysporzy? 
Ziiająź-li oni skutek przez przyczynę?
Znająż odwieczne natury warunki.
Odwieczne prawa człowieka?
Lub zagmatwane od wieka.
Duszy z swem ciałem stósimki?
Jeden zna tylko aryngi i roty,
A drugi pewne, dane antydoty,
Które mu wskazał przypadek,
A częściej jeszcze bezro/.umne zwierze:
Co instynkt podał, to więc rozum bierze?
Cóż więc jest wyższem, instynkt czy przypadek, 
Czy rozum, który uznaje się w sobie? ’
Tea sęk jest z rzędu wzbronionych zagadek 
Których znaczenia dowiemy się — w grobie.*

„Grzeszy zaiste kto przypuszcza trafy,
Bluźni kto cząstkę upośledza bóstwa.‘‘
Pisane o tem stoją paragrafy,
Wtórzą języki szkolniczego mnóstwa 
Szczęściem, źe duma głosi to i kreśli 
A duma cząstką bóstwa być nie może.
Gdy mię więc w ikła pojawów bezdroże. 
Sprzeczność zdań miesza sam oistność myśli;
I wtedy miecąc płonne sofizmata.
Co miasto pociech, troską w duszy wiercą,



Wyznaję nicość przed Twórcą wszechświata, 
Jestżem grzesznikiem, achjestźem bluźniercą?

(spoziera w książkę).
Cóż ten znów prawi? „W świecie nie masz złego,“ 
Samego przez się.“ Więc nie ma i zbrodni,
I kary za nią? Złoczyńcy wyrodni 
Są więc narzędziem ręki Przedwiecznego,
Ru jakimś celom, co się zwą dobremi?
Ha, mości księże, głębiąc się zaciekle,
Czy zapomniałeś o niebie i piekle?
O tych pojęciach, co na całej ziemi,
Gdy była młodą i przystępną cudom.
Jednako wszystkim jawiły się ludom?
0  tych naukach, któreś dawniej kazał?
Lecz taki koniec rozkiełznanych badań,
Duch się obłąka, nie rozwiąże zadań,
1 czystość chęci zakał fałszu zmazał.

(odtrąca książkę).
Precz więc odcmnie, precz marne złudzenia 
Egipskich pustyń, lub gorsze od złudzeń 
Źródła solanki, nie rzeźwiące strudzeń,
Owszem drażniące gorączką pragnienia.
Nękany ciągle wytchnienia potrzebą.
Wolę popatrzeć na gwiaździste niebo,
Nie przez teleskop szklany lecz duchowy.
Nie jak astronom, raczej jak astrolog,
Jak wieszcz, którego ponocny monolog 
Wieńczą anieli.

(zblizając się do okna).
O witaj mi płowy,

Smętny wędrowcze! ze wszystkich żyjątek 
Nieba najmilszy! Czuję, że mój wątek 
Najbliższy treści naszego jestestwa.
Bo kiedy dusza czująca, cierpiąca.
Szuka pociechy, gdy ją smutek strąca; , '
Nic tak nie krzepi, nie wznosi z nicestwa,
Jak blade światło nowego miesiąca.
Gdybym się nie bał zasłużyć u świata 
Na scholastyczne miano panteisty.
Albo na starą nazwę renegata,



Lub i-Oibił szczątek wiary mej ojczystej, 
Gotówbym uznać w twej tarczy przejrzysiiij 
Objawę bóstwa, a może podzielić 
Wity Indyan o Bogu człowieku,
Z którego piersi miało czucie strzelić,
A księżyc powstać z uczucia rozcieku.
Byćżeby mogło, aby ta tęsknota.
Która tak lubo duszą moją miota,
1 tak nęcąco pierś wzdyn-a ku tobie,
Jak krawędź morza, która w noc pogodną, 
Wznosi, jak mówią, swoję przestrzeń wodną, 
Jakby jej było za ciasno na globie,
By ta tęsknota, była grą urojeń,
I gdzieś rzetćlnych nie znalazła spojeń?
O świecie duchów! przyjm mię w swe objęcia 
Niedocieczone! Jam godzien przyjęcia.
Bo cię zgaduję pod powłoką ciemnic.
Jako na dawnem Eleuzy święcie 
Do uroczystych wciągano tajemnic 
Wiernych Epoptów, tak mnie daj przyjęcie! 
Bym błędną cząstkę z siebie mógł wyłonić, 
Skroń ęrzed widomym Hirofantem skłonić.
Natura moja tak jest twojej bliską,
Tak równo-istna treścią, jakby w  tobie 
B yło jej w łasne, rodzime siedlisko.
0  świecie duchów, czyliź twe kolisko 
Oczom śmiertelnym jawi się aż w grobie?
Tyś krajem cieni, ja jużem pobratan.
Wcześnie pobratan z mieszkańcami twenii 
Bo czyliż cieniem nie jestem na ziemi?
1 w mem jestestwie dobroduch i szatan 
Goszczą na poły, tak samo jak w tobie;
0  czemuż wrócić nie mogę w te lata 
Dawnych magików, gdy o nocnej dobie 
Rozmawiał człowiek z wielkim duchem świata
1 wzrok zawodził przez wielki świat duchów.’ 
Z cyfer i głosek składał talizmany,
I przyszłość wieszczył z kierunku i z ruchów 
Proroczych planet. Klucz ten zapomniany. 
Wzgardzony dzisiaj, leży w starych księgach; 
Lecz gdzież są zdolne dźwignąć go ramiona?



Choćbym posiadał pierścień Salomona,
Czyż,on mnie powie o wyższych potęgach? 
Chociażby nawet du ręki mi dano 
Ów pręt wieszczbiarski, 7, widły dwurożnemi, 
Którym wskazywał kruszce w głębi ziemi 
Ów niepojęty młodzieniec z Gargnano,
Czyż ten pręt cuda w dłoni mojej zdziała? 
Sprzęt odziedziczy po ojcu wyrostek,
Sztuka jest działem epok i jednostek,
Jestto Sybilla z wiekiem zaniemiała;
Próżno jej wzywasz. 'Wieczność, jak dziewica. 
Nie odsłoni ci kwefionego lica,
Kiedy nie umiesz zjednać jej miłostek.
Bo nie dość wiedzieć, trzeba nadto umieć-,
Nie dość zacieków iść trybem zawiłym;
Trzeba naturze umieć stać się miłym,
I ziemną cząstkę na ziemi przytłumić.
Więc, jeśli posty, jeśli chłosty ciała.
Jeśli wszelakich gminnych żądz wyzucie.
Rzewna tęsknota, i tęskne uczucie,
Wiara niezłomna i woja wciąż stała.
Mogą co wskórać, godnemi są śluby,
O świecie duchów, jam gotów na próby!
Mów co mam czynić! Co bądź głos twój powie, 
Wypełnię wszystko, za część twego wiana 
Objawy, którą Chrześcianin zowie 
Apokalipsą, Indjanin nirvana.
O mów! chociażbym żywotem przypłacił,
Żywot nicością, cóżbym więc utracił?

{milczenie).
Głucho! Dźwięk duszy w’ powietrzu przepada. 
Nie doleciawszy do górnych wybrzeżj;
Milczą żywioły, ziemia trupem leży.
Nic,mię nie słucha, nic nie odpowiada. 
Wzgardzony jestem od sił niewidzialnych,
Jak od okrutnej piękności kochanek.
Czczo mi i nudno. Już świta zaranek,
A jeszczem powiek nie zmrużył zapalnych. 
Jestem więc znowu z półbożka człowiekiem,
Z ducha szkieletem, nędzarzem z bogacza, 
Znikomych przygód otoczony stekiem!



Nerwy me słabną, wyobraźnia stygnie,
Mglista powłoka oczy me obsacza,
Senźe to, czy śmierć, czy odmęt w malignie?

(zasypia na krawędzi okna).

OJCIEC ( <u szlafmycy wchodzi)
Widziałem światło przez klucza szczelinę. 
Rzekomo jeszcze w tak pÓźną godzinę 
Dulczy nad książką.

Zgadłem. Świeczka nocna 
Rona w lichtarzu i po ksiąg ustroju 
Rozlewa strumień stopionego łoju.
Te nowe umy, to drań bezowocna.
Nie dają ehleba i marnie chleb jedzą,
Widzą gdzieś cości, a gdzie trzeba ślepe.
On o tem nie wie z całą swoją wiedzą.
Ze mała iskra exćitavit saepe 
Magnum incendium.

Lecz gdzież jest u djaska?
(spostrzegając w oknie śpiącego).

Nowe dziwactwo! Biedażto mieć dzieci! 
Dostanie jeszcze chrypki lub wyleci,
I głowę sobie na bruku roztrzaska.

{budzi syna).
Bogdanie! Bogdanie! Cóżto za myśl dzika. 
Otwarte okno ob.ierać za łoże?
Łatwo nieszczęście zdarzyć ci się może;
Bo wiem że nie masz daru lunatyka,
Coto po gzymsach drapie się bez szwanku. 
Spadłbyś. Co za szał spać w oknie otwartem!

BOGDAN {przeciera oczy). 
Byłto sen nie śpih.

O JCIE C

Bogdanku! Bogdanka!
Ty serce ojca zakrwawiasz nie żartem.
Kłopot mi sprawiasz.



B O G D A K .

Więc bogdajbyni nie żył! 
Na kłopot drugich i na kłopot własny! 
Przebacz! Czytaniem poźnotn w noc zabieżył. 
Znęcił mię potem ten miesiączek jasnv;
Patrząc się w niego zasnąłem. Sen krótki 
Był ale boski! dotąd mię nasyca.
Zdawało mi się, źem wolny, leciutki.
Płynął na srebrnym promieniu księżyca,
W górne etery, w niedościgłe szlaki,
I doznawałem tak rozkosznej doli,
.Jakiej doznają chyba lotne ptaki.
Lub więzień, gdy go wypuszczą z niewoli.
.Ta duch, widziałem roje duchów świata, 
Drobnych, powiewnych, w nierozdzielnej pletni, 
Krążących wkoło przybyłego brata,
.Tak oćma muszek w śliczny wieczór letni,
I mknąłem dalej, dalej, coraz dalej,
Gdzieś w nieskończoność. I w powietrznej fali 
Migały gwiazdy, cudnych sfer szeregi,
.Tak przed żeglarzem ubarwione brzegi.
O gdybyś wiedział, gdybyś mógł pojmować, 
Jakto jest błogo z prochem zrobić przedział. 
Mieć skrzydła, duchem po morzu żeglować, 
Nieskończoności! Gdybyś, ojcze, wiedział 
Ile piękności mieszczą tamte kraje.
Piękności wyższych nad wszelkie rodzaje 
Ziemskich piękności i ziemskich półbogiń.
Ojcze, zaprawdę nie byłbyś mię zbudził!

O JC 1F.C

Więc przeto iżeś na ziemi się znudził,
Na jej padole chcesz zapuścić ogień.
Dom puścić z dymem? Czy widzisz, tę strugę 
Łoju co płynie po twoich papierach?
Podczas, gdyś sobie odbywał żeglugę 
Po jakichś cudnych, napowietrznych sferach, 
nóg strzegł, że płomień w izbie nie żeglował. 
Pozwól, nie na tom książki ci kupował.
Abyś je palił.
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BO GUAN

Jest słuszność w odwecie: 
Oneć spaliły mego życia kwiecie,
Lecz tegom nie chciał. Obaśmy zbłądzili, 
Lecz mimochętnie; ty, ojcze, sprawiając 
Materyał palny, a ja narażając 
Go na spalenie. Nie mogłem w tej chwili 
Pragnąć zniszczenia twego, ojcze, daru. 
Alexandryńska minęła epoka.
Do spopielenia stugłovvnego sragka,
Zamało dzisiaj jednego pożaru.

O .ICIEC

Kto cię zrozumie, dam mu konia z rzędem. 
Ja, widzę, prostak, nie sprostam z mądremi. 
Jeśli u ciebie jest jakowym względem 
Prośba ojcowska, błagam, chodź po ziemi! 
Wszak tylu innych w uczoności grzebie,
A jednak żaden nie popada w szały;
Po ludzku mówią i czynią. U ciebie 
Mowa i czyny w gzygzak się zmieszały, 
Jąkbyś uciekać chciał przed krokodylem.

B O G D A N

Ach! jabym uciec chciał przed samym sobą, 
Uciec, z poczwarki stawszy się motylem;
Boć życie nasze jest liszki chudobą. 
iMy sami sobie jesteśmy postrachem,
Gdy postrach innych trwogi w nas nie budzi, 
Tak i weselem, gdy wesołość ludzi ’
Dla duszy naszej natrętnym jest gachem.
Sami kolebką, sami sobie grobem,
A może także kiedyś i wskrześcami 
Z własnego grobu!.. /

O JC IE C

I durzy Ul się sami. 
Trudno mi takim stylem i sposobem 
Rozmawiać z tobą. Spij zdrów.



BO G D AN

Jeszcze słowo, 
Kochany ojcze! My jesteśmy zera,
Lecz świat ten cuda i dziwy zawiera 
Ukryte przed ludzką głową,
To moja wiara, cud czy traf, dodaje 
Czasem jednostkę do zera. Gdy z tyłu, 
Błaho znaczący ułomek powstaje.
Lecz jeśli z przodu, zero wstaje z pyłu,
l jest juz czemsiś. To się do nas ściąga. 
■My dzisiaj zera, Iccz jest cudów wątek.

O JC IE C

A ja ci mówię, źe ten twój dziesiątek,
Na dobrą sprawę, nie wart i szeląga.
I ze kto nakształt mózgownicy twojej
0  jakichś cudach, dziwotworach roi, 
ł.atwo w cudaka albo dziwoląga
Moie się przebrać. To jest moja wiara,
1 na dobranoc uhimatum moje.

( idchodzi).

B O G D A N  (sam)
Szanowna głowa rodzicielska stara! 
Szczęśliwy umysł, co ma pewne kroje, 
Stałe, skończone! Bo stawać się ciągle, 
Jestto wciąż walczyć z fatalną potrzebą... 
Kr.opla speriona wygląda okrągłe',
Opar mknie w górę i zachmurza nieba.



PO W IEŚĆ.
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K0ZDZ1AŁ PIERWSZY.

Pan Bolesław.

Pan Bolesław był w rozpaczy!.... Już dziesięć ty
godni długich przebiegał sam z sobą i z myślami, po 
pokoiku mającym sześć łokci długości, a pięć sze
rokości, który przez cały ten czas był jego przymu' 
szoném pomieszkaniem. Pokoik p. Bolesława był otwar
ty , okna wyglądały na dosyć ożywioną uliczkę nę
dznego miasteczka, ale sługa miejski stał na straży 
tego pokoiku* Pan Bolesław mógł się przechodzić po 
tém miasteczku i do woli przypatrywać codzień jedna
kowym scenom lichej mieściny, ale strażnik cho
dził za nim. A co gorzej, pan Bolesław był w więzie
niu olbrzymiem jak całe przyrodzenie, szérokiem jak 
świat cały, bo pan Bolesław był więźniem w ła
snych okoliczności, bo pan Bolesław był goły w ca- 
łćrn zwyczajném tego słowa znaczeniu, ogołocony ze 
wszystkiego co rzeczywistość ludziom daje, a boga
ty we wszystko co tylko naigrawająca wyobraźnia dać 
może najświetiiiejszych wyobrażeń, żądz najobszer
niejszych. Pan Bolesław miał w sobie cierpienie mo
ralne, z którém dzień i noc walczyła dusza jego, a mózg



rozegrzaii} gorączką, tą nieodstępną towarzyszką wszy- 
atkich cierpień, snuł bez ustanku pasmo myśli dziwa- 
cznemi zygzaki w'ijące sig wokoło jednego przed
miotu, który jak pająk olbrzymi, w środku tej tkaniny 
własnego utworu, cigżył na głowie bólem nieustan
nym. Pan Bolesław był wydziedziczony ze wszystkie
go co świat daje swym mieszkańcom w użyciu, był 
przykuty ołowianemi łańcuchami konieczności i ngdzy 
do każdego miejsca w którem sig znajdował. Pan Bo
lesław był natomiast panem całej krainy marzeń, dzie
dzicem bezgranicznych stepów po których wyobraźnia,’ 
jeszcze młoda, zasycana mnogiemi książkami, tą tru
cizną dziewiętnastego wieku, stawiała naprzemian 
cudowne obrazy gmachów niebotycznych, gajów nęcą
cych świeżością barw, widoków tak rozlicznych, jak 
wszystkie podróże które przeczytał, scen tak wabiących 
swoją nowością i czarującym urokiem, jak wszystkie 
powieści które przebiegł przez ciąg życia sw ego, a 
w głgbi duszy wyhodowanej samotnością, rozpamigty- 
waniem i długiemi cierpieniami, wyrósł utwór poli
powy, którego każde ze setnych ramion rozciągało 
brudne swe palce po wszystkich jego żyłach, po wszy
stkich najdrobniejszych nerwach serca i mózgu, gra
jąc po nich szatańską bólu symfonią, a miano le
go potworu było rozpacz-, i za jego skinieniem sa- 
rnowładnem pękały tęczowe bańki marzeń, nikły i za
cierały sig barwy nęcące wyobraźni.

Ale któżto pan Bolesław?— Był on jednym z nie
skąpych odłamków cierpiącej ludzkości. Zdarzyło mi 
i>ie czytać fantazyą jakąś żartobliwą o przysłowiach 
Polskich, a w niej ustęp o licznej u nas familii Za
błockich; podobno pan Bolesław należał do tej sła-



wiiej z przedsiębierstw swoich rodziny, która ina szcze
gólny talent źle na wszystkiem wychodzić, od której 
wszystko dobre zda sig uciekać jak księżniczki w za
czarowanych zamkach, a wszystko złe przylegać ja
kimś pociągiem, którego magnetycznego stosunku do 
pewnych ludzi ani pan Mesmer nie wynalazł, ani ża
dna z jasnowidzących nie dociekła.

Pan Bolesław miał nawet rozum; ślicznie- rozpra
wiał, mnóstwo czytał, ładnie pisał, ale ten rozum je
mu samemu pomagał tylko do tworzenia ciągłych 
zawikłań w położeniu jego. Pan Bolesław miał roz
sądek, przedmiot jakikolwiek przez niego rozebrany, 
zadziw'iał wszystkich jasnością swoich dowodów, czy
stością wyobrażeń, ale ten rozsądek nie był dla niego 
Wszyscy mu oddawali sprawiedliwość, a przecież je
mu samemu służył tylko do najjaśniejszego zrozu
mienia, że wszystkie usiłowania by byt swój polepszyć, 
były nadaremne, a co gorzej szkodliwe. Bo pan Bole
sław był poetą: miał niezawodnie w sobie tę świętą iskrę, 
to przekleństwo Kaima. Pan Bolesław był poetą, chociaż 
sam własną ręką popalił stósy wierszów swoich, zna
lazłszy je niegodnemi druku, a powieści które pisał 
i w których niejedna myśl szczytna zwrócićby mogłaf 
na siebie uwagę ludzi myślących, nie uszły fatalizmowi 
Zabłockich rodu; spoczywały nie mogąc się wydobyć 
z pyłu kilkoletniego, który je pokrywał, by wylecieć 
w świat; poczwarki manuskryptowe z braku ożywia
jących złotych promieni, nie mogły sig przeistoczyć 
w różnobarwnych okładek drukowane motyle, by wol 
no przelatywać świat od końca do końca, pan Bolesław 
był poetą całą duszą, to były grzechy jego żywota.



Czy kto się zastanowił należycie i długo nad tein 
co to za dar okropny tg świgta, ta wielka iskra o któ 
rej tyle bajeiny? Jestto szata Dejaniry która przepa
la w popiół tego którego obleka, i od której płomie
nia każdy ucieka. Poeta właśnie dlatego że jest po
etą, sterczy odosobniony od drugich, od jednych nie- 
pojgty, od drugich zazdroszczony, od wszystkich uni
kany, bo żadnemu swemi uczuciami nie wskakuje w kar
by zwyczajne, po których toczą sig odwieczne koła 
pojęć ludzkich; bo inne, boskie, czując w sobie po
wołanie, nie jest w stanie bratać się z drugiemi ludź
mi, z któremi, by żyć z niemi na równi i \v zgodzie, 
trzeba koniecznie zdybywać się w codziennych zwyczaj
nych drobiazgowych uczuciach, przesądach i zwycza
jach, które stoją od potopu świata jak wielkie, w nie
zmienne kształty swoich piszczałek ulane, organy, na 
których od rana do wieczora cały ogół ludzkości prze
grywa wiecznie jednę symfonią. A jakichżeto szczę
śliwych trzeba okoliczności, jakich żyłami Herkulesa 
obdarzonych piersi, i jakiego nareszcie gieniuszu, by 
się dać poznać, przepchać przez m otłoch, przekrzy
czeć ten organ nieznośnie wyjący, i zaświecić nako
niec ogniem wiecznotrwałym! Odejm końcowi wieku 
ośmnastego, głupstwo Kalontia (Catburu), wymowę Mi- 
raba (Mirabeau), hienowatość Robespiera (Robespierre) 
kobiece intrygi Józefiny, a Napoleon byłby może, prze
bywszy mnogie bezskuteczne wyprawy do różnych 
Indyów, osiadł w końcu żywota swego w Martynice, 
błogie kolonisty zamożnego prowadząc życie, z czer
woną wstążeczką na guziku.

Proszę tego porównania nie brać w ścisłem  tego 
słpwa znaczeniu, bo mój pan Bolesław nie był g*e-



niuszem; daleki od tego. Ale przecię był poetą; w jego 
dtiszy było natchnienie które ciągnąc go w górne stre
fy, kazało mu pogardzać poziomem, a zatem i być 
od niego pogardzonym; w jego głowie mieszkało ma
rzenie, które mu nie pozwalało tak sądzić rzeczy jak 
motłoch sądzi, a w jego sercu było czucie wyska
kujące co chwila za obr§by uświęconych zwyczajów, 
czucie kapryśne, przesadziste, bezgraniczne, niezno
śne dla ludzi, bo celu nie mające, do którego konie
cznie wszyscy biegnąć muszą, a w Jego żyłach biła 
krew ognista, krew tropiku, otoczona lodami Norwe
gii, krew poety wrząca, a w jego piersiach konie
cznością ściśnione, jak wiatry w jaskiniach zamknięte, 
drżały namiętności olbrzymie, którym było za mało 
miejsca, a za wiele praw.

Pan Bolesław był niczem, i wątpię by już czem 
został. Ledwie znany, od niewielu osób uważany za 
cóś lepszego, od ogółu miany za niebezpiecznego 
towarzystwu przez przesadzone i zapamiętałe swe uczu
cia, czasem tylko, gdy wpadłszy między mniej świato- 
wością zepsute umysły, pomiędzy ludzi nijakiej bar
wy, którzy nic jeszcze nie widzieli, a widzieć ciekawi, 
w których wszystko śpi, rozochocony chwilą weselną, po
dniecony myślą przypadkiem rzuconą, lub czuciem 
przeczuwającem blisko siebie cień jaki współczucia, 
lub namiętnością gwałtem wypierającą się na jaw ro- 
zegrzany, gdy przemówił, wówczas latały z jego oczów 
łyskawice natchnienia, z jego ust latały łyskawice my
śli, cieniowane różnemi barwami wymowy pięknej, 
szczytnej, wówczas słuchacze zdumieni, olśnieni, prze
jęci a co dziwniejsza nie śpiący przez długą chwilę 
między zdjęciem halsztucha, a zaciągnieniem szlafmy-
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cy mówili do siebie: Szkoda pana Bolesława! Co to za 
rozum, żeby statek! O półgłówki, mógłby wam pan 
Bolesław migdzy poduszkę, a ucho krzyknąć: co to 
za statek, żeby rozum.

Pan Bolesław wątpi§ czy byłby kiedykolwiek mógł 
zostać Byronem lub autorem Grażyny, i dlaczegoby 
nim nie mógł zostać, albo raczej dlaczego nim nie 
został, to należy do dziejów jego pierwszej młodości, 
do jego pierwiastkowego wychowania.

Pan Bolesław był poeta, i dlatego nieszczęśliwy; 
nie bgdąc niczém inném tylko poeta, nie był właśnie 
zdatnym do niczego, bo nawet nie mógł się nauczyć 
pisać kaligraficznie, by być krajopisem w jakiej kan- 
celaryi.

Pan Bolesław żył nieraz w najokropniejszej nę
dzy, ciekawy byłbyto epizod co natchnienie działa 
na zimno i głód, i odwrotnie. A nędza! to niedosyć 
że zawiera w sobie żołądek głodny, palce skostniałe 
od zimna, surdut o którego barwę słońca i deszczu 
pytać, bóty w jakich po latach kilkunastu wielkiego 
Napoleona wygrzebano; nędza jestto rdza która naj
czystszą stal przetrawi: jestto brud, który niedosyć że 
ciało obsmaruje, ale przylega częstokroć do duszy. 
Nędza najprzód tego, którego za przedmiot swojej mi
łości obierze, poniża przed ogółem, dla prostej ma
tematycznej przyczyny, że nędzny jest. O! na to żeby 
był jakąś w rzeczywistości stanowiącą cyfrą, trzeba 
dodać przynajmniej -j-  ̂ * "ł" 1? a zatem trzeba dać. 
Ludzie nie cierpią dawać, jestto rzecz dowiedziona, 
żadnych nowych nie potrzebująca dowodów, a zatem 
widok nawet takiej istoty staję się nudnym, obrzydłym, 
w końcu dżumowy skutek , tojest unikanie sprawia na
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ludziach. A co gorzej, nędza naznaczywszy już pal
cem swoim taką nieszczęśliwą, istotę, namaszczywszy ją 
olejem męczennika, odosobniwszy od ludzi drugich, od 
wszystkich uczuć, których nawet okazywanie świat 
zowie śmiesznością, jeżeli nie zbrod lią, bo nieszczę
śliwy jestto Parya towarzyski; obdarłszy go z lego 
przez coby mógł się powierzchownie podobać czulszej 
części rodzaju ludzkiego, tojest zdjąwszy z niego su
knie w którychby ich sukno przypominało znany sklep, 
a krój znanego krawca; przerzadzi jego w łosy, a re
sztę ręką rozpaczy w bezładne pogmatwa kołtuny; po- 
orze twarz jego zmarszczkami sobie właściwemi.... 
Bo proszę uważać, nie wiem co o tem pan Lawater 
|)isze, oto są dwie twarze dwóch ludzi, których wiek 
się już ma ku starości, na obydwóch fale zdarzeń prze
żytych marszczą się jednakowo: ale na tej po prawicy 
są zmarszczki miękkie, zaokrąglone, ciągnące się w lek
kich zarysach ku ustom, które wydęte na wierzch, 
pełne lub nieco wdół zwieszone zdają się uśmiechem 
tworzyć tu jakieś zagięcia twarzowe, tam po lewicy wi
dzisz oslrokątne, długie, przeciągłe, głębokie zmarszcz
ki, ku oczom w płaczu, dalej po czole ku niebu w modłach 
rozciągnięte, tak mocno i dobitnie, że się aż usta 
ścisnęły w środek, jak gdyby chciały zdławić jęk lub 
przekleństwo; zrazu rpzpoziićiję tego, co w użyciu po
starzał, od tego, którego nędza naznaczyła. Brzydsza 
twarz nędząrza; milsza bogacza, chociaż nie powiem 
że szlachetniejsza, bo przebiegłszy dzieje tych zmarsz
czek, znajdziesz może na tej szlachetność cierpienia, 
a na tamtej podłość rozpusty. I nieraz twarz że
brzącego starca przypomni ci, jeżeliś czuć jeszcze 
zdolny, twarz Sokratesa nad puharem cykuty; a twarz 
dyplomaty chjba Sardanapala przesyconego użyciem...



Ale nędza krwi nie zdofa ugasić ziipchiie, namię
tności przytłumić na wieki nie potrali: te wyrwać 
się pragną; im wigcej ściśnięte, tym więcej na wol
ność dążą. .4 wyobraźnia wystawia czarowne obrazy 
z całym urokiem pamiątek czytanycfi, widzianych; 
przeczutych, i drży krew namiętności. piersi roze- 
przeć grożą a użycia tysiączne sposoby, jak nimfy 
tęczowemi barwami strojne, wijące się w czarują
cych splotach tańcu, coraz żywszego, dzikszego, 
szaleńszego, łyskaw'icą oka mrugając, ustami po
całunku żądnemi uśmiechając, żałobnemi rucha
mi nęcą, podsuwając prawie pod usta puhar z któ
rego trunek zaczarowany wytryskuje dyamentowemi 
kroplami rozkoszy i użycia. I wyciąga drżące od żą
dzy, wyschłe od nędzy usta, i kielicha dosięgnąć nie 
zdoła. Bo między ustami a kielichem występek wy
szczerza się okropnie, i co dzień, co godzina, co chwi
la, szalone powtarza się zjawienie. Jeżeli w przeklętej 
chwili zapomnienia i rozpaczy dosięgły nareszcie usta 
nęcącego puharu , i pijąc już z niego zapomnienie, 
świat nieomylność swoich wyroków' wykrzyknie...

Nie dlatego to powiadam, by pan Bolesław miał 
na sumieniu jakązbrodnię. On daleki od tego, ale nieraz 
zmęczony przymuszoną wstrzemięźliwością, a namię
tnościami i krwią pobudzony, jeżeli niezgrabnie po
trącił kogo w szalonym padzie za puharem rozkoszy, 
ile przekleństwa! ile gniewu! na się zwrócił.

W miłości osobliwie grzeszył wiele, bo jego mi
ło ść  każda była gwałtowna, pierwsza niebios i pie
kieł sięgająca, niczcni niewstrzymana, burzliwa, pet- 
na kapryśnych epizodów poety, jego każda miłość



była powieścią, odrębną, uczuciową, której najczęściej 
ofiarą była ta nieszczęśliwa , która porwana pocią
giem magnetycznym natury, silniejszej i poetycznej, 
nie zdołając nawet rozumieć tej natury wyższej uspo
sobieniem i czuciem od siebie, nie bgdąc oczewiście 
w stanie zadosyć czynić wszystkim kapryśnym żą
daniom takiego uczucia,ulegała najczgściej, tą poezyą 
która ją otaczała, jakby snem czarującym i cudownym 
ujgta; błądząc z marzenia w  marzenie, przebiegała, 
skrzydłami wyobraźni swego kochanka utulona, w nie
znane sobie krainy cudów  ̂ i uroku, aż się nareszcie 
obudziła, znudzona, zmęczona, zniszczona, przesyco
na, za mocnem dla siebie uczuciem, albo co gorzej 
opuszczona z zapłakanemi oczyma, śledząc nadaremnie 
kochanka, którego inna namiętność gdzieindziej por
wała.

Pan Bolesław był zatem niestały! Proszę wie
rzyć tej smutnej prawdzie, że poeta który tak pię
knie, tak szczytłiie miłość opiewa, stałość w najświe
tniejszych barwach maluje, jest niestały zawsze, 
i musi być niestały. Jego miłości wszystkie , sąto 
powieści siłą  jego duszy natchnione, w rzeczywi
stość przeistoczone, i jak w rzeczywistości kończące 
się nakoniec. Święcie w to wierzę, że żaden poeta 
nie może być stałym kochankiem; mąż zaś z niego 
zwykle najokropniejszy. I dlatego, piękne czytelniczki 
moje, radzę wam, wybierajcie sobie za przedmiot mi
łości waszej równego sobie w usposobieniu; będzie
cie uboższe w cudowne marzenia, w urocze zjawienia, 
w płomieniste uczucia, ale zato bogatsze w i’zeczywi- 
stość. Szczęście raju będzie wam nieznane, ale za



lo mieć będziecie szczgście, jakie ziemia dać jest 
w sianie!

Pan Bolesław, jeżeli zakrwawiał nie jedno ipzule 
do siebie przywiązane serce, nie robił lego z celu 
jakiego, bo przedewszyslkiem cel jaki pewny i pan 
Bolesław, byłyto dwa poj§cia niełączne z sobą. Pan 
Bolesław żył bez celu, kochał bo kochać umiał, bo 
kochać pragnął, bo jego wszystkie siły  żywolne, si
ły  natchnienia i poezyi, szukały bez uslanku wal
ki, sposobu i miejsca, gdzieby się mogły wyszaleć, 
wylężyć, naigrać do woli. Rzeczywistość ogranicza
jąc działalność pana Bolesława, trzymając go na uwię
zi, jednego kraju, jednego miejsca, zostawiła mu je
dno uczucie wolne, tojest miłość. Pan Bolesław, ja
ko poeta, szukał w ograniczonym świecie w którym 
żyć musiał, tego ideału, którego obraz- spoczywał 
w duszy jego. Ideał natchniony poezyą, cudowny, jest- 
lo fénix bajeczny, i niestety nigdy podobno znalezio
nym być nie może. Ileż razy biedny pan Bolesław, 
złudzony uczuciem, które poetyczne jego obrazy ży- 
M'emi słowy malowane zbudziły w pięknem oku zie
mianki, uwierzył łzie która zabłysła jak gwiazda na 
niebios błękicie, albo na zaciemuioném tle chmur i 
mniemał widzieć gwiazdę zaranną poprzedniczkę zo
rzy szczęścia. I wysypał u nóg lej nowej niebianki 
zdrój skarbów w głębi swej duszy zamknięty. Pi- 
gmalion ożywiał Galateę natchnieniem poety i przywią
zał się do swego dzieła, i usnuł dla niéj szatę z naj
lżejszych i najprzejrzystszych marzeń swoich, cudo- 
wnemi,.nieznanemi ziemianom kwiatami uczuć ją obsy
pał, ustroił w myśli swoich błyszczące klejnoty, w per
ły łez swoich, i muzykę swych pieśni. I widział przed



sobą cudne, ludzi oczom niewidzialne zjawienie,- od
bicie się własnych natchnień, myśli i uczuć, tęczę 
odstrzeloną w kropelce łzy. Lecz jakże prędko znikło 
to zjawienie, jak każde optyczne złudzenie! Prysła 
bańka tęczowa! a miejsce bogini zastąpiła kobieta 
z całą prozą swojego wychowania, swoich potrzeb, 
zwyczajów, stósunków codziennych, koniecznych. O! da
rujcie panie, biednemu panu Bolesławowi! Często on 
był oszukanym i oszukiwał nawzajem, jeżeli odcza
rowanie okropne poety może sig nazwać oszukań- 
stwem. Świat krzyczał za nim, trzoda krewnych, przy
jaciółek, odsądzonych kochanków ryczała przekleń
stwem za nim; i nikt mu w serce nie zajrzał, jaki 
mu tam żal głęboko wkorzeniony został, żal za złu
dzeniem, które tak krótko trwało, i żal za tą którejby 
chętnie krew swą oddał, by wynadgrodzić miłość, 
której czuć już nie mógł.

Kto wie coby się stało, gdyby pan Bolesław był 
zdybał jakim przypadkiem kobietę usposobienia ró
wnego sobie. Rzeczby była ciekawa, dla zimnego psy
chologa, uważać zjawienia miłości takich dwóch istot. 
Ja jestem pewien prawie iżby pan Bolesław był w tej 
nowej walce upadł na wieki, i z marzenia tej nowej 
olbrzymiej zapewne m iłości obudził się niewolnikiem 
wiecznym takiej kobiety, igraszką jej kapryśnej woli;
bo..... Tu muszę państwu rozpowiedzieć jeszcze jednę
właściw'o.ść pana Bolesława, dla zrozumienia mojego 
domniemyw^ania.

Pan Bolesław był otyły!.. Widzę uśmiech na twa
rzach czytających dosyć przykry, dla ranie ironiczny; 
ale proszę o cierpliwość, w istocie pan Bolesław był 
otyły, nic to nie mówi przeciw jego prawom do wyż-



szóści nad drugierai, albowiem Alexander Wielki, 
Bolesław Chrobry, Giboti i \vielu innych wielkich lu. 
dzi, byli otyłemi. AVprawdzie nie zdarzyło mi się 
słyszeć o poecie otyłym; ale cóż robić, prawda przed 
wszystkiem. Fan Bolesław był otyły, i pan Bolesław  
był poeta! Z tej. jemu może tylko właściwej przyczy
ny, dałoby sigAvyprowadzić wiele nieszczęść pana Bole
sława, Dusza jego i ciało były w ciągłej walce, ale 
dwie siły przez naturę, w takich stosunkach były ro- 
zmierzone, iż żadna z nich drugiej zwyciężyć nie zdo
łała, a że te dwie siły są sobie zupełnie przeciwne, 
całe życie pana Bolesława najjaśniejszym tego dowo
dem. Nieraz pan Bolesław uniesiony natchnieniem du
szy, która zaczynała po nerwach mózgu jego, jak mistrz 
jaki po stmnach, przegrywać cudowne akorda, zwia
stujące jakieś nowe, niesłyszane arcy dzieło, i już 
pan Bolesław pełen myśli nowych i łyskającemi oczy
ma, porywał się by chwycić pióro i przenieść na pa
pier, co tam wrzało w środku, kiedy ciężkie ciało 
spoczywając gnuśnie na łóżku, z długim cybuchem 
w ustach, mimo wszelkich natężeń duszy, nie pozwo
liło mu się podnieść: i całe natchnienie pana Bolesła
wa znikło marzeniem w kłębach dymu.

l dlatego ileżto razy w dziennym poobiednym 
pół-śniepół-jawie. lub wnocnem przedsennem ma
rzeniu jiudowne powieści, całe formą, całe w szcze
gółach, przesunęły się przez myśl pana Bolesława, 
pieszczone długo przez niego. Obrabiane nawet, ale 
nigdy napisane. Nieraz pan Bolesław leżąc czy cho
dząc, siedząc czy jadąc, roił sobie z własnego życia 
wzięte zamki nadpowietrzne cudownych kształtów, peł
ne dzikich okolic, niezwyczajnych zdarzeń, i pD ró



żnych koniecznych, dziennym zatrudnieniom poświę
conych przestankach, porywał napowrót tę samą myśl, 
obrabiał ją, w nowe ustrajał szaty, zdarzenia w logi
czny ściskał związek, naokoło artystycznie ułożone
go kościotrupa je oklejał póty, póki nie stworzył ca
łości; ze wszystkiemi odmianami, ze wszystkiemi arte- 
ryami, po których krew przyczyn i skutków, sok ro
zumowań przelewał się aż miło. Ale ciało leni
we i ciężkie, nie lubiło zgięcia nad stolikiem, ręki do 
ruchu pisania puścić nie chciało, i znajdowało na
reszcie, że przerabianie myśli na słow a i peryody, 
sprawia ból głowy. Ztąd ponikło mnóstwo powieści 
pomiędzy ścianami niegodnemi takich gości, ulecia- 
ło  po gajach leśnych, po krzewach ogrodowych. A co 
najgorzej, że pan Bolesław rzeczywistem życiem zmę
czony, polubił takie chwile samotne, poświęcone two
rzeniom, które jego samego świeżością swych barw 
i pięknością kształtów bawiły, czas tego wielkiego 
ciała nieprzyjaciela zabijały, słodziły niejednę gorzką 
życia chwilę Letejskiej wody, usługę mu czyniły; a co 
najwięcej, były niejako' sposobem jakim się dusza 
zmęczona tą ciała przekorą odwetowy wała męcząc 
je w ten sposób, i prawie odosobniając się od nie
go. I dlatego pan Bolesław nie został wielkim czło 
wiekiem; dlatego pan Bolesław był w całem tego 
słowa znaczeniu do niczego, bo nigdy ciało leniwe, 
nie dało mu się wziąć do ciągłej, trudzącej pracy- 
Z wiekiem lo lenistwo ciała stało się złem nie do 
wyleczenia.

Rzeczywistość zaś nie przestawała coraz więcej 
ścieśniać działalność pana Bolesława, nowemi tru
dnościami zawalając ścieszki, które marząca natura



pana Bolesława sobie wybierała; ścieszki po których 
można zapewne zdobywać cudowne dzikością swo
ją okolice, pyszne skałami i lasami niebotycznemi 
widoki, ale domy gościnne, publiczne ogrody z całym 
szałem ciągle nowych zabaw, ale pałace zbytków 
i używania, bitego trzymały sig gościńca, po którym 
wśród cisnącego sig tłumu, dawno go rzesza jego ro- 
wienników wyprzedziła. On zmgczony przeciwno
ściami, zpoczątku sam uciekał w swoje lube kraje 
marzeń, bo w nich piękniejsze zdybywał ogrody, bo 
tam kolumnady jego pałaców w kopule nieba nikną
ce, były świadkami nie takich zwyczajnych zdarzeń, 
walk olbrzymich i jak w kalejdoskopie, w ciągłych 
zmianach coraz go świetniejszemi, świeżych barw 
rysunkami ngciły. A później wzwyczajony do tego 
życia marzeń i poezyi, czyż mu tak łatwo było od 
nich się oderwać. Miał on jednę myśl, która jakby 
łyskawica przebijała czasem mgły marzeń, które wko
ło  niego osiadły; byłato myśl dawna, cigżka, boles
na, byłatp myśl zła: i biada jemu, jeżeli z tej łyska- 
wicy wyleci kiedy piorun, z tej myśli wystrzeli czyn, 
biada wtenczas jemu i miejscu, które w swym prze
locie piorun natrafi. Czyto myślą wzbudzony, czy 
kapryśnego błądzenia przypadkowem zrządzeniem, 
czy najczęściej potrzeby gnany ostrogą, dostawał on 
sig nieraz na bity gościniec. O jakże śmiesznie wyda
wał sig on w tłumie, w swej zaniedbanej, podartej 
od cierniów odzieży, z mgłą na czole, z marzeniem 
w duszy; czasem zdybywał którego z rowienników 
swoich, który przywitał się dlatego, aby z uśmiechem 
pogardy zmierzywszy pana Bolesława, wskoczyć w mi§k-
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kie własnego powozu poduszki i pogonić za nowejni 
towarzyszami i przegonić sig, gJyby iiawol przyszło 
stratować rgkg przyjaciela ku przywitaniu wyciągnio- 
uą. Bo lym gościńcem jeno wzdłuż jego spoglądniej 
dziwnym ruchem w bezładnym tłumie miliony ludzi 
bieży, jedzie, a nawet czołga sig naprzód. Dziwne 
postacie tych tłumów, różnorodne są stroje; jakby 
maski Weneckie, jakby pielgrzymy z całego świata, 
w jedno miejsce dążące. I przez Boga! maski to są 
za życia, a celem pielgrzymka, do grobu! A tu i owdzie 
po bokach gościńca, jakby znaki milowe różnego wieku 
i różnego kształtu mogiły, kryją one całe pokolenia 
wgdrowców tych dziwacznych, którzy na bok drogi 
przemocą, wiekiem lub własną chgciązepehnigci,usngli 
na wieki, z ustami przyciśnigtemi do kielicha, do ust 
niewieścich, do pełnej szkatuły, do ksiggi nigdy nie- 
przeczytanej, lub otwartemi do żebrackićj pieśni! l pan 
Bolesław, popychany jakby falami morza, tenii bałwa
nami ludzkiemi, stał ciągle prawie na jednem miej
scu, jeżeli nie odbywał żółwia a co gorzej, czasem 
raka podróży. Sam nie mając celu pewnego przed 
sobą, darmo pytał przechodniów, darmo szukał twa- 
rzy przyjaznej, darmo! twarze zimne i obojgtne tej 
wielkiej maskarady co najlepszego dla niego zdziałać 
mogły, to chyba w'prowadzając go w nowe marzenia, 
w nowe ustgpy, z bitego gościńca. Jednem słowem  
pan Bolesław coraz wigcej stawał sig niezdatnym do 
życia w świecie, w którym żyć musiał, do ludzi mig
dzy któremi srogi go los postawił. On szukał tam 
ziszczenia swych marzeń; cóż dziwnego że i ludzie
i zdarzenia które go zdyby wały, musiały mu sig wy
dać tak różnemi, tak niższemi, ruchy i działania jego



istot wymarzonych, i tyle różno od ruchów i dziatan 
ludzkich, logika jego duniań samotnych od logiki lu
dzkiej. Niezdatny dla ludzi, niezdatny dla siebie; tem 
podwójnem pigtnem naznaczony, nasz pan Bolesław 
najszczęśliwszym czut sig, gdy na chwilg znowu za
marzył, i jak w w’łasnym domie znalazł się w obszer
nym obrębie swoich marzeń.

W tej ciągłej walce, migdzy duszą a ciałem były 
oczewiście chwile, kiedy ciało zmęczone tą ciągłą  
lecz celną wędrówką, za złudzeniem głośniej jeszcze 
przemaw'iać zaczynało; dusza wówczas marzyć prze
stawała, a za pomocą tajemnego organizmu, który łą 
czy te dwie siły, podsuwały się przed oko duszy obra
zy zupełnie cielesne, materyalne, tysiącznych potrzeb. 
Były znowu chwile równowagi między dwiema s i
łami, chwile okropnych dla pana Bolesława rozpamię- 
tywań, wówczas organem'duszy przemawiała ta myśl 
dawna, ciemna, organem ciała potrzeby życia ciągle 
wzmagające się. I znowu nierównym chodem szedł 
naprzód. A wkoło niego tysiączne śmieją się doń 
ciała, rozkosze, tysiączne sposoby używania, patrząc 
naJi oczami wszystkich zbytkownych przedmiotów, wszy
stkich coraz zmieniających się ludzkich wynalazków.

Biedny pan Bolesław! cóż dziwnego że zdyba
wszy po drodze jakiekolwiek uczucie, tak,się z niem 
pieści, tak sam siebie łudzi, strojąc je w szaty marzeń 
swoich. A ciało leniwe, wówczas spokojniejsze, sa
mo mu pomaga do złudzenia, usypiając umysł' burz
liwy używaniem.

i dlatego pewien jestem, że mocne uczucie ko
biety równej jemu swojem usposobieniem, z d o ła ł o b y

go zupełnie zwyciężyć; bo do katastrof jego  życia



rychby można jeszcze spodziewać, należy albo zwal
czenie ciała przez duszę, albo przeciwnie duszy przez 
ciało.

W chwilach rozpamiętywania, oddawał sig roz
paczy pan Bolesław, bo nie miał tyle energii, by sig 

tego położenia wyrwać, i czy instynktem rozpa
czy wiedziony, czy rozumięjąc złe swego usposobie
nia organicznego, starał on sig kilka razy przypro
wadzić ciało do poddaństwa, zwalczyć tgzbuntowa- 
ną część siebie samego, niszcząc jego siły. Pan Bo
lesław pił ocet aż do zbrzydzenia, aż same zgby ści
skały się przed zapachem tego trawiącego napoju: 
bo mu się zdaw^ało nieraz w chwilach samotnemu du
maniu poświęconych, że wówczas dopiero, kiedy cia
ło niknąć zacznie, duch jego uwolniony z więzów 
ciała, sam wolno bujać będzie po niezmierzonej ma
rzeń przestrzeni, i utworzy cudowne natchnienia, któ
remi on gasnąc powoli, jak pieniem łabędzia żegnać 
będzie świat, który go tak długo zapoznawał. Jedno
2 najmilszych jego marzeń było, umierać na długie, 
powolne suchoty, i wówczas rzucać na papier na
tchnienia godnej siebie zemsty, nad ludźmi, którzy 
nim pogardzili. Ale czy brak energii nie pozwolił mu 
dotrwać w przedsięwzięciu swojem, czy ciała zanadto 
silne zdrowie odrzucało zarody zepsucia, czy może 
ta myśl jedna, w dziecku jeszcze rozwinięta, drzymała 
w głębi duszy jegOj wzbudzona czasem jakim słowem  
przypadkiem usłyszanym, dodawała mu chwilowej nie
zgodnej 2 jego usposobieniem wytrwałości, i popychała 
go ku jakiemuś czynowi, którego zarysy niewyraźne
i iiieodznaczone wisiały przed nim w dalekiej przy
szłości, ciemne, dzikie, fantastycine. jak członki wi-



liziadla jakiego, zgoła że zdrowiu pan Bolesław nie 
wiele zaszkodził, tylko sig nieco na twarzy podsta
rzał, włosów niemało postradał, a resztę pobielił, i 
zawsze więcej marzył niż pisał, więcej dumał niż 
działał, pragnął użycia pełnego, którego mu skąpą 
rąką udzielało przeznaczenie, i nakoniec musiał w nie 
wierzyć pan Bolesław, bo dziwnym łańcuchem nie
powodzeń, wiążących sig między sobą, ciągngło się 
pasmo zdarzeń jego życia. Uwierzył nakoniec że fa- 
talność wisi nad nim, widząc własnych swoich naj
lepszych chęci najgorsze skutki, płacząc nieraz nie 
tylko nad własną niedolą, ale i nad cudzą, której 
sam przed sobą przyznać musiał, był sam przyczy
ną. A co najwięcej nadawało panu Bolesławowi nie
zaprzeczone prawo do wyższości, czyli raczej do nad
zwyczajności różniącej go od ogółu, i dlaczego po
zwoliłem go sobie umieścić w odrębnym rodzaju 
poetów, jest to, że w trzydziestym piątym roku, mimo 
burzliwe "życie swoje, mimo mnogie walki z losem
i sobą, zachow'ał tę młodość i gwałtowność uczuć, 
która w tym wieku nie może być, tylko udziałem od
rębnego, wyjątkowego usposobienia.. Bądź jak bądź, 
fakim był pan Bolesław!

ROZDZIAŁ DRUGI.

Noc czetwcowa.

Fo zachodzie słońca, które cały dzień promieńmi 
z Włoch zdaje się przeniesionemi, niepospolicie do
kuczało, miły był w'ieczór czerwcowy, z tym chło
dem, który (ym jest przyjemniejszy, że po nieznośnym 
następuje upale. Woń wiosny rozchodziła się doko



ła, woń z tysiącznych unoszących sig pierwiastków, 
woń która prawdziwie stanowi oddech wiosny, świe
ży i upajający razem.

W taki wieczór pogodny, na wystawie przed skro
mnym domkiem wiejskim, siedziało trzy osób, na 
których twarzach było rozlane głębokie jakieś marze
nie, różnie jednakże cieniując sig na nich. Siedziało 
dwie kobiet i mgżczyzna. Twarze kobiet, chociaż wie
le różniąc sig od siebie, miały jednakże to podo
bieństwo rodzinne, które czasem łączy jakimś taje
mniczym, niewidocznym rysem podobieństwa, twa
rze zresztą zupełnie n-ie podobne. Byłyto siostry: je 
dna blondynka, z niebieskiemi oczyma, z jasną twarzą; 
na jej młodych jeszcze rysach, widać jak cień roz
chodzący sig po nich zmęczenie życia, widać że te 
rysy przeciągnigte już nieraz były do smutku, do 
tych drobniejszych życia cierpień, które ludzkości są 
udziałem.

Nie widać na niej tych głgboko wciśniętych za
rysów, które świadczą o wielkich walkach, o nie
szczęściach głównych, ale natomiast te drobne żył
ki, tak widoczne na jasnej twarzy, ściągające sig ku 
oczom, zdają sig świadczyć, iż przeznaczenie nie po- 
szczędziło tej kobiecie, tych szpilkowych cierpień, 
których siedliskiem jest domowe pożycie, a ofiarą naj
częściej kobieta, żona. Naprzeciw nićj siedząca, jej 
siostra, jest napoły blondynka, napoły brunetka; 
włosy jej zdają się być przejściem tych dwóch rodza
jów, a oczy są tej barsyy niepewnej, której wewnętrz
ne uczucia, dodają złotego blasku słońca, i cieniują 
jc aż do ciemnego czarnych oczów światła. 1 na twa
rzy widać łączące się te dwa rodzaje, w jednę tym



pięknicjszći całość, im otirgbniejszy jest rodzaj takiej 
piękności. Długie rzęsy brunetki pomagają do ka
meleonowej odmienności oczów, owalne zaokrąglenie 
twarzy brunetkom właściwe przy płci jasnej przezro
czystej blondynki, nos ściągły, więcej twarzom po
łudniowym właściwy, wdzięcznie unoszący się nad usta
mi których wycięcie małe, kształtne, dołkami uśmie
chu ustrojone, zdradza pochodzenie północne, tworzą 
razem czarującą całość. Nie tyle młodość rozlana 
na całej postawie, krasząca twarz urokiem niewin
ności, ile gładkość lic aksamitna, podobna do barwy 
brzoskwini, czystość czoła wzniosłego, dowodzą iż 
lat dziewiczych nie przeszła jeszcze. A jeżeli w tej 
chwili przejścia dnia w noc, rozchodzi się jakiś cień 
lekki po twarzy i czole , nie jestto jeszcze odcień ży
cia, ale raczej odcień uczuciów wewnętrznych, któ
re może po raz pierwszy wzbudzone, kołyszą jej pier
si pełne do westchnienia, oczy mocniejszym cieniują 
blaskiem, usta do uśmiechu swawoli wzwyczajone, uro- 
czystym otwierają ruchem, jakby do modlitwy, lub 
pierwszego wyznania. Na czole marmurowej biało
ści, tak gładkiem, tak czystem, jak gdyby świeżo 
mistrza ręką utoczone było, jeszcze ani razu nie osia
dła głębsza myśl życia; ból cierpienia nie wycisnął 
rysów swoich. Gdy spojrzy tylko, podniósłszy z pod 
długich rzęsów oczy mgłą zamyślenia przyćmione, na 
mężczyznę,który siedzi koło niej, i którego twarz chociaż 
ledwie średni wiek okazuje, ale mnogiemi zagięciami, 
rysami głęboko wciśniętemi, wydaje się być pobo
jowiskiem niejednój walki wytrzymanej z życiem, na
miętnościami i własnemi uczuciami; w tem spojrze
niu przeciągłćm, migotnem, powłoczy.stem, psycho



logiczny badacz odkryłby pierwszy odbrzysk uczuć, 
zorze wschodzącego życia dla niej. Jej wydaje się 
być zorzą szczęścia, a w mężczyzny myślach, w męż
czyzny duszy jakie zbudzą uczucie, któż pozna z twa
rzy, która dawno nauczyła się taić wewnętrzne uczucia.

W tej chwili głębokie zamyślenie odznaczało tyl
ko twarz jego, a jeżeli podniósł oczy jasno błękitne 
na obok niego siedzącą; wzrok którym z nich wy
strzelił, lak krótko spoczywał na niej, i chociaż za
ostrzał go wewnętrznem uczuciem, ale tak krótko i 
przelotnie, iż tylko poznać po nim można, że te oczy 
wymowniej przemawiać potrafią, niż tego dowodzić 
się zdaje twarz pełna, nieruchoma.

Zszedł tymczasem księżyc pełny, i zpomiędzy 
wysokich topól, rzucił kilka promieni niepewnych na 
tych troje osób, które długi czas w głębszem niż zwy
czajne milczeniu pogrążeni, by może sami przed sobą 
ukryć mogli to zadumanie z przymuszonym uśmiechem, 
czasem aż do pół - szczerości posuniętym, poglądali 
na pięcioletniego chłopczyka jasno-włosego, błęki
tno - okiego swawolnika, który jeden zpomiędzy nich, 
życia używał w pełnem znaczeniu. Uwijał się bez ustan
ku, po piaskiem usypanej ulicy, którą się przed domem 
po zielonym wiła trawniku, to za psem szukającym 
spokojnego miejsca, to za nią ulatującą, to za w ła
snej swawoli kapryśnemi utworami, tą pierwszą iskrą 
nieświadomej siebie wyobraźni. W czasie tego ogól
nego milczenia, które oczywiście matkę najwięcej zaj
mowały, głowy dziewicy i mężczyzny zdawały się czy 
przypadkiem, czy umyślnie zbliżać do siebie, i dzwon- 
kow'y głosik chłopczyka zagłuszał cichy szmer ledwie 
po ruchu ich ust dostrzeżony, szeptiito był, czy



westchnienie. Te, ledwie dojrzane ruchy, nie zdawały 
sig jednakże uchodzić uwagi starszej kobiety, kilka ra
zy bowiem kończąc ustąpieniem małą utarczkg z sy
nem, rzucała na parg przed nią siedzącą spojrzenie, 
w którem wyraźnie malowało sig zamyślenie*i smutek.

Byłto jeden z wieczorów, których długi szereg 
podobnież im przeszedł, w tem samem miejscu i z po- 
dobnemi usposobieniami. A przecież było cóś nad
zwyczajnego w posiedzeniu dzisiejszego wieczora, cho
ciaż ani dzień który upłynął, ani poprzednie nie da
ły  powodu do zmiany jakiejkolwiek, migdzy temi trze
ma osobami, przecież ta cisza miała cóś posgpniej- 
szego; jeżeli porównać można, byłato cisza zwia- 
stunka burzy. Nie było powodu do smutku szczegól
nego, a przecież starszej siostry serce było ściśnione; 
różne przykre myśli tłumnie sig do jej głowy tłoczy 
ły , ksigżyc, który już przenosił swemi promieńmi to 
pól szczyty, odbił sig w zwilżonem jej oku. To dro 
bne usposobienie tego wieczora odbijało sig na mgż 
czyznie w jakiejś niespokojności wewngtrznej; wsta 
wał kilka razy, j a k b y  sig.przejść chciał iznowUsia 
dał, oglądnąwszy sig na strong jakby czekał kogo 
A przecież nikt nie był spodziewany i dzień równie 
drugim, miał skończyć sig na wieczorze wspólnej 
pogadance przepgdzonym, na nocy spokojnie pfze* 
spanej.

A wieczór był tak czarownym, jakiego tylko wczer^ 
wcu, tymnajpoetyczniejszym miesiącu, doznać było 
można. Wszystko dokoła ucichło, zdaleka dolatywał 
czasem głos jakiś urwany wieśniaczej piszczałki, ża
łosny, przeciągły, niknący, dalsze szczekanie psów, 
jeszcze rfalsze żab grzegotanie* A w powietrzu tak ci-

Tom I. Stycr-eri łS łi.



cho i spokojnie, że się żaden listek nawet nie ruszył. 
Dwie tylko władze wolne i bez przerwy, zdawały się 
panować nad całym uciszonym św iatem : światło 
księżyca i woń wiosny. Tamte do marzeń, a la do roz
koszy wzywa, dwie władze odpowiednie dwom wła
dzom człowieka: księżyc przemawia do duszy, woń 
do ciała. & cudowne wieczory! ileż ja was już prze
żyłem w marzeniach, w rozkoszy, w samotnej ogro
du ścieszce i w ludzi tłumie, z myślą w głowie, a 
żądzą w duszy, z mgłą na czole i uczuciem w sercu, 
wśród uśmiechu i westchnienia; i dotąd, po tyJu lat 
upływie, ja marzę do księżyca bez celu, ja żądam, 
wonią wiosny upojony, bez końca i darmo!

Tak cicho i tak spokojnie w całej natUrze, i tak' 
cicho pod wystawą, iż zdaje się, że równy spokój 
powinien być rozlany w duszach tych trzech osób, 
które się już oddawna znają, i nie jeden wieczór po
dobny między sobą przepędziły. O nie! tam cichość na
tury! a lu cichość sztuki, a pod nią grają namiętności. 
Wieczór podobny do drugich, ale pod wystawą od
grywa się pierwsza scena długiego dramatu, którego 
końca nie przewidzieć.

—  Późno już być musi, odezwała się z mimowolnem 
westchnieniem starsza siostra. Ty, Amelko, już senna, 
a Bolesław lubi długo czytać: i krzepiąc się ze wzru
szenia, któremu rozsądnej dać nie mogła przyczy
ny, dodała: Może jutro weselsze przyniesie nam uspo
sobienie. Dobra noc!..

Odpowiedziały dwa „dobra noc'-‘ wymówione to
nem drżącym, urywanym.

A wieczór czerwcowy był tak cichy, tak spokoj
ny, jak gdyby wszystko wokoło usiięło na wieki. Prze-



ciągłe dwa spojrzenia, sjroczywały długo na zamknię
tych drzwiach, którem i weszła starsza siostra. Było 
lam więcej jak dobranoc. Zdybały się dwie ręce 
w ściśnieniu eleklrycznem i zdybały się dwa spoj
rzenia; spadły ku ziemi oczy dziewicy pod tem spoj
rzeniem męzkiem, śilnem, którego, wyraz dla dziewicy 
ma urok tajemniczego posągu u Sais, a za niemi i 
głowa dziewicy spadła na ramie mężczyzny; gorący 
oddech obwiał jej twarz, a w ucho wleciały na skrzy
dłach anielskiej harmonii, te, głosem kochanka wy
mówione, słowa:

—  A teraz (yś moja na wieki!
—  Na wieki! szepcąca była odpowiedź.
I bez celu poszli błądzić po ścieszkach ogrodu. 

Dla dziewicy, której w tym ogrodzie lat tyle prze
minęło wśród niewinnych dziecka i dziewczyny igra
szek, jakże czarująca być musi przechadzka po tych 
samych miejscach z kochankiem przy boku, z uczu
ciem nowem w sercu, nowem życiem, które ogniem 
zda się krążyć po młodej niezepsutej krwi; przy 
świetle księżyca i jaśniejszym blasku dwóch oczu, 
z których błyska niebo, nowy świat nieznany; pali 
miłość buchająca wzrokiem, unosi natchnienie, które 
z nich strzela.

Ajemu!.... On kocha, kocha zapamiętale; ale czyliż 
to pierwszy ogród który on widzi, i po którym rozsiewa 
bogactwa swoich uczuć, natchnień i wyobraźni. 0*̂  
czuje rozkosz, rozkosz co go unosi wraz z n i ą  w nie
bo, bo pierwsza miłość dziewicy ma w sobie czaro
dziejską s iłę ,  siłę  niewinności. Ale on już żył na 
święcie; nadto żył długo, aby nie wiedział jak krót
kie, jak ulotne szczęścia są chwile, i jest (am w głę-



[ii oka; próżno kryje spojrzeniami, które sig tak roz
maicie cieniują, od natchnień aż do żądzy, przecho
dząc prẑ ez wszystkie pośrednie wyrazy zapału, bła
gania, przysięgi; jest tam myśl jedna, niema, okropna,
i czasem gdy wystrzeli spojrzenie, gdy padnie na 
dziewicę, aż ta zadrży zziębnięta. Snać ona ją ro
zumie, ale bez doświadczenia, porwana szałem pier
wszej miłości, ona tylko w niego wierzy, i ślepo za 
wzruszeń swoich idzie pędem. A on! on kocha, i ko
chać wiecznie przysięga, a jak spojrzy na nią, spoj
rzy na te oczy, które wymowniej jeszcze niż usta 
miłość bez miary, poświęcenie bez końca przysię
gają, co mu tara myśl, co mu tam piekło..... On za
kochany ! kocha!., spragniony tego boskiego uczucia.

—  Luby mój, ja sig nudzę, ja to samo powtarzam 
bez końca, kocham, kocham, kocham nad życie, ja 
nie wiem czy ty w tem słowie tyle widzisz wdzięków, 
tyle różnych odmian, ile ja. Bo ja, nie dziw się mój 
luby, że tyle w nieni widzę; ja tam całe życie moje 
widzę, całe! Ale ty, czyż zdołasz kochać mnie za
wsze? bo chociaż się gniewasz za to, tak kochać 
jak ja zdolnym nie jesteś.....

—  Amelko, ja się nie gniewam, i czyż uiogę sig gnie
wać za to, co tak mi jest miłem? VVierzę, że mnie 
kochasz: że mnie tyle kochasz ile możesz, ale mi
łość  moja, choć zarzucasz mi, że nie pierwsza, wierz 
mi, że już ostatnia!.. Ja się kocham, boś ty mnie obu
marłemu, mnie zziębionemu przez świat zimny, cały 
świat nowy, zaczarowany odkryła; świat uroczy; tyś 
mnie ożywiła. Ja jestem na wieki twoim, bom ja 
twojein dziełeni!.... Słuchaj, aniele rnój! w tej uroczy-



siej życia naszego chwili, powiadam tobie, że miłość 
moja jest bez granic, i musi nią być kiedy.....

Dwa, cięższe niż zwyczajne, westchnienia przer
wały mowę. Długa ulica ciągnęła się ponad sadzaw
ką; mostkiem przerwana, nikła dalej pomiędzy drze
wami gaju, który po drugiej stronie sadzawki prze
glądał się w jej przezroczystych wodach. Na tym mo
stku stali oboje; patrzą, to w wodę, to w księżyc, to 
w gaik, a najczęściej w siebie; a natłok myśli i uczuć 
wzbudzonych lak był wielki, iż słów  znaleść długo 
nie mogli, by wydać co myślą i co czują.

—  Pamiętasz, luba, te miejsca? wyrzekł Bolesław, 
pierwszy przymuszając %vewnętrzne uczucia, by mil
czały; ile razy tu staliśmy, ile tu nam chwil uleciało 
szczęśliwych, ile marzeń utopiliśmy w tej wodzie, we
stchnień wysłali ku niebu. Tu w tym ogrodzie, dodał 
z pół-uśmiechem, rozrzucone dzieje nasze, drżą wo- 
wych kitkach cichego gaju, kołyszą się na tym ja
śminie... A słowik schwytał je zdradziecko, i w czu
łej wyśpiewuje pieśni!....

Jakoż, ogólne milczenie czerwcowego wieczora, 
przerywał tylko głos słowika, który w iej chwili tak 
pięknej, tak słodkiej dla kochanków, na bliskiem usiadł
szy drzewie, tak odpowiednio do tej niemej sceny 
nucił, iż śpiew jego zdawał się być istotnie głosem  
serc ich, głosem czarownej tej nocy, rozmową marzeń 
księżyca i woni wiosennej.

—  Zapewne, zbudzona z marzeń odpowiedziała Ame
lia, zapewne ten ogród, to miejsce tyloletniego poby
tu mego, nazawsze zostanie w pamięci mojej; tu prze- 
s wy woli łam chwile dziecinne, lu przemarzyłam pier
wsze dziewicze marzenia, tu, mój drogi, jak dobrze



mówisz, tu -wszędzie wokoło rozrzucone są cząstki 
szczęścia m ego; wzrokiem, westchnieniem, łzami
i modlitwą porozsypywałam szczęścia które tobie 
winna jestem, a przecie ja, która dawniej żegnałam 
z żalem każde miejsce ulubionego, ogrodu, chociaż 
tak krótkie bywały podróże moje, teraz... Mój luby, 
moje miejsce ulubione przy tobie, mój raj lam gdzie 
(y!'*‘ Spojrzenie wesołe, prawie odpowiedziało jej.

Ona mówiła dalej: „W tobie założyłam wszyst
kie moje upodobania, równie jak m yśli, uczucia... i 
całą wiarę, dodała poważnie.

—  Tej, nie zdrad?ę nigdy! Jakkolwiek niezwyczaj
ny nasz związek, jakkolwiek droga,- po której cię pro
wadzę, zbacza z zwyczajnych ludzkich gościńców. Bóg 
który nie ludzkim sądzi sądem, przebaczy nam... A po
lem próżna byłaby walka; próżna. Wierz mi, jest cóś 
w mojej miłości czego nie umiem słowny wyrazić, a 
wiesz colo jest? jestto prawdziwość mojego uczucia, 
które w duszy spoossywa, i niemym tylko duszy języ
kiem wypowiedziane być może..... A jednakże, s łu 
chaj Amelko, jestto dla ciebie młodej, chwila uro
czysta, chwila stanowcza! ja starszy od ciebie wie
kiem 1 doświadczeniem, winieniem ci raz jeszcze wszy
stko powiedzieć..... Czyste szczęście twoje wierzaj mi,
zostanie tutaj, pomiędzy temi klombami; to szczęście 
święte, wymarzone, szczęście pierwszej i prawdzi
wej miłości; tu zostanie część twego życia najle
psza!.... Wiek dziecinny, jak sen krótki, uroczy, ledwie 
pamiętny, i poezya dziewiczych marzeń i pierwszej 
miłości... Sen, Amelko, i poezya!.... Ale tu, za tym ogro
dem, tam patrz na zachód, tam czeka cię rzcczywi-



slość!.... O! aniele mój, czy ty w iesz, coto rzeczy
wistość?..

—  To ty jesteś, mój drogi!..
—  Zapewne, ja zawsze ten sam co dzisiaj, zawsze 

niezmieniony ! I przysięgam tobie na pamiątkę téj 
chwili uroczystej, ja zawsze i wszędzie będę dla cie
bie wszystkiém; tak jak ty jesteś dla mnie światem ca
łym. Ále ja, przyzwyczajony do rzeczywistości, nieraz 
już w szranki z życiem występywałem; znamy się jak 
dwa zapaśniki, którzy znają wszystkie słabe strony 
swoje. A ty znasz życie ze snu i z poezyi; ale nie 
znasz tego życia rzeczywistego, olbrzyma by się 
zmęczyć, karła by uszczęśliwić. Nie znasz prozy do
mowej, nie znasz życia kobiety, matki, nie dodam żo
ny, bo ja nie tak mężem, jak kochankiem będę two
im, aniele! Ja ci powtarzać nie będę, co tylekroć ci 
powiedziałem; przypominam tylko w téj właśnie chwi
li, w której stoisz na granicy dwóch żyć odrębnych. 
Jeszcze masz czas, i jeszcze cofnąć się możesz...

—  W grób bez ciebie, w raj z tobą!
—  Ja (mówił dalej Bolesław, nie zważając na przer

wanie), ja cierpieć przyzwyczajony, ale ty, Amelko? 
a znasz ty codzienne życia prozaiczne potrzeby? Znasz 
ty cierpienie ciężkiej myśli o jutrze? Wierz mi; na 
myśl trudności, cierpień, zgryzot, stanu bliskiego nę
dzy, jaki długo, jeżeli nie zawsze, naszym będzie udzia
łem , mnie serce pęka z żalu, że ja posiadając skarb 
niewyczerpanych uczuć dla ciebie, w obnażone rze
czywistości ściany prowadzić cię muszę.

—  Owoce i mleko, powiadają że kochankom star
czyć mogą, rzekła z uśmiechem swawolnym prawie; 
ale widząc zasępioną twarz kochanka, dodała powa



żniej: zapewne ja nie użyłam dotąd, ja nie rozumiem 
tak życia, jak ty, ale tyle wiem o niem, tyle znam sie
bie, że mogę ci zargczyć, iż się pogodz?e z niem. I nie 
mów mi więcej o tem, bo czyliż raz ja już sobie wy
rzuciłam, czego przecież winną nie jestem, że nic ci 
innego nie przynoszę, prócz serca, i.....

—  Nie mówmy więc o tem! jakoż, nadto cię wyso
ko cenię, bym nie wierzył, iż przyjmiesz,życie, jak 
przyjąć powinnaś; ale ty wiesz, Ameiko!.... nasze sló- 
sunki!.... A jeżeli ty, która przyzwyczajona byłaś do 
życia towarzyskiego; w rowiestniczek gronie, śród żar
tów , śmiechów, tańców i zalotnych spojrzeń drugiej 
płci, dnie ci ulatyw'ały ki'ótkie i błogie; jeżeli ja ci 
to życie zabawy wydrę, by dać natomiast życie sa
motne!.... Jeżeli będziesz musiała sama ze mną sa
mym 

—  Sama z tobą! sama z tobą! zawsze sama i szczę 
śliwa! Wierz mi, mój drogi; ta miłość którą ja cie
bie kocham, wystarczy i na życie pracy, i na życie 
samotności!

—  O! ty nie znasz jeszcze świata, ty nie znasz lu
dzi, nie znasz obmowy, tej klątwy moralnej.

Wtem długie, przeciągle gwiźnienie ozwało się 
z końca ogrodu! Zadrżeli mimowolnie oboje! Bole
sław łysnął wzrokiem silnym, twarz posępną prze
leciał wyraz wesoły prawie. I porwał wpół- kochan
kę, wzniół oczy w niebo!....

—  Niechże i tak będzie! Słyszałaś ten znak? to 
znak naszego żyCia, nowego szczęścia! A więc precz 
myśli próżne, precz słabości z mamek wyssane, od 
nianiek wmówione! Amelio, chodźmy! Raz jeszcze 
tu, w tym ogrodzie, w którym pierwsze słyszałaś wy.



źnanie moje, posłuchaj przysięgi św iętej, Uroczystej, 
że jakiekolwiek losu, ludzi i okoliczności zwalić się 
mogą na mnie ciężary, ja ciebie nigdy kochać nie 
przestanę! Nigdy i zawsze!.... kocham ciebie, i póki 
to serce bije w łonie, kochać nie przestanę.

—^Kocham, nad życie kocham i kochać nie prze* 
stanę; cichym, rozrzewnionym szepnęła głosem Amelia.

I oboje spojrzeli raz jeszcze poza siebie, raz i 
ostatni w tem życiu może. O! jest w tem pożegna- 
wczćm spojrzeniu, jakie się rzuca na przedmiot naj
obojętniejszy, który widzieć ciągle przyzwyczajeni 
jesteśmy, cóś nadzwyczaj przykrego. Zdaje się pra
wdziwie, jakby cząstki nas samych zostawały w tem 
starem krześle, w tym zaczernionym kominie,v tej zna
jomej plamie na stoliku, bo tam się zostają dzieje 
nasze własne, najtajemniejsze dzieje chwil samotnych, 
z Bogiem, z myślą, lub z czuciem przepędzonych. Bądź 
co bądź, ale długie było spojrzenie; Amelia zmieści
ła  w niem całą przeszłość swojg i nadzieję przyszło
ści. ■ Co czuła, co myśliła, nikt nie odgadnie, i sama 
czyliż wyrozumie te tysiączne myśli, które przez mie
siące, lata, rozrzucała po tym ogrodzie, i które wszyst
kie zdają się patrzeć na nią z klombów, krzewów, 
altanek, mostków i wody, i żegnać kołysaniem róży 
co wczoraj była jeszcze pączkiem, gałęziami tćj samo
tnej na trawniku brzozy.

—  Bądźcie mi zdrowe! szepnęła cicho; i łyszcza- 
ły  jej oczy uniesioną ku niebu łzą  pożegnania, czy 
zapałem szczęścia pragnącej miłości, nie wiem... Ale 
słowik odgadł pono, bo dobywszy tonów najrzewniej
szych, jeszcze raz zanucił pieśń ostatnią i w dalsze 
gdzieś poleciał gaje.

Tom r. S tyczeń  i84V



Trzymając się za ręce, patrzali w niebo! raptem 
zabłysło cóś ponad lipy, ponad wierzby, ponad to
pole. To krzyż kaplicy! dawnej domu przyjaciół
ki, piastunki roi^zipnych grobów. Nieruchomy, jakby 
w powietrzu zawieszony, jakby brylantowym ogniem 
posypany, patrzał także pożegnąwczem okiem na 
młodą parę, i nierayra jgzykiem bogatej w pamiątki 
mowy, zagadał dp, nich ostatnią może radą, osta- 
tniem napomnieniem. Za staryto był głos na młode 
serca! westchnienie wydarł, ale kroków nie wstrzy
mał...

Gwiźnienie drugie, przeciąglejsze dało się sły 
szeć! 1 w cieniu topoli znikł przed szybko idącemi 
len powiernik rodzinnych ich dziejów!....

Jeszcze jedno czekało ich pożegnanie! Na za
wrocie ulicy prowadzącej do bocznej fórtki, poka
zał sig dom ciemny i zamknigty ! Jednem okiem 
odemkniętego, dobrze im znanego okna, spoglądał 
on za uciekającemi. Byłoto okno Amelii pokoju! 
czekało na zan^ykającą zwyczajnie pani rgkę. Pró
żno czekasz dziewiczy pokoju; innych wkrótce dzie- 
jó\v świądek, zapomnisz oddalonej pani, jak ona te
raz ciebie zapomina, i ledwie przelotnym wzrokiem 
spojrzała ku tyloletniemu schronieniu swemu. Prgdko 
mijali to miejsce, nie aby sig bali jakiej pogoni, ale 
aby prędzej stracić domu widok; aby tak prgdko stra
cić mogli tę myśl, która im truje tg chwilg szczęścia. 
Tam została siostra ulubiona, tam został ten aniołek 
luby. Śpią, snem ujęci.

Trzecie gwiźnienie usłyszeli tow.arzypzoue parska
niem koni! I już są przy fórtce; powóz czeka, konie



grzebią ziemię; służący nieciet-pliwie otwiera fórtkę.
I stanęła Atttblia na stopniu Jitłwttżu: jieśzcze jeden 
wzrok rzuciła za siebie, i pośtrzegła z ciśińnćj mas- 
sy kłombów, krzewów i gaju ogrodowego wystające 
końce sadzawki znajomej, połuśzczonej promifeńmi 
księżyca, dach domu i krzyż kaplicy!..... Łzy szczere za
błysły w jej oku.

Tuman kurzu ciągnie sig ulicą topolową i dalój 
wioską, i dalej już na grobli! To bni pojechali i zni
kli!....

ROZDZIAŁ TRZECI.

Przeprawa pana Bolesława,

Niebyło nicodrgbnego, nic nadzwyczajnego w uspo
sobieniu Amelii. Była ona jak mnóstwo innych dzie
wcząt na wsi wychowanych, które nic nie widziały 
prócz ścian domowych, kilku domów sąsiedzkich, 
kościoła parafialnego w niedzielę i świgta, z całą je- 
dnostajnością i prozaicznością wiecznie tych samych 
twarzy, tych samych pra\^ie ubiorów, i tych samych 
rozmów; w których życiu, dwa albo trzy bale wigksze, 
kilka imienin w sąsiedztwie świetniej obchodzonych, 
kilka bytności w niewielkiem mieście prowincyonalnem, 
stanowią główne epoki. Wychowana w domu, wśród 
licznej rodziny, przez matkę surową, długo zachowała 
wiek dziecinny i uczucia dziecinne; będąc bowiem  
jednym z młodszych członków tej rodziny, mając dwie 
starsze od siebie siostry, długo musiała strojem dzie
cinnym zakrywać dziewicze już wdzięki. Surowość 
matki w tym względzie, której całą myślą było, j)y 

itótarsze najprzód powydawać córki, była nieubłaganą



jakoż, miała ten dobry skutek, iż w latach, w któ
rych dziewczęta jej wieku mają już wpół dziecinną, 
a wpół dziewiczą niewinność swoję skalaną myślami 
starszemi nad wiek, uczuciami ciekawością pobudza- 
nemi do jakiegoś wymarzonego celu, Amelia zacho
wała zupełną, niewinność i nieskazitelność myśli i 
uczuć, ten najpiękniejszy powab dziewiczy. Póki mat
ka żyła, rzadko światu pokazywana, by wzrastające- 
mi wdziękami nie ćmiła starszych sióstr, zupełnie do
mowe, szlacheckim Polskim domom zwyczajne pędzi
ła  życie; bojaźń matki, która, aczkolwiek wszystkie 
kochała dzieci swoje, miała jednakże ulubieńców star
szych i rzadkiemi pieszczotami młodą obdarzała Ame
lią , była głównem jej uczuciem: to przeciągnęło je
szcze więcej dziecinne jej wyobrażenie i nadało jej 
lękliwość i nieśmiałość, które i później w jej odbi
jały się usposobieniu.

Wychowanie jej było takie, jakie bywa u nas zwy
czajnie wychowanie kobiet; było zatem złe , nieskoń
czone, urywkowe, nijakie. Wychowanie kobiet po 
naszych domach szlacheckich, mało się różni. Wszę
dzie jest guwernantka, taniej lub drożej płacona, zwy
czajnie Francuzka lub Szwajcarka, która sama nic nie 
umiejąc, niczego nauczyć nie może; bo nie nazywam 
nauką szczebiotanie Francuzkie, początki uajniezu- 
pełniejsze wiadomości gieograficznych i historycznych 
które sig tylko rozciągają do nazwisk miast i panu
jących, rysunek, czasem kończący się na głowie Ma
donny, lub chatki z drzewem wyrysowanej na imie
niny mafki, ojca lub stryjaszka; muzyka, ale muzyka 
salonowa, rozciągająca sig tylko do mazurków, wal
ców. kontradansów i trzech albo czterech sonat ode



granych w ważnych rodzinnych zdarzeniacli; taniec 
nareszcie, jedna ta nauka do pewnej bywa doprowa
dzona doskonałości. W tańcu bowiem, w sali balowej, 
odbywa sig zwykle pierwszy akt dramatu małżeńskiego, 
w który wepchać jak najprędzej córki, główną jest 
myślą matek wszystkich. Zasady zaś moralności daje 
zwyczajnie najprzód pani bona,- książka wielce szano
wna w podobnych wychowaniach: „teatr moralny p a 
ni Żanlis^^ ogólne prawidła urywkowo przez matkg 
wpajane i mieszane przestrzeganiem dobrego trzyma
nia sig, utyskiwaniem na czasy, w których trudno zna- 
leść mężów, tej koniecznej i niezbędnej potrzeby 
kobiet, tego celu najwyższego wszystkich ich dążno
ści. Dla religii, sądzą że dosyć jest zrobionem jeżeli 
się nauczy córka pacierzów zwyczajnych i dostanie 
około roku dwunastego życia swego na urodziny książ
kę do nabożeństwa, najczęściej pana Ekartshausena 
romansowe pogadanki z panem Bogiem, pełne stru
myków, gaików i ptaszków. Z takiem wychowaniem 
panna wychodzi na świat, nie znając ani ludzi, ani 
mając zdrowych i silnych wyobrażeń o prawdziwej 
moralności i religii; jakoż najczęściej wystarcza to 
u nas, by wkrótce stanąć u kobierca, w rok późnie] 
usiąść przy kolebce, i być żoną, a następnie matką.

Niemało się przyłożyło do zachowania tych czy
stych dziewiczych myśli i uczuć Amelii, że otaczają
cy ją m gżczyżnij których liczba nie była wielka, nie 
bardzo zważali na nią, a zatem nie wiele sobie da
wali pracy, by sig jej podobać. Jedna siostra na ste
pach mieszkała, druga w lasach: tam chart i koń, 
tu pies gończy i strzelba, były gtównemi przedmio
tami zatrudnień i rozmów, okolających ją mężczyzn.



Nie bogata, nie zalotna, bo nie śmiała, raczej powol
na niż piękna urodą prawie zwyczajną, czemże mo
gła si§. podobać ludziom takiego rodzaju, u których 
serce jest na dnie kielicha, książka w harapniku, a nau
ka w stajni.

Pierwszy raz gdy zdybała Bolesława, zrozumiała 
czuciem wewngtpznem jego wyższość, ale po części 
stosunki ich rozmaite dzieliły, po’części i najwięcej obo
jętność Bolesława dla niej nadto wyraźna była, żeby się 
co innego mogło obudzić w sercu Amelii, prócz ukrytej 
sympatyi tak łatwo rodzącej się w sercach prawdzi
wie czułych. Bolesław był wówczas zajęty uczuciem 
dziwacznem, uczuciem którego utaić zupełnie nie 
m ó g ł, uczuciem nadzwyczaj nieszczęśliwem, bo ta 
którą kochał, innemu już od lat kilku serce oddała
i całą siłą  tego uczucia walczyła z różnemi prze
szkodami, jakie stały naprzeciw temu związkowi. Bo
lesław cierpiał wówczas bardzo w iele, widocznie 
walczył z samym sobą, i z trudnością mógł pohamo
wać nadto silne namiętności swoje. Były dla niego 
często takie chwile, takiej pogardy życia, i takiego 
braku odwagi, iż mimowolnie łzy zwilżały jego oczy.

Łzy czucia w oku mężczyzny,' byłto widok zu
pełnie nowy dla Amelii, i tym więcej nowością 
swoją ujął czułe jej serce. Czyste więc i niewinne 
spółczucie, przyciągało ją do niego; słodkiemi słow y, 
głosem  najczulszym, wejrzeniami najtkliwszemi, łzą
i westchnieniem wiernie dzielonemi, zaczęła go po
cieszać; litość nauczyła ją najniebezpieczniejszej za
lotności. A gdy Bolesław, zrozumiawśzy to serce czułe 
4)oznawszy szczerość i prostotę tego niewinnego stwo
rzenia, zaczął z nią częściej rozmawiać i znajdując



—  I l i  -

pociechę w wyrzucaniu z siebie zgryzoty bolącej, za
czął przemawiać do niej językiem dotąd jej niezna
nym, językiem uczuć i poezyi, gdy z całym przepy
chem wyobraźni swojej zaczął jej malować dzieje 
życia swego uczuciowego, temi słow y , które mają 
połysk i ostrość sztyletu, biedna Amelia ujrzała przed 
sobą świat nowy, zaczarowany, jabłko poznania. Li
tość jej coraz czulszych nabierała odcieniów, co
raz słodszy stawał się jej głos, oczy nabierały wy
mowy odbijając ogniste wyrażenia Bolesława. I już 
kochała Amelia.

Bolesław, w sen ukołysany temi pieszczotliwemi 
pociechami Amelii, przyzwyczaił się do jej słów , spoj
rzeń i czucia, jak dziecko do piastunki. Bo poeta jest 
przed wszystkiem prawdziwe dziecko. A gdy się zbu
dził, jakże był zadziwiony, że dawne obrazy ponikły 
zupełnie, iże pocieszycielka zajęła miejsce opróżnio
ne w sercu jego. Poznał on to w czasie dłuższej 
jednej podróży, którą odbywać musiał, zrozumiał 
po uczuciu z jakiem powracał. Nadto miał potarga
ne siły w dawniejszych walkach, nadto szczere było 
uczucie Amelii, a zatem zaraźliwe, nadto Bolesław 
pragnął szczęścia być kochanym, nadto miała po
wabu dla niego pierwsza miłość dziewicza, aby 
nie u legł tej nowej namiętności. Czas jeszcze jakiś 
trwał ten ich związek dawny, przyjacielski, braterski
i lo właśnie ich zgubiło; bo przez ten czas namię
tność Bolesława nabrała gwałtowniejszej siły, a mi
łość Amelii stała się jej życiem całem. Były chwi
le zastanowienia, łez , chęci rozerwania, ale napró- 
żno izapóźno.Los Amelii był na zawsze rozstrzygnięty; 
dla niej nie było ratunku. Bo i gdzież to biedne dzie.



cko miało nabrać siły przeciw namiętności, która 
przemawiała do niej słowy Bolesława, natchnieniem 
poety, miłością, poety. Jestto upojenie, którego nikt 
opisać nie zdoła. Jestto opium moralne, pod które
go przemocą śnią się owe wschodnie słońca ogniem 
gorejące. Kochać bez miary, poświęcić się bez 
miary, gdyby nawet przyszło cierpieć bez miary; ta 
było odtąd i na zawsze życie Amelii..

Bolesław kochał w najlepszej wierze, bo raz pierw
szy zdybał przywiązanie do takiego stopnia posunię
te. Okoliczności najtrudniejsze ich dzieliły, którym 
nie wyrównywała energia Bolesława, a przecież tą 
razą niezłomny w postanowieniu swojem, walczył z tru
dnościami. Nareszcie zbieg okoliczności przymusił ich 
do uciekania tajemnego-

Droga ich trwała dwa dni, które przeszły jak 
dwie chwile; po raz pierwszy tak, sami z sobą, czuli 
powab niepodobny do opisania w tern życiu, które im 
podawało coraz nowe sposobności dowodzenia wza
jemnej miłości.

Dwa dni całe trwała ta podróż; trzeciego dnia 
stanęli w miejscu, gdzie się mieli na czas krót
ki rozłączyć. Byłoto nad granicą, która ich jesz
cze dzieliła od szczęścia wymarzonego, tak wypiesz
czonego przez nich. Okoliczności wymagające taje
mnicy, nie dozwoliły postarać się dla Amelii o pa
szport; musiała zatem pokryjomu przejeżdżać grani
cę. Bolesław sam, mieszkaniec tamtego kraju, do 
którego dążył, chciał ją uprzedzić, by łatwiejsze dla 
niej przygotować przebycie granicy, którego biedna 
Amelia, do spokojnego domowego przyzwyczajona ży
cia, tak sig bała, iż ledwie śmiała połowę swoich bo-



jaźni odkryć kochankowi- Nie było nic poprzednio 
ułożonego, dlatego aby nie wzbudzić podejrzenia 
w rodzinie Amelii. Bolesław zostawił wigc nadzień 
jeden kochankg swojg w domu jednym nadgranicz
nym, a sam odjechał.

Krótkie i przelotne było ich pożegnanie, bo było 
w spojrzeniu i w ¿ciśnieniu rgki. Tam sig odbiły wszyst
kie uczucia, któremi przepełnione były ich serca.

—  Bądź zdrowa! rzekł Bolesław.
—  Powiedz: do widzenia sig, szepngła Amelia, 

próbując uśmiechu a łzg mając w oku; przesądna bo
wiem, jak każda zakochana kobieta, bała sig tego s ło 
wa smutnego. Dowidzenia, mój drogi.—  Dowidzenia 
się, wigc odpowiedział Bolesław z tgsknem uczuciem 
w sercu, z mroźnym uśmiechem na twarzy.

I połykając westchnienie, raz jeszcze rzucił spoj
rzenie na ten skarb swój jedyny, na te ostatnią życia 
swego nadzieję; spojrzenie, które zostało w sercu Amelii. 
Odjechał.

Krótki był przejazd Jego do miejsca, gdzie miał 
przebyć granicę, aby stanąwszy na drugiej stronie, 
w znajomej sobie okolicy przyjąć kochankę i na wieki 
do swego przycisnąć łona. Nie szczędząc pieniędzy, 
ułożył wszystko, i czekał nocy z niecierpliwością ja
ką każdy zrozumie, kto kochał kiedy w życiu i czekał 
na chwilę wiecznego połączenia z przedmiotem swo
jej miłości. Chwile takiego oczekiwania zawierają 
w sobie całą powieść uczuciową; w krótkim obrębie 
ściskają dzieje przeszłości i nadzieję na przyszłość. 
Leniwe wlekły się godziny dla biednego Bolesława; 
przepędzał je na rozpamiętywaniu, na pianach przy
szłości, układach przyszłego szczgścia.

Tom I. Styczeń



śliczny był wieczór jak w czerwcu, w tym jednym 
miesiącu, w którym nam na północy roić sig może
o uroczych południa nocach; ksigżyc roztoczył zno
wu blade swe promienie. Tą razą, byłby chgtnie 
Bolesław oddał całą romantyczność jasnej nocy, za 
cienie najciemniejszej nocy jesiennej, która łatwiej- 
by mogła ukryć niebezpieczną przeprawg. Siedział 
zamyślony patrząc i nie widząc, gdy sig otworzyły 
drzwi i wszedł sążnisty chłop w krótkiej sukmanie, i 
z wielkim kijem w rgku. Bose nogi dowodziły że 
już jest gotów do przeprawy granicznej, gdzie maleń
ki strumyk dzielący obydwa kraje, przejść trzeba by
ło. Weszło za nim d\vóch drugich jego towarzyszów.

—  No! panie, ruszajcie sig, niedługo już czas nam 
w drogg, odezwał sig pierwszy, przed świtem zachodzi 
miesiąc; wtenczas najlepiej, i ruchem rgki wskazują
cym przed siebie, dokończył przemowy. Patrzno tylko 
Fedku, żebyś nas w.biedg nie wprowadził i tego pa
na razem, powiedział drugi; noc jasna, miesiąc o świ
cie dopiero zachodzi, a jakem tu szedł, słyszałem jak 
pies ujadał na kgpie; to ten przeklęty strażnik, kupił so
bie tego psa u mego sąsiada Mikuły; brytanisko złe

•jak czort, a czujna bestya, na sto kroków zwietrzy 
idącego.

—  Prawdgiwaś mówi, ozwał się trzeci, którego 
odwaga, miarkując po niepewnych nogach i wódce 
buchającej z niego, wigcej potrzebowała pobudki: 
pamigtasz Fedku jak przeszłego roku na zielone 
świątki kupiłeś mi kwartg wódki, prawda, i dałeś 
dziesigć złotych, ale bodajbym ich nie widział... 
Wpakowałeś mi ciężki tłómok, jakby z kamieniami 
na plecy i poszliśmy zjakimś paniskiem, który, niech



Bóg przemieni, wyglądał do djabła podobny, czy do 
żyda z rudemi włosami. Ty uciekłeś, panzjakiemś 
zawiniątkiem, które trzymał pod pachą, dyrnął także, 
a mnie strażiiiki wytatarowali dobrze skórg na tej 
czartowskiej kępie,

—  Głupi ty! odpowiedział Fedko, przytykając 
trzy calową lulkę palcem, i dobywając z niej czarne 
kłęby śmierdzącego bakunu, dobrze cię nazywają 
durnym Semenem, zalałeś się gorzałką u czarnego 
Mośka,jaby wypędzić tchórzostwo, i nie mógłeś uciekać? 
boś świata nie widział,

—  Ej! Fedku, Fedku! przerwał Iwaś, zakasując 
szarawary aż powyżej kolan, żeby tylko moje dwa ru
ble nie poszły na smarowanie,..

—  Dwa ruble dał ci? odezwał się Semen, zbliża
jąc się do nich z głupowatą miną.

—  Co tam! gadacie głupstwa, i jeden i drugi pija
ny! Bierzcie się do rzeczy! ty Iwasiu weźmiesz tłó- 
mok, a ty Semenie ot! ten kuferek, a ja naprzód pójdę 
i poprowadzę wszystkich. Jeszcze; pokurzę sobie ot! 
tę fajkę, dodał. A niech nam kto zajdzie drogę, to 
mamy przecie kosztury. Jakoż, grubość kija i sposób 
jak nim machnął ponad łbem Semena, niemało do
dawały wyrazu słowom  jego.

—  Wejta żeno! po północy już, rzekł skrobiąc się 
pijaniusieńki Semen w głowę, już się piątek zaczął,;. 
No! ale jakże będzie między nami, kto mi zapłaci?

Tu nastąpiły swary, kłótnie między trzema prze
wodnikami których naczelnik Fedko, zgodziwszy się 
ryczałtem z Bolesławem, chciał oczywiście sprzymie
rzonych swoich lada czem zbyć. xMimo całej niecier
pliwości, kilka razy okazanej przez Bolesława, mu



siał cierpliwie przeczekać, nim sig pogodzili, do cze
go im najwigcej pomogła spora flasza gorzałki, z któ
rej wszyscy pociągali po kilka razy; musiał się na
słuchać różnych straszących wieści, które naumyśl
nie mają zwyczaj rozpowiadać, aby jeszcze jaką wy
drzeć nadgrodg po przebytem niebezpieczeństwie. 
Niemało czasu zabrała nieskończona Pedka lulka, 
która ciągle gasła przy wódką polewanych przestan
kach i ciągle na nowo zapalana z równem natgżeniem 
krzesidła niezgrabnego, zagasła nareszcie z braku 
bakunu.

Puścili sig w drogg, księżyc miał sig ku zachodo
wi. Cicho i ostimniepostgpując, stanęli wreszcie na 
pagórku.

Główny przewodnik Fedko, zgiąwszy się,kilka kro
ków postąpił naprzód, by się przypatrzyć, czy wszyst
ko cicho i spokojnie.

Iwaś spoczął na tłómoku, q Semen cóś nakształt 
modlitwy mruczał pod nosem. Bolesław myślał o 
Amelii, widział ją śpiącą spokojnie i marzącą o nim. 
Patrzył na drugą stronę okiem żądzy i niecierpliwo
ści, jednym skokiem chciałby przebiedz dzielącą go 
przestrzeń kilkunastu kroków, dzielącą go od przy
szłości, od szczęścia. Na drugiej stronie słup grani
czny, sam jeden na wzgórku wbity, jak palec goreją
cy, patrzał na zamyślonego Bolesława, a cień jego 
od zachodzącego księżyca przedłużony, padał aż pod 
stopy pagórka, na którym stał Bolesław, i zdawał się 
tworzyć rodzaj kładki przez strumień prowadzącej.

—  Pst! cóś odezwało się na kępie, odezwał sig 
Semen strwożony.



—  Cicho! to gadzina przemknęła sig pomiędzy 
świeże pokosy za kordonem.

ł znowu cichość głęboka, przerwana krótkiem ode
zwaniem się psa w zagranicznej wiosce, który także 
zamarzyć musiał przy swojej czujności powierzonej 
chacie; Bolesław przypomniał sobie ową noc wyja
zdu z Amelią; jakże żywo zapragnął znaleść się na 
tamtej stronie z kochanką swoją!

—  Boże pomóż! drżącym odezwał się głosem  
Semen, któś idzie do nas.

—  Cicho! ty! To Fedko idzie!
Jakoż, nadszedł Fedko. , ,Cicho wszędzie! powie

dział; ale na jego mało wyrazistej twarzy zdawało się 
postrzegać Bolesławowi rodzaj bojaźliwszego wyrazu 
niż przedtem. Chodźcie a ostróżnie!.. Po wodzie pomału 
noga za nogą, żeby chlupanie nie przebudziło tego 
przeklętego strażnika.

W tej chwili... Bolesław nie był bojaźliwy, ow
szem był nawet częstokroć przez namiętność pobu
dzony; nadto śmiały, i teraz ani myślał o niebezpie
czeństwie, -idąc ku niemu jako ku rzeczy, którą prze
być trzeba koniecznie, by osiągnąć cel tyle pożąda
ny. Bolesław nie jedno już w życiu przebył niebez
pieczeństwo; przeszłość jego wiele w sobie zawie
ra zdarzeń ciekawych w tym względzie. Był czas 
kiedy Bolesław z bronią w ręku, stał pomiędzy za
stępy zbrojnemi. A przecież w tej chwili, mimowol
nie mocniej uderzyło serce Bolesława w' piersiach, 
czy skutkiem niecierpliwości, przeczucia, czy bojaźni, 
sam nie miał czasu nad tem się zastanawiać, bo szedł 
dalej z mocnem postanowieniem. Spojrzał tej chwi
li przypadkiem na ręce. i zabłysła mu obrączka, któ



rą miał od Amelii. Ta obrączka była dawniej po
wiernica jej dziewiczych marzeń, dar matki w czul
szej dany godzinie, później była powiernicą pierwszych 
jej wrażeń miłosnych, a później, w chwili aniołów 
godnej, przeniosła sig na rgce Bolesława, i odtąd 
była powiernicą wspólnych marzeń, wspólnych uczuć. 
W tej obrącftce były ściśnięte wszystkie całoroczne 
dzieje ich miłości. Były na niej pocałunki, były 
westchnienia, łzy i przysięgi. Spojrzał nań Bolesław, 
talizmanem szczęścia w'ydała się luba obrączka, przy
sięgi" dochować do grobu, i dotrzyma!

Za popędem przypomnień wzbudzonych tym wi
dokiem idąc, porwał się Bolesław za piersi: zdaje 
się szukać czegoś drżącą ręką; wyraz okropnej nie- 
spokojności odbił się na twarzy jego. Tam na pier
siach zawiesiła mu Amelia w chwili jakiejś pobożny, 
cudowny medalik matki Boskiej, w który z dziecin
ną wiarą wierzyła. Długo on na jej niewinnym spo
czywał sercu; ale gdy to oddała na wieki, oddała 
za niem i to pobożne znamię, które ją tyle lat broniło. 
Ona, któraby chciała wszystko najlepsze oddać Bo
lesławowi, oddała mu i tg pamiątkg najczystszą, pa
miątkę lat anielskich dziewicy, w których czyste jej 
myśli na śnieżnych modlitwy skrzydłach, ku niebu 
wznosiły się do tej matki rodzicielki na medaliku wy
rytej. Byłato chwila uroczysta, niezrozumiana dla 
zimnych dusz, w której ona wkładała na szyję ko
chanka tg pamiątkg przeszłości dla siebie, by była 
pamiątką nowego życia, na sercu ukochanego Bole
sława, by wierzył w cudotwórcze siły tego wizerun
ku Bozkiego; z dziecinną wiarą opowiadała szczu
płe dzieje zdarzeń swoich, w których ten medalik



główną odgrywał rolę; w ospie dziecinnej, w pierw
szej spowiedzi, w gorączce niebezpiecznej. Bole
sław miał wiarę poety, wfarg wyższą, nie stósującą 
się do wiary zwyczajnej. Medalik ten oddany mu 
przez kochankę, rozbudził zadrzymane pamiątki dzie
cinnej wiary, i modlił się do niego nieraz, jak się 
modlił wówczas, gdy młodym chłopcem jasnowło
sym na znak dzwonka do domowej szedł kaplicy 
z modlitwą w uściech, z niewinną swawolą w głowie. 
W tej chwili darmo szuka medalika; sama wstążecz
ka wisi na szyi.

Trzeba uczuć głębszych od zwyczajnych, by zro
zumieć co się w tej chwili działo z Bolesławem. Prze
czucie złowrogie szarpało mu serce.

Łza zabłysła w' oku Bolesława, a jeżeli, jeżeli tak 
daleko zaprowadziwszy biedną Amelią, na wieki ją 
zwróciwszy ze zwyczajnej drogi, przypadek jaki okropny 
zostawi ją bez tej jedynej pociechy, w którą wierzyła 
zupełnie, jeżeli!.. Cała przyszłość skrzywiona niewinnej 
dziewicy, która się jemu powierzyła! O! to myśl okro
pna!.... Smutny, patrzy przed siebie!.... Już tylko woda 
dzieli go od zamierzonego celu; kilka odetchnień i 
będzie już na tamtej stronie. Niestety! jedno czasem 
westchnienie, niszczy najpiękniejszą szczęścia budo
wę.....  westchnienie śmierci!.. Słup graniczny spoglą
da nań grożącym, czy przestrzegającym wzrokiem, 
a cień jego, który zdaje się należeć do tamtej już 
strony, przeskakując dzielącą przestrzeń tuż przed 
jego nogami. Znaki raczej niż słowa przewodników, 
nakazały najgłębsze milczenie, bo już są nad wodą 
graniczną. I krzepiąc omdlałe s iły , patrząc na ten 
słup, cel nadziei i życzeń, powolnie i śmiało wszedł



Bolesław w płytkie strumyka wody. Cicho wszędzie; 
ostatnie promienie księżyca, walczą z pierwszym 
brzaskiem świtu, a tak spokojnie, tak miło, tak uroczo 
w całej naturze, że bojaźń zdaje się śmiesznością. 
Ledwie słychać pluskanie wody pod stopami idących. 
Już są na kępie. Niecierpliwy Bolesław idzie o kro
ków parę od przewodników bokiem, na nic nie zwa
ża, tylko na słup, który nań grozi, czy przestrzega. 
Już kępę mija i tak blisko przeszedł około śpiącego 
strażnika, że go ledwie nogą nie potrącił. Nieprze- 
straszony tym widokiem, zstępuje z kępy, i już jest 
w wodzie, a przewodnicy z rzeczami za nim, słup gra- 
iiiczny na małym pagórku, tuż przed nim, o rzut ka
mienia.....

Wtem ozwał się głos jakiś przytłumiony za nim; 
głośniejsze słychać pluśnienie w ody; to przewodni
cy podwajają kroku. I dało się słyszeć gwiźnienie 
przeciągłe; pamiątka onegdajszej nocy błyskawicą 
przeleciała przez głow ę Bolesława; plusnęło głośniej 
jeszcze: to przewodnicy rzeczy rzucili, i szybszym 
pędzą krokiem; kilkakrotne ozwały się gwiźnienia i 
głosy ludzkie. Bolesław znajdował się w tej chwili 
na końcu wody, z nogą podniesioną, by stąpić na 
drugiej stronie, i jednym albo dwoma skokami zna- 
leść się na pagórku obok słupa; spojrzał z zimną 
krwią za siebie, by osądzić ważność grożącego nie
bezpieczeństwa, i postrzegł strażnika rzucającego się 
z kępy w wodę, za nim kilku wzdłuż brzegu biegną
cych drugich, żołnierzy obudzonych gwiźnieniem stra
żnika. Za daleko byli, by się ich mógł bać Bole
sław; pewien więc, że uszedł niebezpieczeństwa, sta
wia nogę.....



Ale noga zapada w gręzkie błoto; prócz ścieszki 
przewodnikom znajomej, po której w tej chwili już 
znikli na drugiej stronie, wszędzie błoto nad stru
mieniem; próżno Bolesław s ił natęża, to jedną, to 
drugą zapada nogą, ani naprzód, ani wtył cofnąć 
się nie zdoła. Uczucia rozpaczy, jakiego doznał w tej 
chwili, nie wyrazić, językiem ludzkim!.... I przysko
czył strażnik, a za nim drudzy, i Bolesław pojmany 
wracał nazad tą samą drogą, którą tylko co prze
szedł z nadzieją w sercu. I słup graniczny znikł mu 
z oczów, i okolica zagraniczna, co się doń śmiała, a 
zorza świecąca barwami tęczy, błysła na wschodzie, 
zwiastując nowy dzień pogodny.

Przyprowadzony pod ścisłą  strażą do bliskiego 
miasteczka, zamknięty, sam przez kilka godzin pozo
stał z sobą i z myślami swemi. Uczucia jakich do
znał wósYCzas, sąto niezbadane tajemnice serc ludz
kich. Bóg je jeden zrozumiał, do którego Bolesław  
gorące wznosił modły za siebie i za kochankę swoję. 
I żadnej od niej wiadomości, ani ona żadnej od niego. 
Sama jedna, opuszczona, w cudzym obojętnym domie; 
i on jej nic pomódz nie może. W tej chwili ona słodkim 
snem ujęta, marzy może o dniu co przyjdzie, o kochan
ku, który na nią czekać będzie, o tej chwili połą
czenia nazawsze; uśmiech słodki igra na twarzy spo
kojnej Amelii, a na twarzy Bolesława! Są zapewne nie
szczęścia większe na świecie, ale trzeba być na miej
scu Bolesława, by zrozumieć co się działo w jego 
duszy. Pomieszane dni tych zdarzenia, w gorączko
wym bezładzie tańco\vały po głowie jego. Szczę
śliwy, gdyby gorączka pamięć mu odebrała, ale on
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pamięta by rozpaczał, przypomina sobie by szalał, 
przeczuwa, domniemywania tworzy.

Silny jest człowiek, silniejszy od każdego zwie
rzęcia. Dziesięć dni takiej niepewności przebył Bo
lesław; jedyną pociechę sprawiło mu znalezienie me
dalika, który się pomiędzy suknie jego zatrząsł przy
padkiem i do którego jak gorące wznosił modły, łatwo 
zrozumieć. Z trudnościami niemałemi dał wiedzieć
o sobie Amelii, kilka słów  zaspokajających odebrał 
od niej, krótkich, niewyraźnych, napiętnowanych bo
leścią bez granic... Przewieziony do innego miaste
czka, dziesięć już tygodni oczekuje od rządu rozwią
zania losu swegOj bez żadnej wiadomości, bez naj
mniejszej w ieści, z tysiącznemi myślami w głowie, 
z tysiącznemi uczuciami w sercu, rozpaczą w duszy. 
Niepewność jestto męka, której nie masz w piekle 
Dantego!....

ROZDZIAŁ CZWARTY.

Odwiedziny,

Miesiąc już minął od tej nieszczęśliwej chwili, i 
Bolesław ciągle niespokojnością, tą największą z tru
cizn moralnych trawiony, siedział wieczorem, opar
ty o okno swojej samotni, i patrzył na pustą ulice 
oświeconą księżycem w pełni. Podobny był wieczór 
do tego, w którym, pełni nadziei i szczęścia, wyjeżdżali 
kochankowie. Wieczór po skwarnym dniu lipcowym 
nastąpił jak wtedy, pogodny i cichy, księżyc jak naj
czystsze srebrnego światła strumienie. Ale jakaż ró
żnica! mniej różni się brudna i ciasna ulica miaste
czka na którą spogląda Bolesław, od wonnego ogro-



üu, w którym razem z kochanką ostatnie może prze 
pędzał chwile swobodne, niżeli usposobienie myśli 
uczucia Bolesława teraźniejsze od owych chwil poni 
kłych gdzieś tam wraz z wonią róży, z pieniem sło  
wika. Jak mu si§ to dawno, i jak niedawno wydaje 
Taka bowiem jejt właściwość chwil w samotności i 
rozpamiętywaniu przepędzanych; wleką, się jedna- po 
drugiej tak leniwie, iż każda, prawie dotykalnem i 
osobnem piętnuje, się cierpieniem w duszy samotnego, 
a w duie, miesiące zebrane nikną,,jak wszystko znika 
na. téj ziemi, i spojrzawszy za- siebie, zdaje się że 
ledwie godzin kilka przeszło, pamięć bowiem nie ma 
ani jednej takiej chwili różnią.cćj się ód drugich, 
na którejby spocząć, mogła. Jakoż, Bolesłavy chociaż 
dobrze przerachował bolesnemi biciami serca każd^ 
chwilę upłynioną poi czterech tygodniach patrząc 
w tę noc pogodną, w ten księżyc jasny, uiniemał być 
snem, te dnie minione, snem okropnym, w straszne 
mary bogatym, i czekał rychło się obudzi i nazad 
do przerwanej snem rzeczywistości wróci. Płonne, 
marzenie znękanego umysłu! w rzeczywistości żyjesz 
teraz; snem lubym, uroczym była ta przeszłość nie- 
powrotna.

Zatopiony w bolesne myśli, siedział; gdy raptem 
otworzyły się drzwi; skrzypieniem ich zbudzoay Bo
lesław, spojrzał, zerwał sig i wyciągnął ręee jakby 
chciał uścisnąć. Stała przed nim Amelii starsza sio
stra, z  której domu przed miesiącem wyjechali. Bo
lesław patrzył na drzwi otwarte, czy się nie zjawi, cu
dem jakim ta przez długie lata nieodstępna siostry 
towarzyszka, ta której rysy, tkwią mu ciągle w du
szy , której twarz tylekroć uśmiechała się: do niego



obok twarzy stojącej przed nim siostry. Bledsza niż 
zwyczajnie, z oczami których blask niedawnemi musiał 
się wylać łzami, nieruchoma patrzy na niego, a wej
rzenie to zimne i ogniste razem, kończy obudzenie 
Bolesława.

Gdzie jest Amelka? zapytała go nareszcie głosem  
widocznie [przymuszonym do spokojności. Właśnie 
idąc jeszcze za popędem rozbudzonych myśli, to sa
mo pytanie chciał zadać Bolesław. Szyderstwem wy
dało mu się pytanie tak naturalne. On się przez czte
ry tygodnie łzą, głosem i głow ą ścian pyta: Gdzie 
jest Amelka? Milcząc patrzał na to, jeszcze niezro
zumiane sobie zjawienie. Gdzie jest Amelka? powiedz, 
gdzieś podział biedną siostrę moję? rzekła znowu g ło
sem który się zaczął na gróźbie, g. skończył na bła
ganiu prawie, i dwie łez  padło na blade lica; padły 
one na zmęczone serce Bolesława; spuścił oczy w dół 
i ręką cisnął piersi, jakby przebaczenia chciał bła
gać, lecz odpowiedzieć nie miał siły, i nic nie miał do 
odpowiedzenia; on ma pytań tysiąc w głowie, odpowiedzi 
żadnej.

—  Przez litość! odpowiedz gdzie jest biedna siostra 
moja?

—  Przez litość? niepewnym wyjąkał głosem, ja lito
ści potrzebny, ja ciebie Zofio, błagam o litość; gdzie jest 
Amelia moja? powiedz mi!

Spojrzeli na siebie, gorzka odpowiedź Zofii osty
gła przed wyrazem rozpaczy malującej się na twarzy 
Bolesława.

—  Przypadkiem dowiedziałam się,że jesteś poj many; 
przyjeżdżam więc do ciebie, by szukać przy tobie 
tej nieszczęśliwej, która twojej oddała się opiece.



— Mojej opiece! jęczał prawie Bolesław, a lrzą,sł' 
się jak w febrze.

—  Porzuciła nas, porzuciła mnie która ją tak ko
chałam, tak kocham dotąd; gdzież jest ta nieszczęśli
wa?... Sama jedna...

—  Sama jedna, powtórzył ciszej Bolesław.
—  Sama jedna bez znajomych; ona, która od dziecka 

nie opuściła ciszy domowej, która zawsze w rodzinnem, 
kochającem ją  gronie swobodnie dnie pędziła. Na toż 
ta miłość twoja, by ją wypędzić w świat cudzy, mię
dzy ludzi nieznanych sobie, w wieku który jeszcze 
wymaga ciągłej opiekuńczej ręki. Zlituj się, oddaj 
mi siostrę moję, i łzy, dtugo wstrzymywane, gwałto
wnie się z oczów mówiącej puściły.

—  Praw'da! prawda! krzyczał biegając po pokoju Bo
lesław, ja miałem być jej opiekunem, dałem się nę
dznie złapać, ja nie powinienem był jej opuścić, ja 
powinienem się był dać zabić. Ale cóż ona byłaby 
bezemnie robiła?

—  O! stokroć szczęśliwsza, gdyby ciebie nigdy nie 
znała; jaki duch okropny, powiedz mi, owładnął cie
bie, żeby lać truciznę twojego burzliwego umysłu, w 
to serce spokojne, ciche, któreby przeżyło bez cie
bie, jak nas wszystkich jest przeznaczeniem, zwyczajne 
zwyczajnego życia koleje. Cóż jej dałeś m iłością  
swoją?— wygnanie, wieczne wygnanie! Bo choć ja ją 
do serca mego przycisnę z tym samym zapałem dziś 
j'ak przed miesiącem, i tylko mnie ją oddaj, ja czu- 
ciem siostry świętem, uściskami czystego przywiąza
nia, łzami szczeremi wycałuję , W7płaczę to nieszczę
śliwe obłąkanie, ale świat, św iat, który winę lam 
widzi gdzie jej nie ma, świat który najmniejsze ucl y-



hienie póty przepędza przez s.elne usta, póki z niego 
nie utworzy zbrodni, co ten świat powie? Co ten świat 
już dzisiaj mówi?

Ciężkato była dla Bolesława chwila, bo te słiłwa 
Zofii, to były wyrzuty własnej jego myśli, które nie 
dosyć że go męczyły w samotności, teraz znalazły 
głos, i jeszcze jaki g łos, by go potępić. Cierpliwie 
na pozór, ze spuszczonemi oczyma słuchał, ale w du
szy cierpiał za długie lata.

—  Powiedz mi więc gdzie ją, zostawiłeś? Czyż być 
może żebyś o niej nic nie wiedział?.. Powiedz mnie, 
siostrze, wróć mi choć w części spokój, którego od 
tej nocy nie miałam, od téj nocy... Bez pożegnania 
ze mną, bez uścisku, bez łz y , która ml się nale
żała....

—  O! nie bez łzy, Zofio! nie bez łez.
—  Gdzież się z nią rozjechałeś? czy masz jaką wia

domość? czy jest w miejscu spokojném, przyzwoitém? 
mów na miłość Boga, na miłość jej własną, zakli
nam ciebie!

Tu się odkryła walka okropna w sercu Bolesła
wa, walka olbrzymia, chociaż w ramy małego, zwy
czajnego, prawie zdarzenia^ ściśnięta. On nie wiedział 
z pewnością, gdzie się znajduje Amelia, za pomocą 
tylko wielu starań, wysłał do niej wiadomość o so
bie, i podał jéj w krótkości środki, jak i gdzie się 
ma udać, by spokojnie na niego czekać.mogła. Jeżeli 
ta wiadomość ją doszła, mógł być tymczasem o nią 
tyle spokojny, ile w takiém położeniu nim być można, 
miejsce to bowiem przez niego podane, było ze wszech 
miar dobre, bezpieczne, w takim razie najlepszém jéj 
bezpieczeństwem była tajemnica pr=ed wszystkiemi



Ale Bolesław żadnej nie miał napowrót wiadomo
ści, ani też pewności że list ją doszedł. A jeżeli nie 
doszedł-dreszcz go przejmował na myśl co sig z nią 
samą, bez doświadczenia, dziać może; w takim więc 
razie pomoc siostry może być zbawienną. Ale z dro
giej strony, wiedział on najlepiej położenie swoje i 
rodziny Amelii, wiedział wszelkie okoliczności nadto 
doskonale, by nie być pewnym, że dostawszy sig raz 
wrgce rozgniewanej i niecierpiącej go rodziny, będzie 
dla niego stracona na wieki, a przynajmniej takie 
ich bgdą dzielić trudności, których przezwyciężyć po
łożenie nieszczęśliwe i ograniczone Bolesława nie po
zwalało. I drżącemi od wewngtrznego uczucia s ło 
wami opowiedział wszystko przed siostrą Am dii. W koń
cu dodał: „Teraz, Zofio, ratuj ją, jeżeli ratunku po
trzebuje; ale jeżeli spokojna o ile nią być może, ra
tunku tego nie potrzebuje; ratuj ją dla mnie od cie
bie samej, i od drugich, zaklinam ciebie.

—  Nie zaklinaj mnie, bym ci się nie odpłaciła tem 
samem, czćra mnie zdradziła; pamiętam jak na dni 
kilka, pobudzona do tego przez drugie kobiety, które 
lepszem okiem a gorszeni sercem to zrozumiały cze
go ja nie widziałam, bom ciebie podług serca mego 
sądziła, a oczy moje śledzić nie chciały, kiedym ci 
powiedziała co mówię; kiedym cię zaklinała ze łzami 
w oczach, zaklinała na pamigć tej...

—  Ach! nie wymawiaj!..
—  Prawda, czujesz to sam, jak okropny jest czyn 

twpj. Cóż na moje zaklinanie odpowiedziałeś? Po 
długich tłómaczeniach których zrozumieć nie mogłam, 
bez wstydu, wyznaję i bez wstydu wyższość ci przy. 

•znaję. od której jednakże niech Bóg strzeże mego



syna, by własnenii i cudzemi łzami nie opłacił tego 
usposobienia umysłowego; powiedziałeś mi nareszcie, 
i zakląłeś się przedemną niewiedzącą, że nic takie
go nie zrobisz coby ją mogło narazić na potępienie 
świata, a mnie na wyrzuty ojca i całój rodziny. Nau
czyłeś mnie wtenczas, że i przysięgi kłamią czasem. 
Nie zaklinaj mnie więc; ja ci nic nie przyrzeka m. ■

—  Więc błagam cię! szczęście moje teraz w twoim 
jest ręku; od ciebie żależy potępić mnie na wieki lub 
zbawić, bo ja bez niéj żyć nie mogę.

—  Słuchaj! co ci szczerze i w prostocie rozumu 
mego powiem, Bolesławie! Ty Amelii nie kochasz....

—  Ja jéj nie kocham!
—  Nie kochasz, powtarzam. Ty kochać nie jesteś 

wstanie tak jak my, kobiety, rozumiemy kochanie, my 
kobiety, których życie od kolebki do trumny po zwy
czajnej wlecze się drodze. Ty, Bolesławie, marzysz 
kochanie, tyje pięknie marzysz i chcesz nawet wie
rzyć, iż jesteś dobrej wiary, chociaż nie rozumiem 
téj dobrej wiary, której ofiarą stać się może biedne, 
niewinne, bezbronne stworzenie. Masz namiętność 
niepohamowaną, wyobraźnią, którą sama podziwiałam 
nieraz gdyś rozpowiadał, lub własne czytał utwoł-y 
a naprzeciw tym własnościom swoim nie masz jedy
nych zasad, któreby ciebie przeciw tobie samemu 
bronić zdołały; nie masz religii. Bo jakkolwiek 
śmieszna w twoich oczach, ta nasza drobiazgowa ko
bieca pobożność, wierz mi, Bolesławie, nie w jedno 
serce kobiece wlała ona s iłę , by walczyć i po cięż- 
kiegom zwycięztwie. Te co ty marzysz, przykro mi po
wiedzieć, nigdy między nami nie znajdziesz, i nie 
znajdziesz nigdy na] tej ziemi, a jeżeli kiedy będziesz



JBniemał żeś znalazł, w raniej niewinne ale zgrabne 
wpadniesz rgcp, a gdybyś nawet i znalazł w istocie, 
jedno z obojga musiałoby życiem przypłacić takich 
dwóch namiętności zdybanie. Nie dla ciebie życie 
domowe, bo za prozaiczne; nie dla nas mąż z ciebie, 
bo za poetyczny. My jesteśmy słabe stworzenia; nam 
potrzeba opiekuna, który często powinien nas pro
wadzić po tej nierównej ziemi; za tobą latać nie po,- 
trafimy, a patrząc za ładnym , może nawet polotem 
twoim, żona twoja łatwoby sig potknąć mogła, a 
naw'et w przepaść wlecieć. '

—  Ślicznie mówisz, iw'każdej innej chwili zroz- 
koszą słuchałbym ciebie i z największą przyjemno
ścią zbijał rozumowanie twoje, ale teraz nie o to idzie 
czyja kochać jestem wstanie, bo już kocham.

—  I bardzo o to idzie, bo powtarzam ci, że ty 
kochać nie jesteś w  stanie, i zpomiędzy wszyst
kich m iłości twoich, boleśnie mi powiedzieć, naj
mniej w miłość do Amelii wierzę.

Widziałam ja was zbliska i długo, przestrzeżona 
byłam już dawniej, i chociaż nigdy mi przez myśl 
nie przeszło byś ty mógł podobne mieć, a co okro
pniejsza, chcieć wzbudzić uczucie, przecież zwraca
łam na was większą uwagę i powiadam z najwię- 
kszem przekonaniem, że ty Amelki nie kochasz..-

—  Ja chcę ciebie słuchać cierpliwie i wysłucham 
do końca, tylko ci powiadam, co już nieraz wpół 
żartem mówiłem, że ty nigdy sama nie kochałaś, nie 
znasz colo jest m iłość, i przez zimniejsze usposobie
nie swoje nawet doznawać jej nie możesz.

Przez krótką chwilę przeleciał jakby kurczem gwał
townym , w'yraz cierpienia przez twarz Zofii, lecz
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wnet rysy jej przybrały dawną nieruchomość, i g ło 
sem spokojnym mówiła dalej:

—  Ona, mniej dziwię się, że przywiązała się do 
ciebie, bo byłeś dla niej dobrym zawsze, bo się na
reszcie do ciebie można przywiązać, bo miałeś dla 
niedoświadczonej a nadto czułej, powab nowości. 
Byłeś dla niej, żebym się tak wyraziła, tajemniczą za
kazaną książką, któraby się raptem dostała w ręce 
młodej dziewczyny, a wiesz sam o tem, że są nie
bezpieczne książki. Pomału, przez przyzwyczajenie, 
przez poufałość, na jaką wasze stósunki pozwalały, 
przyszła do mocnego uczucia, którego utaić nie umie 
jej dusza niewinna. Ale że ty z rozumem, z rozwagą, 
na której jednakże zupełnie ci nie brakuje, w wieku 
któremu doświcidózenie raczej niż namiętność przystoi, 
chciałeś korzystać ze słabości, której sam powinieneś 
był bronić, że ty mając władzę nad nią, której oczy
wiste dowody nieraz widziałam, a nie kochając jej, 
nie mogąc więc mieć za sóbą tego jednego tłóma- 
czenta; na to użyłeś władzy swojej by ją zgubić na 
wieki j to również przechodzi moje pojęcie, jako też 
większe jeszcze daje mi przekonanie, żejej nie kochasz... 
bo powiedz mi, czy kochając można narażać przedmiot 
swojej m iłości, na stratę tego czego niczem odwe- 
tować nie możesz, na stratę dobrego imienia.

—  Zimna jesteś i zimno sądzisz. Ty rozumem 
samym tego nie rozumiesz do czego trżeba serca. Ty 
jesteś i byłaś bez serca.

Gorzki uśmiech przeleciał przez twarz Zofii, 
oczy się zaiskrzyły, czy uczuciem jakiem, czy niecier
pliwością.



—  To co mówisz, dowodzi tylko, że jeżeli mój sąd 
rozumu może być mylny, niemniej nim jest sąd two
jego serca. Ja nie mara serca, powiadasz, bo kochać 
nie jestem zdolna. Słuchaj, są rzeczy tu w sercu mo
jem zagrzebane, których odkrycie, jakkolwiek bolesne 
dla mnie, chętniebym poświęciła, gdybym widziała 
że mogę ciebie wstrzymać od dalszego prześladowa
nia Amelii... Więc dlatego, że w cichem domowem 
pożyciu pełnię dosyć ciężkie, jak sam wiesz, obowią
zki moje, dlatego że z woli matki i zbiegu okoliczno
ści poszedłszy za mąż bez przywiązania, cierpliwie, 
bez mruczenia znoszę przeznaczenie, jakie się Bogu 
na mnie narzucić podobało, dlatego ja nie mam ser
ca, a ty je masz boś lekkomyślną ręką zniszczył całą  
przyszłość biednej dziewczyny. Są rany które mniój 
nie bolą przez to, że obojętnym oczom są niewidome, 
są cierpienia ciche a dolegliwe, rozpacz nie zawsze 
krzyczy i szaleje, grób i brak nadziei są milczące. 
Tu głos jej nabrał dziwnego wyrazu rzewności. Ja 
cię żałuję, bo nie masz jednej, najwyższej pociechy: 
wiary prawdziwej w drugie życie, w lepsze życie, bo nie 
rozumiesz, że można i w cierpieniu czuć słodycz i na
dziejom płonnym na tej ziemi dodać skrzydła wiary, by 
na cię tam czekały, dodała z zachwycającą prawdziwo
ścią swoją wzrokiem ku niebu podniesionym, czyja mam 
serce w tem znaczeniu, w jakiem ty rozumiesz, ty nie 
dowiesz się i nikt się nie dowie, ale zna to jeden Bóg i..

Tu zamilkła i ku oknu postąpiła z obróconą twarzą.
Z podziwieniem spojrzał Bolesław ną nią, i słod

kim rzekł głosem.
—  Sprawiedliwe słowa twoje. I rozum i serce mogą 

błądzić; zwróć więc to powiedzenie do siebie, i wierz



mi że chociaż nie jestem może zdolny cierpieć bez 
sarkania, cierpię jednakże mocno i istotnie, cierpig 
i kocham!... Próżnemi słowy nie chcę ani sobie po
mnażać boleści, ani tobie może....

—  Każdy człowiek ma pamiątki swoje mniej miłe; 
ale mniejsza o mnie, moje życie już dawno skończo
ne, ja je syhowi oddałam... Wierz mi, Bolesławie, że 
ty łudzisz sam siebie, tyś zawsze winien chociaż masz 
za obronę swoję przywiązanie Amelii, którego ci da
wała jasne dowody. W każdym razie nie powinie
neś był korzystać, ale tu w tym przypadku, to okro
pnie... ty....

—  Już cię prosiłem byś o tem nie mówiła; w tym 
względzie się nie rozumiemy; nigdy się nasze nie zejdą 
zdania.

—  O! są rzeczy w których sig zdania różnić nie mo
gą, różnić nie powinny. 1 powiedz mi, jeżeli kochałeś 
Amelkę, jakiemże nazwiskiem każesz nazwać uczucie, 
które miałeś dla Heleny, uczucie jednakże tak gwałto
wne, iż chciałeś sobie życie odebrać, uczucie tak nie 
dawne, iż ledwie zrozumieć mogę kiedy się jedno skoń
czyło, a zaczęło drugie. Wszak jeszcze kiedy odjeżdżała 
Amelia do starszej siostry naszej, byłeś pełen roz
paczy; ciągle prawie grobowe miałeś myśli. Je
dno więc albo drugie musi być nie pra\ydziwe, albo 
posiadasz dar zupełnie sobie właściwy zmieniać tak 
prędko namiętności do podobnego stopnia posunięte 
i powiedz sam, jak mam sądzić o człowieku które
go widziałam przed niejakim cza.sem zapalonego gw ał
towną m iłością do jednej...

_  Czy mówiłem ci o tem, żem ją kochał?



—  Zapewne nie chciałeś mizrobić tego wyznania nie 
znajdując mnie godną zaufania twego; ale nie dla wszy
stkich byłeś tak skrytym. Więc nie kochałeś Heleny?

—  Muszę ci powtórzyć żety nie znasz chodu namię
tności,. a co najwięcej, ty mnie nie znasz, .zupełnie nie 
rozumiesz.

—  To przyznaję; był czas gdym cię nawet rozumieć 
żądała, jak się żąda cóś wyższego pojąć; niestety! nie 
chcę cię teraz rozumieć jak cóś szkodliwego.

—  Gorzka jesteś inielilościwa!
—  Prawda bywa gorzką, a litość mam nad biedną 

Amelką. Ale odpowiedz napytanie moje; więc nie 
kochałeś Heleny?

—  Kochałem zapewne uczuciem mocnem, ale uczu
ciem innem jak Amelkę. Ja wtenczas byłem pognębio
ny tylu innemi powodami, tak przesycony życiem 
mojem, a żądzą innego, które mi wiecznie zakazanym 
jest owocem, że rozpacz moja i chęć śmierci nie po
chodziły wcale z miłości do Heleny. Ja wtenczas 
szukałem pociechy dla serca mego, szukałem uczucia 
jakiego, któreby mnie do życia przywiązać mogło, bo 
żyć zimnem waszem życiem nie potrafię i przywiąza
łem się do Heleny, którą zastałem walczącą z prze
szkodami, jakie dawniój jej stawiano miłości. Uczu
cie takie mocne w kobiecie, uderzyło mnie i przycią
gnęło do siebie swoją niezwyczajnością i szczerością. 
Przywiązałem się raczej do jej uczucia, niżeli do oso
by, i póty mogłem kochać Helenę tą miłością, jaką 
zwyczajnie rozumiemy; jaką kocham Amelkę, kiedy 
w chwili naszego zdybania się już mi nie była tajną 
jej namiętność, i kiedy od tej chwili zacząwszy, ja 
wszystkiemi siłami zacząłem się starać by im dopo-



módz; jakoż, ponieważ sobie przypominasz wszystko 
co możesz wynaleźć przeciw mnie, dlaczego nieprzy- 
pomnisz sobie moich całorocznych poświgceń czasu, 
trudów i kosztów by przyśpieszyć z drugim związek 
Heleny, tej Heleny którą ja kochać niby miałem?

—  Zapewne pomógłeś im, i dziś są już połączeni 
a więc szczęśliwi, przerwała Zofia dwuznacznym wy
razem.

—  Dlaczegóż mówisz to takim wyrazem, jak gdy
byś nie wierzyła w ich szczęście. ?

— Daj Boże, by Helena była szczęśliwa, daj Boże 
byś nigdy nie miał sobie do wyrzucenia albo tego 
żeś im pomógł do pobrania się , albo tego rodzaju 
nieograniczonego, bezprzykładnego poświęcenia sig 
z jakiem byłeś dla Heleny przez rok prawie cały. 
Zapewne, jeżeli to nie była miłość , było to więc 
uczucie tak szczytne, żeanipojgcia ani nazwiska nie ma 
dla niego.

—  Ja kochałem Helenę, a kocham się w Amelce.
—  Nowe zupełnie rozróżnienie. Daj Boże, by He

lena w mężu nie szukała tego, czegoby bez ciebie 
pewnie szukać ani miała w myśli. O! wierz mi, mój 
Bolesławie, do naszego ograniczonego życia wszystkie 
przesadne uczucia są niezdatne. Dotrwać nie sąw  sta
nie a trują życie z jednej strony, gdy z drugiej nie
smakiem obdarzają prościejsze potrawy nasze. Bądź 
zdrów tymczasem Bolesławie! życzę ci prędkiej wol
ności.

—  Jeszcze chwilę zatrzymaj się; tak odemnic odejść 
nie możesz; przysięgnij mi że nic przeciw mnie i Amelce 
działać nie będziesz.



—  Ja ci przysięgam że wszystko zrobię co będzie 
w mojej mocy, by ją od ciebie wyratować, a tem sa
mem i ciebie.

—  Nie troszcz się o mnie, moje szczęście z Amelką.
—  Dzisiejsza rozmowa z tobą nauczyła mnie bym 

nie zazdrościła tych wyższości umysłowych, jeżeli je 
trzeba okupywać tak zaślepiającemi namiętnościami. 
Więc ty będziesz szczęśliwy z Amelką.  ̂Nigdy w życiu do- 
mowem szczęśliwym nie będziesz, tobie burzy potrzeba 
a życie domowe jest najokropniejsza cisza, i z burzy w bu
rzę latać będziesz, nie zważając ile serc pognieciesz 
w swoim przelocie gwałtownym, ile istnień zniszczysz 
któreby bez ciebie mogły być szczęśliwe, i siebie nie 
znasz i nareszcie, kiedy chcesz żebym ci powiedziała, 
nie znasz Amelki. Najlepsza, najpoczciwsza w zwy
czajnych kolejach życia, w których niewiele potrzeba 
uczuć,' ale nadtd czuła, by mogła być szczęśliwą 
z tobą, za łatwo dotkliwa, byś ty mógł być z nią szczę
śliwy. Nie myśl by wzbudzić jej miłość było rzeczą 
tak trudną; wierzę że ciebie kocha szczerze dzisiaj, 
jakby każdego innego pokochała, któryby się o to 
postarał i jak będzie kochać jeżeli, co jak najpodo- 
bniejsza jest, zaniedbasz jej przez ciebie samego po
budzone uczucia.

—  Jeszcze tego jadu trzeba mi było do duszy! jak
by go tam nie dosyć było. Ale nie wierzę tobie i nie 
chcę wierzyć. Wszelkie twoje rozumowania cudo
wne! ja naprzeciw nim stawiam uczucie moje tak 
prawdziwe, jak prawdziwa jest wiara moja w nią. 
Kocham ją całą siłą  duszy. kocham i kochać nie 
przestanę. Moje uczucie niedosięgnione dla naszego 
oka, bo niebios sięga; kocham ją mimo wszystkiego



co się wam mówić podoba, i wierzę w jej miłość 
i w szczęście z nią; obłudne słowa twoje ufności mojej 
nie zniszczą; ona wie że bezwarunkowo oddałem jej 
żyćie moje; niechaj więc włada niestałością przewi
dywaną przez siebie; może mnie zabić, ale nie zni
szczy przez to tej świętej i wielkiej prawdy, że ją 
kocham nad życie, kocham miłością całą, pełną. Zre
sztą odsyłam ciebie do przyszłości; ta rozsądzi na
sze zdania; prawdziwość ich okaże, i naówczas Ame
lii i mojem szczęściem odpowie na wszystkie zarzuty 
twoje. Ja ciebie tylko błagam; ratuj ją, ale dla mnie.

—  Fałszu nie powiem i prawdy zataić nie chcę. Zro
bię co w mojej mocy, by was rozdzielić na wieki.

—  A więc dobrze, słuchaj mnie nawzajem, a ja 
tobie powiadam, i na jej szczęście, droższe nad moje 
■własne, przysięgam, że mimo wszelkich przeszkód 
waszych i kroków nieprzyjacielskich,'będę kiedyś wol
nym, a wówczas i Amelia moją będzie; moją być 
musi, bo już jest moją; trudności przełamię, przynaj
mniej wszystkich sił użyję, a jeżeli upadnę w tej 
walce, nie upadnę żywy; niech więc wówczas na gło
wę tych, którzy się sprzeciwiali, spadnie śmierć moja 
i jej szczęście. Słyszałaś Zofio, rób teraz co chcesz... 
nie zatrzymuję cię.—Zapomniałeś, rzekła powolnym, ale 
tak donośnym i wyraźnym głosem, że każda zgłoska 
zdała się osobno brzmieć w powietrzu; zapomniałeś 
dodać... A jak zwyciężysz, jak już zwyciężysz, na twoję 
głowę spadnie przekleństwo; pamiętaj Bolesławie na 
tę chwilę uroczystą. Przekleństwo spadnie. Przekleń
stwo na ten wasz związek! A teraz bądź zdrów!....

Nic nie odpowiedział Bolesław na ostatnie Zofii 
.słowa; porwał się tylko za głowę i długo stał nie-



rucliomy na (em samem miejscu, w którem go od
chodząca zostawiła siostra Amelii. Po długiej chwili 
milczenia podniósł sig, obejrzał i widząc sig samym, 
westchnął; jakby cigżar zleciał mu z piersi, i wyrzekł 
ku drzwiom, jakby jeszcze odpowiadał dawno już od
dalonej.

—  Najprzód miłość, szczgście, a potem... Ale ty Bo
że dobry, błogosławisz nam.

ROZDZIAŁ PIĄTY.

Bolesław szatana wywołuje.

W takim wigc opłakanym stanie, dziesigć już tygo
dni przepgdził Bolesław, i pełen rozpaczy, biegał po 
samotnym pokoju swoim; próżno myślał, nic wymy- 
śleć nie mógł, coby go ratować mogło. Bolesław, jak
kolwiek rozumem obdarzony, ale jak już to poprzednio 
mówiłem, miał ów rozum niepożyteczny dla siebie 
w zwyczajnych życia kolejach; nie miał jednem s ło 
wem rozumu najpotrzebniejszego, tojest rozumu pra
ktycznego, i dlatego w każdem przykrem życia swego 
położeniu, cierpiał wigcej niż ktokolwiek inny, niżej 
daleko na umysłowym stopniu położony, bo gdy ten 
tysiąc sposobów blizkich siebie użył, by sobie po- 
módz i wyratować Bolesława, rozum służył mu tyl
ko na to, by przykrość położenia swego ze wszech 
stron obejrzeć i zrozumieć. To nic mu nie pomagało, 
zwigkszało tylko próżne cierpienia.. W wymarzo
nym żyjąc świecie, w którym zdarzenia wszystkie in
nym zupełnie w'iąźą sig i rozwiązują sposobem, tak 
przyzwyczaił sig do niego, do tych sposobów, równie 
urojonych jak i same zdarzenia, a może i tyle sił
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umysłowych darmo tracił na marne te złudzenia, że 
znalazłszy sig naprzeciw trudności rzeczywistych, 
które rzeczy wistemi walczyć trzeba środkami, był bez 
s ił do zwalczenia ich, bo jego sposoby urojone nie 
były do użycia,- a innych które sig nabierają ciągłem  
życiem rzeczy wistem, wynaleźć nie zdołał. Był-on, jak 
ten Człowiek obdarzony wzrokiem, który dalekie 
schwytuje przedmioty, a bliskich tuż przed nim sto
jących nie widzi. Rozpacz zaś jego, gwałtowna jak 
wszystkie inne jego uczucia, wigcej jeszcze zaślepiała 
rozsądek, podając mu środki gwałtowne, cudowne 
w powieści, ale nie do wykonania w rzeczywistości. 
Cierpiał wigc bez miary i cierpiał bezużytecznie, 
a działalność jego nigdy nieustająca, tysiąc mu po
dawała myśli by go tidrgczyć, żadn6j by wyratować.

Pi‘ócz tego, znajdował sig w rzeczy samej w po
łożeniu nadzwyczaj trudnem. Przekroczenie granicy 
mniejsźem mu, jako cudzoziemcowi, groziło niebez
pieczeństwem, ałe położenie jego naprzeciw ro
dziny Ataelii, nie było bez niego. Rodzina ta, odda- 
wna go Dielubiąca, miała teraz sposobność zemszcze
nia sig za ujechanie Amelii, a msjąc związki rozmaite 
w tym kraju, ftiogła wigzienie jego utrzymywać tak 
długo przyn&jmniój, Jjókiby nie znalazła środków od
szukania jój i oddzielenia od niego na zawsze. Wtćm 
nawet działaniu naprzeciw niemu, ogólne zdanie by
łoby raczej za rodziną słusznie zaialoną. Zgoła 
z którejkolwiek rzecz uważał strony, wszgdzie spo
strzegał trudności, którym sprostać nie mógł ogra- 
nrczónemi środkami sw em i; wszgdzie przewidywał 
cierpienia, którym nie sprostały siły duszy jego.



Dziesiąty iiateia tydzień już m inął, gdy Jednego 
dnia praed wieczorem sługa, który stał na straży, 
wszedł do pokoju i oddał mu list, mówiąc, że prze
chodzący jakiś riieznajomy przez ulięg, wrgczył mu 
go z poleceniem by go oddał Bolesławowi. Bolesław  
nie słuchał dosyć rozwlekłego tłómaczenia, porwał 
tylko za list i przeczytawszy napis, drżąc z niecier
pliwości i wzruszenia, rozłamał pieczątkę. Poznął 
pismo Amelii. Sługa miejski już wyszedł; i list roz- 
pieczęto\vany dawno już przeczytany, a Bolesłavy 
nieruchomy siedzi i patrzy na to pismo, wciska oczy 
w nieme słowa, jakby chciał wyciągnąć z nich gwał
tem znaczenie, którego tam znaleść nie może. i prze
czytał raz drugi i trzeci; twarz nieruchoma pobladła, 
może więcej nie okazuje żadnego śladu wzruszenia; 
wszystkie uczucia uciekły do oczów; z nich patrzy 
ciekawość, wyszczerza się rozpacz, śmieje szaleństwo. 
1 porwał się jedną ręką za głowę a drugą ręką, w ktp- 
rej zwinięty list spoczywa, gniecie piersi jakby chciał 
list i piersi wcisnąć w środek tych rozbołąłych piersi.

Więc taki ma być koniec, Amelio 1 też są twoje 
słowa, własną twoją ręką skreślone.^ i poryi^awszy 
na nowo list, zaczął go czytać głośno, jakby się  
chciał poskarżyć przed ścianami, tylodniowemi po
wiernikami jego wszystkich myśli- ,,Mój dix»gi! Gdy 
list ten odbierzesz, już będę daleko. Gdzie b ^ ę . ńie- 
wolno mi powiedzieć; pod tym jednym warunkiem 
pozwolono mi napisać ten list, zapewne ostatni, jaki 
odbierzesz odemnie. Ostatni, mój drogi! Przyrzekłam 
i dotrzymam, bo idzie ta o twoje bezpieczeństwo, o 

twoję wolność, za której okupno, zupełnego żądali 
odemnie posłuszeństwa. Osobą moją mogą rozpo-



rządząc, ale nie sercem, bo to przy tobie, mój Bole
sławie, zostanie na wieki. I żadną nie łudz^ się na
dzieją próżną, bo los w takie nas uwikłał sieci, że 
i sama, biedna, słaba kobieta, wydobyć się nie po
trafię, i ciebie chciałabym odwrócić od usiłowań pró
żnych, któreby wprowadzając cię w nowe nieszczę
ścia, wydarły mi tę ostatnią pociechę jaką mara, że 
poświęceniem całego szczęścra mego przyśpieszy
łam ci wolność. Wierz, że byłabym cierpiała, znio
sła wszystko, nawet myśl okropną, że ty cierpisz, na
wet niepewność, okropniejszą jeszcze, kiedy się cier
pienie twoje skończy, ale dosyć, że wierz mi mój 
najdroższy, iż nic zrobić nie mogłam, prócz tego co 
zrobić musiałam, a łzy moje gorące, to Bóg może
przyjął i ocenił.....  Nie proszę ciebie byś nie cierpiał
bo wiem, że tego nie potrafisz; ale proszę i zaklinam 
Tia m iłość jaką masz ku mnie, na szczęście moje, znoś 
to cierpienie mężnie, bo ja, jeżeli żyję, jeżeli żyć mo
gę, to chyba nadzieją twego uspokojenia się, twego 
szczęścia. Jeżeli ci do tego będzie potrzeba mnie zapo
mnieć, o! zapomnij mnie, mój Bolesławie i bądź szczęśli
wy! Rok prawie cały marzyłam! szczęście najwyższe dla 
mnie, bo z tobą i z tobą przepędziłam dwa dnie, któ
re świecić mi będą wiecznie w nocy, która mnie otacza. 
Dzięki tobie, Bolesławie kochany, za te dwa dni szczę
ścia pełnego. Pamięć ich nie wygaśnie w sercu mojém. 
Jak świętość chowaną w sercu, zaniosę, wierna jéj, 
wierna tobie, do grobu, i śmiało powiedzieć będę mo
gła: Miałam dwa dni szczęścia. Bądź zdrów, naj
droższy! Bądź zdrów i szcięśliwy! jeszcze raz dzięki 
tobie, jeszcze raz błagam ciebie, bądź spokojny i szczę



śliwy i dowidzenia się tam, na lepszym świecie j na 
świecie pięknych marzeń naszych.‘‘ Amelia.

Więc to ma być koniec! Krzyknął raz jeszcze Bo
lesław, którego może ten koniec taki, równie bolał 
w rzeczywistości jak i w marzeniu, bo Bolesław żył 
wiecznie tem podwójnem życiem, i jeżeli okropnem 
wydać mu się musiało takie smutne zakończenie uczu
cia, w którem całą przyszłość swoję złożył, niemniej 
zapewne marząca dusza Bolesława oburzała się na 
to zakończenie, zerwane, niedoskonałe tej powieści 
uczuciowej. Byłato, żebym się tak Wyraził, boleść 
człowieka i boleść artysty razem.

Inaczej zapewne rozwiązują się powieści marzo
ne, powieści wymyślone, a Inaczej zdarzenia tego 
świata; ileżto takich nici gwałtownie przerywanych 
w tej olbrzymiej przez cały świat rozciągniętej tkani
nie! Przyczyny uciekają przed ograniczonym rozu
mem naszym, niemniej przez to doskonała jest ta tka
nina wszech żywotów ludzkich i najwyższy jej robo
tnik jednój darmo nie puści najmniejszej niteczki; dążą 
one wszystkie do pew’nego celu. I te strzępki wi
szące pozrywanych nitek, widome oczom naszym, nie 
psują ogólnej harmonii; są  oue tajemnlczeml dla nas 
węzłami, łączącemi to niepojęte arcydzieło.

Zapewne nie za pierwszem uderzeniem ciosu, czuł 
Bolesław tę boleść artystowską, albo raczej nadto 
go mocno i ogólnie przejęło to cierpienie, by mógł 
rozróżnić rodzaje tego bólu. Później jednakże, bio
rąc usposobienie Bolesława za podstawę, śmiało twier
dzić mogę, że przerwanie tak nieharmonljne wyma
rzonej w głowie jego powieści, stanowiło wielką część 
cierpienia jego. Kto z czytelników tej nieurojonej



powieści, chciałby się łaskawie zastanowić nad usposo
bieniem jego, równie pojmie prawdg tego com powie- 
dział,jako też zrozumie jak rozpaczBolesława była gwał
towną i gwałtowniejszą nawet o tyle, o ile mu brako
wało sił i możności do zwalczenia tego nowego zawi- 
kłania losów jego. Namiętny i słaby, cierpiał przez te 
dwie własności swoje. Ktokolwiek inny na jego miej
scu, byłby dawno wyrwał się z tego zawikłanego 
położenia, i w pierwszych chwilach uwięzienia swe
go, za pomocą silnego czynu uwolnił się ucieczką, 
która nie była tak niepodobną, jak się wydawało Bole
sławowi, i nim pomału nieprzyjazna mu rodzina Amelii 
zdołała ją uwieźć, byłby dawno i siebie i ją uwolnił 
od prześladowania. Przychodziły mu nieraz takie 
myśli, i czyn śmiały wypełnić miał on dosyć ener
gii, ale środki do tego, ludzkie, zwyczajne, codzienne 
przysposobić, to było nad siły pana Bolesława.

Rozpacz więc Bolesława była gwałtowna; teraz 
gdy nieszczęście było już niecofnione, teraz dopiero 
zrozumiał błąd swój, błąd swego usposobienia 1 za
czynał dostrzegać tuż przed sobą leżące środki po
mocne, których oczywiście w marzeniu znaleść nie 
mógł. Rzucał sig wigc w przyszłość , nadto bowiem 
miał uporu człowieczego i artystowsklego, aby po- 
przestać*^na rozwiązaniu jakiem się podobało losowi 
zakończyć powieść jego życia i powieść jego marzeń; 
błędem popełnionym nauczony, zaczął rozważać po
łożenie swoje ze wszystkich stanowisk rzeczywistych, 
aby wynaleść jakikolwiek ratunek, natężał umysł z naj
większą szczerością. Przerywały mu natgżenia te 
wprawdzie właściwe mu marzenia, w których lotem 
ptaka przesadzał przepaście wszystkie, laską czaro



wnika przenosił się z miejsca na miejsce, talizmanem 
wyobraźni usypiał wszystkie straże, i siłą  Herkulesa 
uprowadzał kochankę. Jestto powieść Orfeusza po
rywającego Eurydykę z piekieł, w której Orfeusza 
gra rolę wyobraźnia, a obejrzenie się rzeczywistość. 
Obejrzał się w'net i pan Bolesław, i wracał nazad do 
ziemi szukając tam tych skrzydeł, laski, talizmanu, i 
siły herkulesowej, i znalazł. Przekonał się o rzeczy 
zupełnie nie nowej, że tem wszystkiem w rzeczywisto
ści, jest złoto. Złoto poezyi posiadał, lecz niestety! 
brakowało mu złota dukatowego.

Jakoż, w rzeczy samej trudności byłyby za ciężkie 
i dla mniej nierzeczywistego człowieka, dowiedzieć się
0 pobycie Amelii, dostać się do niej, oszukać czu
wające nad nią osoby, przewieść ją prędko i pota
jemnie, i dostać się z nią razem za granicę, były to 
nie małe zadania. Wolności rychłej mógł się zape
wne spodziewać, ale razem mógł być pewien prawie, 
że mu pobyt i powTÓt do tego kraju, jeżeli nie na za
wsze, przynajmniej na długo, będzie zabroniony.

Znowu więć marzył o sposobach, i znowu powra
cał do nieodbicie potrzebnej sprężyny, do złota. Na 
tem Bolesławowi brakowało, równie jak i na nadziei
1 sposobach posiadania go.

Nudne to są i niepowabne szczegóły w powieści, 
w której zwyczajnie takie trudności kilku słowami 
bogaty w środki załatwia autor, ale ja piszę zdarze
nia najrzeczywistszego życia, a życie przedewszystkiem 
jest nadzwyczaj prozaiczne, życie człowieka składa 
się z samych takich drobnostek, które zdołają ochro- 
łnić najlotniejszego Pegaza. I w zdarzeniach życia 
więcej daleko wiąże się zawikłań z tych drobnostek.



niżeli z najszczytniejszych poety wrażeń. Aż przykro 
powiedzieć, że łatwiej w życiu potocznem najpiękniej
sze nagiąć uczucia, zniszczyć zawadzającą miłość, ni
żeli znosząc brudność pochodzącą z braku pienigdzy, 
rozwikłać lada kancelaryjną zawiłość. I dlatego wig
cej jest zbrodni z miłości do złota, niżeli z miłości 
do kobiety, Avigcej śmierci z ngdzy, niż z miłości.

Jest przez to poezya w tej rzeczywistej prozie naj
szczytniejsza; bo poezya cierpień ludzkich, poezya walk 
ludzkich, które na końcu są zawsze walkami duszy z cia
łem, czy się ta poezya rozwija w Fauście stojącym mię
dzy Mefistofelesem, a aniołem w ciele jego kochanki, czy 
w wyrobniku stojącym migdzy poddanym z pigciu gło- 
dnemi dziećmi, a nęcącą szkatułą bogatego sąsiada, jest
to zawsze poezya, bo jest równie poezya złota, jak po
ezya miłości, poezya zbytku jak ngdzy, poezya wystgp- 
ku który zabija,jak poezya cnoty która się zdaje zabijać. 
Wynaleźć ją i oddać, nie okoliczności naginać do dzia
łania, ale działania do okoliczności opisywanych, tojest 
sztuka artysty!

Ale wróćmy do poezyi złota. Tej Bolesław ni
gdzie wydobyć nie mógł; Bolesław był ubogi. Bole
sław nic nie miał, tylko miał długi. Długi stanowią 
grzech pierworodny wszystkich istot podobnych Bo
lesławowi. Długi, jestto największe nieszczęście na 
tej ziemi; odbierają bowiem wolność, cześć i szacu
nek u drugich, i u samego siebie. Niewolnik wie
rzyciela, nie ■ ma ani jednej godziny własnej wolnej, 
gorszy od więźnia galerowego, bez odpoczynku we 
dnie i w nocy, w śnie czy na jawie musi uciekać 
przed osobą wierzyciela, lub myślą długu. Zadłużo
ny jestto rodzaj osobny: oczy w dół spuszczone albo



z uiespokojnością wokoło błądzące, chód niepewny, 
nierówny, osłabienie nerwowe wzdrygające się za 
każdem główniejszćm poruszeniem, to są cechy te
go wyklętego na wieki z towarzystwa człowieka. Od 
jednych sam ucieka, drudzy przed nim uciekają. Go
niec bez odetchnienia, umyka przed długiem zrobio
nym lub goni za nowym, bo długi jestto hydra mi- 
lionogłowa, jestto fénix nieśmiertelny, rodzący się 
z własnych popiołów^. Nie daremnie myśl o długach 
przyszła Bolesławowi w tej gonitwie za środkami wy
ratowania siebie i Amelii. Raz bowiem wlazłszy w ten 
bród lichwiarski, nie wahałby się nowej zrobić poży
czki, gdyby mu kto chciał pożyczyc; ale ci, którzy 
jedni pożyczają, tojest lichwiarze, znają już dosko
nale jegó finansowe położenie, a takich coby poży
czali by w’yratowaó kogo z rąk téj szarańczy towa
rzyskiej, oczyścić szlachectwo duszy ze śmierci nędzy, 
rozkuć umysł z pętów sądowych deszczem złotym, 
wlecieć do izdebki nędzarza zamiast do sypialni nie
rządnicy, nie słyszałem byśmy posiadali unas.

Cierpienie takiego rodzaju tym dotkliwsze być mu
siało dla Bolesława, którego od szczęścia dzieliła je
dna zapora nieprzebyta, która tylko przed złotem 
upaść może, a on, posiadając tyle własności w-yższych 
i lepszych, nie ma i mieć nie może tego jednego złota» 
po którego kopach niezliczonych czołgają się tysią
czne ślimaki człowiecze. Kochać mocno, i być mo
cniej jeszcze kochanym, znać szczęście, żądać go, 
mieć je przed sobą i mimo to wszystko nadaremnie tłuc 
głow ą o mur nieprzełamany, pięścią o piersi zbola
łe , nieme błagać głazy i jęki bez echa, łzy bez współ-
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czucia, szaleństwo w głowie, rozpacz w sercu, takj 
był stan Bolesława.

Długie znosił męki Bolesław.... Nie było w jego 
możności pomódz sobie, ani też w jego usposobieniu 
zapomnieć. Nadto długo trwała ta rozpacz, by na
reszcie nie uległ pod jej ciężarem umysł tylekroć już 
w życiu skołatany. W namiętnem usposobieniu Bo
lesława, rozpacz ta musiała sprowadzić gwałtowne 
zakończenie,- jakoż obejrzawszy ze wszystkich stron 
położenie swoje Bolesław, znalazł jeden dla siebie 
ratunek; samobójstwo... Samobójstwo jestto poezya nę
dzy. Syreny głosem śpiewa tajemnicze piosenki nad 
łożem nędzarza. Nieraz już Bolesław w życiu swo- 
jem pieścił się z myślą o samobójstwie. nieraz ją 
rozbierał na nago, i nieraz w chwilach samotnych 
głos jakiś złowrogi, zdawał mu się szeptać w ucho, 
iż nie ujdzie tego koniecznego przeznaczenia swego. 
Wzdrygał się już nieraz Bolesław na tę myśl, bo on 
życia nie użył jeszcze. Bolesław dawno już uwie
rzył w fatalność wiszącą nad nim , i u\vażał siebie 
jako ofiarę dawno przez nienawistny los obraną. Uwa
żał siebie jako istotę napiętnowaną od przeznaczenia, 
istotę od wszystkich odrożnioną. Jestto narów mi
łości w łaściw y, wszystkim ludziom właściwy, stroić 
siebie czy w płaszcz książęcy, czy w łachmany żebraka. 
Owoż Bolesław uwierzył że skończyć musi nasamobój-
stwie; myśl ta dawna nowych nabrała sił, i wziął posta
nowienie rtiecofnione. Niepomny że i dawniej podobne 
postanowienie spełzło na niczem, czyże był nadto staby, 
czy nadto silny.

Raz przedsięwziąwszy samobójstwo jako konie
czność, rzucił pan Bolesław wzrok swój na prze



szłość, dobywając z głębi pamiątek swoich same naj
smutniejsze. Jak sgdzia, zbierał wszystko to co mo
gło usprawiedliw'ić wyrok wydany; byłato chwila od
poczynku dla pana Bolesława. W najokropniejsze prze
szłych zdarzeń stroił sig szaty, i z rodzajem dzikiego 
udodobania w własnem nieszczgściu jak zwierciadle 
sig przeglądał.

Byłoto plenne pole dla marzącego umysłu Bo
lesława, jakoż w artystycznych zarysach, przesnuwały 
mu sig zdarzenia dosyć zwyczajne, upigkszone pę- 
zlem wyobraźni, uszlachetnione duszą myśli.

I znalazł sig w wielkim pokoju którego ściany 
adamaszkiem obite, otaczały zbiór przedmiotów ko
sztownych w powabnym bezładzie ułożonych. Był 
wieczór już późny; przez dobrze zamknigte okna le
dwie czasem dochodzi przytłumiony turkot powozów 
przejeżdżających przez ulicg słomą wysłaną. Na 
środku okrągłego mozajkowego s(olika,opartego wką- 
cie, stała lampa alabastrowa, rzucająca blade i ponu
re światło. W kącie za stolikiem stojący na podsta
wie bronzowej, bożek milczenia z palcem do ust 
przytknigtym, zdawał" sig być duchem tajemniczym 
tego bladego światła, bogiem domowym tego domu 
w milczeniu pogrążonego. Światło lampy padało 
jeszcze bledsze, jeszcze posgpniejsze na łoże, jakby 
w mgle kotary zawieszone. Leżał na tera łożu pan 
rozlicznych w ło śc i, bogacz na którego zbytki i 
przepychy tysiące rąk pracuje, pan u którego żela
zem kutekulry, leją sig strumienie złota. W sile wie
ku, wśród zabaw i zatrudnien, złowroga zagościła cho
roba; książka na pół przeczytana, spoczywa jeszcze 
na wezgłowiu wygodnej sofy; w raptownym boIu trą-
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eony cybuch ulubiony, padając z ust pańskich, burszty- 
nowemi rozlał się łzami; na złotobrzeżnym, wonnym 
papierze słowa przerwane, czekają końca i podpisu, 
by polecieć, może na złotych skrzydłach, w czyste dzie
wicze schronienie, i twarz barwą wzruszenia umilić. 
Darmo, tajemnicą zamrzesz w ostygłej pana piersi 
w'onny liście, tajemnicą zostanie książka niedokończo
na dla umierającego pana... Trzech lekarzów stoi nad 
wybladłym, którego oczy lampy gasnącej płomykiem, 
resztą przytomności błagają o życie, 'i złota, wiele 
złota dać obiecują. Twarze eskulapówprzeciągnięte 
napiętnowane żalem z głębi serca pochodzącym nie 
za panem ale za jego złotem, szepcąc między sobą, 
szukają środków, i uczonym Rzymian językiem dowo
dzą sobie nawzajem, iż nie poznali pańskiej choroby... 
Przyszły nieboszczyk żąda prawnika. Prawnik już stał 
u drzwi, w kruczączarność odziany, zjbiałym fascykułeni 
pod pachą jak z uduszonym gołąbkiem, i żałosną przy
wdziawszy maskę na dziesięć innych masek na twarzy
jego będących, zbliżył się do łoża boleści..... U nóg
konającego siedzi stary przyjaciel jego; dwadzieścia lat 
żyli z sobą, nie jednę wspólną dzielili przeprawę: 
schylony, oparty na lasce, duma nieszczęśliwy przyja
ciel,, duma biedny, że czas uchodzi na próżnej gadani
nie, a nie piszą testamentu w którym spodziewa się 
milsze, niż teraz przy łóżku odegrać role... W głębi 
obszernej sypialni siedziało dwóch ludzi, których wiek 
młody jeszcze, czynił zdolnemi do uczuć nie matema
tycznych.

Jednym z nich był Bolesław, którego umierający, 
mimo różnicy wieku polubił, i w ostatnich chwilach 
życia widzieć żądał. Z szczerym żalem patrzył Bo-



leslaw na umierającego, bo go ludzie jeszcze wdzię
czności nie oduczyli... W drzwiach otwartych i dalej 
w  mnogich pokojach pozajmowanych, snują się jak 
duchy jakie, mnogie służących pańskich zgraje, wie
trząc w milczeniu jakieby można wyciągnąć zyski 
mniej lub więcej godziwe, z tego tragicznego zdarzenia.

—  Więc już nic mi pomódz nie może? rzekł pan 
do swego ulubionego lekarza, który go lat dwadzie
ścia lecząc, nareszcie dla zaszczytu sztuki lekarskiej, 
bo nowego próbujący systematu świeżo wyczytanego, 
podług wszystkich prawideł kunsztownie zabił.

Mruknął Eskulap cóś z niechęcią, bo w tej chwili 
układał sobie regiestrzyk mający się podać wdzię
cznym dziedzicom. Snać zrozumiał chory: przyzwaw
szy bliżej niziuteńka kłaniającego się prawnika, przez 
kilka chwil szeptał z nim, ale tak po cichu, że nawet 
troskliwy i długouszny przyjaciel nic nie dosłyszał... 
(rodzinne milczenie nastąpiło, przerywane ciężkiem cho
rego odetchnieniem, i głośnem zażywaniem tabaki 
doktora. Zbliżył się i Bolesław z przyciśnionem ser
cem, i kilka słów przemówił do niego chory, który 
jak na bogacza, dosyć rozsądnie i z uczuciem nie bar
dzo sobie zwyczajnem, żegnał rozczulonego młodzień
ca. Doktór zbliżył się do posępnego przyjaciela, któ
ry teraz oczy swoje na piszącego w drugim pokoju 
Justyniana obrócił i rzekł do niego z cicha.

—  Zupełnie zgadłem; umrze na gangrenę w kisz
ce poprzecznej...

—  Ale czy długo może pociągnąć jeszcze? zapy
tał troskliwy przyjaciel...

—  Sześć godzin najmniej, jeżeli spokojnie bę
dzie leżeć, jak dniąd.



— Tak, sześć godzin! wymówił przyjaciel z wesi- 
chnieniem.

Podniósł sig nareszcie z uroczystą miną, wierny 
praw tłómacz, ilisierai zbliżył sig krokami do łóżka. 
Przyjaciel, żalem zdjgty, wzniósł oczy w testament, 
lecz pan zadrzymał... Do doktora wszyscy po radg... 
Ten dobywszy zegara olbrzymiej wielkości, wyrzekł: 
dosyć czasu jeszcze; dłużej nad pół godziny spać nie 
bgdzie... Stoją wszyscy w milczeniu; przyjaciel chciał
by losy swoje wyczytać z oczu prawnika, ale ten wzrok 
utkwiwszy w zapisany papier, żadnym ruchem nie chce 
odkryć tajemnicy testamentowej... Cigższem odetchnie- 
niem zbudził sig pan, lekkiem odetchnieniem odpo
wiedział przyjaciel, i po kilku jeszcze ociąganiach sig 
biednego chorego, któremu sig jeszcze nie chciało 
podpisywać tego wyroku swego, kazał sobie głośno 
przeczytać... Posługacz umaczane pióro trzymał na 
pogotowiu;.. Zaczął prawnik czytać z upodobaniem 
ogólne prawnicze formy długie, przewlekłe i barba
rzyńskie; potem przeszedł do ogólnego dziedzictwa, 
które oczywiście umierający przekazywał córkom 
przy matce, 7. którą nie żył, za granicą chowanym, 
i nareszcie przystąpił, po krząknieniu ważniejszem 
jeszcze od zapisów szczegółowych, i czytał...

,,Chcąc zaś zostawić miłą pamięć w sercach przy
jaciół moich, zapisuję panu Bolesławowi, który da
w ał mi ciągle dowody przyjaźni i przychylności“.. Tu 
adwokat rzucił spojrzenie winszujące na Bolesława, 
przyjaciel zaś spojrzenie zabójcze, aż pożółkł z roz
paczy... Wtem szmer coraz głośniejszy powstawał u 
drzwi sypialni, kilka głosów szepcących zagłuszył 
głos donośniejszy, który zdawał sig z gniewem odpo



wiadać na łagodne przedstawienia. Wszyscy się obej
rzeli ku drzwiom, nawet chorego uszy niemiłym zo
stały uderzone szmerem.,.

Imimo wstrzymujących go ludzi, wszedł poważnym 
i wyrachowanym krokiem, sługa Boży by przynieść 
umierającemu ostatnią pociechę, i duszę konającą 
przygotować do ostatniej podróży...

—  Na apoplexyą nerwową umrze!., rzekł doktór.
Na nieszczęście chory nie należał do wierzących; 

całe życie za wesoło pędził, wychowany w czasie fi
lozoficznego wieku, chciał umrzeć po swojemu. Czy 
zatem takie jego przekonanie, czy może raptowny 
widok kapłana, zgoła, że ujrzawszy zbliżającego się 
do łóżka, zrobił natężenie ostatnie, by się obrócić 
do ściany; podniósł się gwałtownie, zanucił kilka razy 
na łóżku i krzyknął; światła! światła!.. Światło tuż 
przed nim było najczystsze, najszczytniejsze, światło 
wiary, lecz go w'idzieć nie był godzien. Kamerdy- 
nerowie wpadli wnosząc mnóstwo świec w srebrnych 
lichtarzach, lecz już oczy jego nie widziały... Jesz
cze jęków parę i pan milionowy nie żył. Blady, zprze- 
wróconem od ostatniego bólu obliczem, leżał na łóż
ku, a dwadzieścia świec około niego rzucało jeszcze 
światło na tę scenę grobową.... Eskulap .,,dixi“ wy
rzekł i wyniósł się; za nim adwokat wyszedł wraz 
z przyjacielem, który pełen rozpaczy dowiedział sig 
od niego że i on w testamencie niemały miał udział. 
Został ksiądz, który słowa Bożego przebaczenia od
mawiał nad umarłym, i Bolesław któremu młode łzy 
spłynęły z oczu, czyste, bo za przyjacielem nie za 
testamentem...



Bolesław marzył nad zdarzeniem lem, lyle stano- 
wczem w życiu jego, zapis bowiem ów przerwany, był 
znaczny, i przypomniał sobie w tej chwili, że nie je 
den tylko ten raz los podobną wyrządził mu psotg...
I znowu zamarzył!... Było to na Polesiu, w  wielkim 
drewnianym domie przy kominie, na którym wesołym  
ogniem paliły się nieskąpe kloce drew. Wiatr jesien
ny huczał przeraźliwie, zapędzał się w niezamknię- 
te sienie i wyciem do jęku podobnem, uderzał o drzwi 
sali; to znowu poruszał źle przystającemi obiciami, 
żałośnie na chorągiewce nastudni zawieszonej i dalej 
szumiąc po suchych ogrodu gałęziach, pędził przed 
sobą tumany szeleszczące suchych liści, izdalekim trza
skiem, jakby bałwanów morskich, nikł nareszcie w od
wiecznych Polesia kniejach. Tym weselszem dla siedzą
cych w sali było dobroczynne ciepło komina, który, 
zwyczajnie jak na Polesiu, szczodrze utrzymywanym o- 
gniem domowe oświecał i ogrzewał zdarzenia... Był lo 
dom matki Bolesława, do którego on, wychowując się za 
granicą, rzadko bardzo przyjeżdzał. Jedynak po ojcu, 
miał liczne rodzeństwo z drugiego matki małżeń
stwa. Wieczór długi, jesienny, przechodzący jedno
stajnie i nudno na wsi; ojczym Bolesława, który pó
źno powrócił z dalekiej kniei, gdzie się zwyczajem 
lej okolicy, zabawą polow^ania niemało natrudził, po 
lak dobrze użytym dniu obładowany mocnemi trun
kami, tą koniecznością życia myśliwskiego, poszedł 
marzyć ojutrzejszem polowaniu i zbliżającym sig zjeź
dzić komorniczym. Miał zakończyć długoletnią gra
niczną kłótnię z sąsiadem opigćdziesiąt prętów nieuży
tecznej ziemi; w miłych snach marzyły mu sig za
pewne przed oczyma różnobarwne fale nalewek ara



ków i mioilów, klóre mial-y niepamięcią zalać ważną 
kłótnię sąsiedzką, obraz ze wszech miar uroczy. 
W głębi sali, na staroświeckiej kanapie siedziała ma
tka Bolesława, z obliczem surowem, zwracając się czę
ścią do licznych różno wiekowych dzi*eci przesuwają
cych się po sali, z myślą napóły senną napóły swa
wolną, częścią do prozaicznej roboty pończochowej 
a częścią do kobiety młodszej od siebie. Byłato 
żona nauczyciela domowego, równie już uśpionego 
znudzeniem gramatykalnem i małżeńskiem; poważne 
¡uroczyste jej spojrzenia, nie odrywały się od brudnej 
siatki przeznaczonej do ubrania niedalekiego klasztoru 
kapucynów.

Ściany Polskiego domu drewniane, nie wysokie,
2 wszelką pogardą wytworności, nierówno lepione, 
obiciem papierowem barwy szarej i niepewnej po
kryte, którą czas i ślady much więcej jeszcze zmie
niły. Krzesło w kącie z ciemnego drzewa, poręczo
we, ogromne, ciemno zieloną skórą obite, kilka ciem
nych krzeseł, parę stolików ibiórkona czarno polituro- 
wane, wszystko to razem harmonicznie odpowiadało 
tej scenie cichój, milczącej i ciemnej, bo oświeconej 
dwiema tylko świecami postawionemi na podługo- 
watym stoliku przed kanapą stojącym,który ani kształ
tem swoim trzynożnym, ani mahoniową swą barwą 
nie odróżniał się od posępnój całości. W tym obra
zie była postać młoda, świeża, jasna urodnemi licami, 
i oczami pełne' życie zwiastującemi świecąca, Szwaj
carka guwernantka. Stanąwszy w drzwiach otwar
tych, dźwięcznym głosem napominając dzieci do spo- 
iiojności, do modlitwy a nareszcie do snu, przerwała 
ogólne milczenie... Dhiżej nawet i częściej jak zwy*
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czaj nie przechadzała sig po sali, rzucając oczy wy
mowne z natury, a teraz wigcej jeszcze mówiące, na 
siedzącego koło komina Bolesława, który zamyślo
ny oddawał sig bezcelnym marzeniom.

Kilka spojrzeń, które sig migdzy niemi krzyżowa
ły , łysngły żywym ogniem. Bolesław przyrzuciwszy 
kilka polan wzigtych z ogromnego stósu migdzy pie
cem a kominem przygotowanego, żywszy rozniecał 
ogień i weselszą porwany myślą uśmiechnął sig mimo
wolnie: a znając upodobanie obydwóch pań w stra
sznych powieściach, po krótkiej przedmowie zaczął 
im rozpowiadać długie jakieś zdarzenie, z różnych po
wieści czerpane, wyobraźni własnej nicią powiązane, 
w którem duchy, zjawiska, czary, pieczary, okropne 
więzienia, szkielety, puszczyki i sowy główną odgry
wały rolg; sztucznie wprowadził je w ciekawość, łu 
dził spokojnemi obrazami aby raptownem wpadnie- 
niem jakiejś okropności niespodzianej, dreszczem stra
chu przejąć; do czego dziwnie mu pomagały świst wia
tru ciągły i jgkliwe pgkanie smolnych drewek na ko
minie...

Fani nauczycielowa ślepo wierzyła we wszystko 
co było nadprzyrodzonem; w łopaty czarnoksigzkie, 
w zamawiania, uroki i inne wiejskie podania, któremi 
przepełnione jest Polesie. Chociaż wigc drżała ze 
strachu, przecież z największem słuchała natgżeniem 
i ślepo wierzyła w dziewicg i w jej cnotg nieskażoną.

Lampa samotna wczaszkg trupią wstawiona, wisia
ła  na środku kaplicy; mówił Bolesław; wiatr poru
szał czarnym całunem na ścianach rozwieszonym i jg- 
cząc przelatywał przez ciemny, długi i wązki korytarz 
podziemny, z którego przestraszonej Matyldzie (Ma



tyldą nazwał bohaterkę swojg) zdawało się, źe ją 
cień jakiś blady do siebie woła... Na środku stała 
trumna czarnem suknem obita, z wielkim krzyżem bia
łym .,. wtem zapukało cóś w wieko trumny!., i wtśm 
usłyszeli rzeczywiście zapukanie do drzwi sieniowych 
które w tej późnej zamknięto już godzinie.

—  Jezus, Marya, Józefświgty! wrzasłapani nauczy- 
cielowa, krzyżując sig bez ustanku. Wszelki duch chwa
li pana Boga! Matka Bolesława opuściła pończochg 
i napóły zadziwiona, napóly przestraszona, pójrza- 
ła  ku drzwiom, Bolesław zaś nie mógł wstrzymać g ło
śnego śmiechu na widok odurzonej strachem nauczy- 
cielowćj, która naprzemian sig modliła i naprze- 
mian wołała piskliwym głosem... A ten głupi Leo
pold śpi już!., głupi Leopold był godny małżonek pa
ni nauczycielowej... Śmiech Bolesława przerwało po
wtórne zapukanie dobitne...

Długo trwała ta scena przestrachu i śmiechu. 
Wprowadzono nareszcie nizkiego i krgpego Poleszuka 
B łykowatemi kurpiami na nogach i świeci szarej, 
długiej, na grzbiecie, który skłoniwszy sig nizko i po
kornie i wyrzekłszy zwyczajne przywitania słowa: 
Niech bgdzie pochwalony Jezus Chrystus, rzekł na
reszcie, że stary dziad jego, 01exa borowy, który już 
od dwóch miesigcy nie zmoże, żąda koniecznie widzieć 
swego panicza, o którego sig przyjeździe dowiedział, 
i że nie może spokojnie umrzeć, póki go nie zoba
czy...

I pieszcząc sig tem marzeniem które mu lata wolne 
od trosk przypominało, Bolesław znalazt sig w porzą- 
idniejszej od drugich chacie wieśniaczej, bo czysto bie- 
ionej, co ua Polesiu jest rzadkością wielką. Płomień



L drobnych łuczyw smolnych na zawieszonym w środ
ku izby kominie, oświecał tę sporą izbę ze stołem i 
ławkami sosnowemi; piec ogromny z większym je
szcze zapieckiem z którego wyglądały cztery oczów 
ciekawych: starej dosyć żony wnuka borowego i wiel
kiego srokatego kota; trzy strzelb prostych, kilka skór 
lisich i dwie pary postołów Poleskich, wiszących nad 
tarczanem drewnianym, na którym na sianie Averetą 
płótnianą przykryłem umierający leżał borowy, osłonię
ty czarną siermięgą i białym kożuchem baranim. Olixa 
borowy, byłto napół szlachcic a napół chłop, rodzaj 
dosyć częsty na Polesiu: na własnej siedział zagrodzie, 
której dar mu uczyniony, oddawna musiał zbutwieć 
papierem w starych jakich aktach równie jak go nikt 
z żyjących nie pamiętał. Wiek bowiem borowego 
był zagadką nieodgadnioną; był on nadzwyczajnie sta
ry, miarkując po dziejach które z wielką ścisłością  
szczegółów rozpowiadał, po twarzy niezliczonemi 
zmarszczkami pokrytej, i wielkiej siwej brodzie od któ
rej nazywano go także w okolicy siwym borowym. 
Żaden z najstarszych ludzi we wsi i w okolicy nie 
pamiętał go młodym; siwa jego broda znana była 
całemu pokoleniu okolicznemu, które go lubiło; za
chował- bowiem do tej nadzwyczajnej starości siły 
ciała niezwątlone, które mu służyły do ciągłych wy
praw po zarosłych Polesia kniejach, nieprzejjytych 
prawie, kępami odwiecznych traw pokrytych, bagni
stych, i siły duszy pełne ognia z którym rozpowia
dał jako wesoły współbiesiadnik dziwne, dawne zda
rzenia swoje i przy pełnej szklance miodu lub kieli
chu anyżowej nalewki, czyto za stołem szlachty czy 
na ław ie chłopskiej; w wieczornej karczemnej poga-



dance lub wnocnéj myśliwskiej wyprawie, pod nieboty
czną, sosną, przy płonącym ogniu. Opowiadał dzieje oko
licznych borów, których wszystkie knieje, wszystkie 
futory, zaścianki, gaje, mogiły, budy smolne, huty 
potażowe znał doskonale; opowiadał dnieje całych 
pokoleń lasowych które w jego oczach wyrosły i 
w jego oczach powalone siekierą rozeszły się na ma
szty w dalekie morza, na tarcice do łożnic, kołysek 
i trumien okolicznych dworów, na smołę, potaż i szkło. 
Zdarzenia polow^ań dawniejszych i nowszych, pełne cu
downych epizodów, malował żyw'o przed ciekawemi 
słuchaczami swemi, równie jak i pamiątki o łosiach, 
żubrach, których nawet' rodzaje ponikły z téj stro
ny Polesia. Ztąd zapewne nazwano go borowym, 
nie było bowiem śladu ni pamięci, żeby ten urząd 
kiedy piastował. Strzelec doskonały, lubiony z we
sołości, wieku i opowiadań sw'oich, bywał używany 
do wszystkich polowań oljywatelskich z których mno
gie łupy wilków, dzików, niedźwiedziów i lisów przy
nosił do chaty swojej. Handel skórami tych zwierząt 
jako też ptakami błotnistemi, w które zaopatrywał 
kilka dw'orów sąsiedzkich, grunt uprawiony przez pięć
dziesiąt kilkoletniego wnuka i kilkadziesiąt pni pa
sieki, dawały mu prawo do tytułu bogacza za jakiego 
wszędzie uchodził. Pamiętał go Bolesław z lat dzie
cinnych jeszcze, i nieraz w'téj chacie po spacerze 
•z nauczycielem, przypominał sobie doskonałe podwie
czorki składające się [z pierogów hreczanych w świe- 
żóm maśle pływających, z śmietaną świóżą, złoto- 
barwnego plastra miodu, i z orzechów leśnych na 
piecu suszonych. Z przyczyny pomocy, jaíiéj doznał 
w sądowój jakiejś sprawie o posiadłość swoję, od



ojca Bolesława, przywiązał się do niego przez wdzię
czność, a później przeniósł to przywiązanie na syna 
Jedynaka, którego nieraz na ręku nosił. Jakoż, za ka
żdą bytnością panicza swego, jak go nazywał by roz
różnić od drugich dzieci, odwiedzał go borowy. Bolesław 
do starego przyjaciela z żalem prawdziwym idąc, do
wiedział się że siwy borowy, w skutek ciekawości 
która go zawsze wiodła na świeże zręby, w boru 
przywalony sosną, ginął z ręki przyjaciół całego swe
go życia.... dosyć częsta śmierć taka w mieście jak i 
w lesie!...

Zaiskrzyły się starca siwe oczy ostatnim ogniem 
na widok swojego panicza, który dorodnym młodzień
cem wracał w ojczyste zagrody, długo wpatrywał 
się w rysy jego, jakby szukał w niclr dawnego dziecka, 
lub podobieństwa rodzinnego do ojca. Potem odda
liwszy wszystkich z chaty bez wyjątku, długą zaczął 
prawić powieść przerywaną bólami coraz wzmagają- 
cemi się. Były w tej powieści wszystkie rysy jego  
usposobienia, wszystkie dzieje jego wędrówek leśnych 
i innych pamiątek, po których z widocznem upodo
baniem bujał poczciwy starzec, i zpomiędzy których 
ledwie z całą uwagą mógł Bolesław schwycić g łó
wną nić jego powieści.....

Powiadał mu jak był w służbie w zakonie, do 
którego te dobra niegdyś należały, i jak to dawno 
już temu, starsi zakonu wrócili z jakiejś dalekiej prze
jażdżki, niespokojni i nareszcie zabierać wszystkie 
sprzęty swoje gotowali się do wyjazdu. Wówczas, 
mówił dalej borowy, byłoto w jesieni jak teraz, ja 
tylko co wróciłem z futora zakonnego, z mogiły Bog- 
danowej, i ua rudzie Kalinoweckiej pilnowałem jak



świgle drzewa zabierali flisy., a była tam, paniczu, 
sosna, już takich dziś nie ma na całem Polesiu, a ta
ka równa od korzenia aż do głowy, a taka prosta 
jak gdyby sznurem wymierzona... Pięknato była so
sna; długo jej broniłem od napaści flisów; a znałem  
ją dobrze; nie jednę ja noc przespałem pod tą so
sną, a dawno temu, ja tam zawsze na wilki w nocy 
czatowałem... Jeszcze wtenczas czarny bór Kalino- 
wiecki ciągnął się aż pod tę sosnę, teraz już nie 
ma tego boru; uciekł gdzieś aż za rudę... sosnę 
nioję takoż ścięli! przeszła na maszt!.. Ruch był wielki 
w domu, a dom zakonny był tam, gdzie oficyna stała 
za pańskiego ojca, wystawiona ze ślicznych tarcic 
dębowych z grubego boru za Sawłakami. Już nie 
ma i tej oficyny; dla widoku jakiegoś zwalili, i tego 
domu nie ma, jakaś tam budka spiczasta stoi... (był- 
to kiosk który miał być Chińskim, bo duza tyka 
sterczała na dachu z chorągiewką). Zawołał mnie 
ojciec Emeryk bardzo uczony, i lektor Anastazy któ
ry zawsze w dół patrzył. Po 'długim rozgoworze, 
kazali mi pójść za sobą do kaplicy, tej samej która 
i dzisiaj je‘szcze stoi, tylko że teraźniejszy pan, ojczym 
pański, przylepił dzwonicę drewnianą.... wieleto po
szło tarcic ślicznych darmo na tę dzwonicę; splądro
wali cały bór wielki; najpiękniejszy byłto las na ca
łej okolicy, póki panu z Kamionki nie zachciało sig 
potażu robić... Temu podobnym sposobem długo roz
powiadał borowy, jak mu kazano w kaplicy przysiądz 
że za żywota nikomu nie objawi tego, co oni mu  ̂
powierzą. Poczem weszli do zakrystyi, gdzie stało 
trzy kufry w które jeszcze pakowano niektóre sprzęty 
kościelne, w czasie czego Oiexa widział mnóstwo



sreber i kilkanaście worów pełnych złota i srebra, 
jakieś drogie' naszyjniki i inne kosztowności osadzo
ne kamieniami, i te kufry dobrze napchawszy i zam
knąwszy, otworzyli drzwi jakieś ukryte i we trzech, 
przez przejście podziemne, zanieśli te cigżkie kufry 
do piwnicy, o której borowy nic nie wiedział. Przej
ście to miało, jak twierdził borowy, kroków trzydzie
ści i kończyło się, podług różnych uwag jego później 
zrobionych,w miejscu gdzie trzy stare, zeschnięte po czę
ści topole, za czasów jeszcze ojca Bolesława ścięto, 
i natomiast świeży gaik zasadzono....

Długą, mową zmęczony borowy, w końcu zaczął 
się jąkać, oczy gasły coraz więcej i widocznie zbliżał
się już do ostatniej godziny swojej.....  Był tam jeszcze,
mówił' dalej, i czwarty między nami, ale Boże odpuść 
(tu znak krzyża zrobił) był on, jak powiadali, od sza
tana opętany... zadumany siedział w zakrystyi i tylko 
oczami czarneml jak węgiel, spoglądał za nami. Ja
keśmy wnieśli te kufry, kazano mi wyjść i czekać 
na siebie w domu. Byłoto wieczorem, nie bardzo
późnym ... Wróciłem, czekałem długo i spać mi się 
zachciało... położyłem się na ławie i zasnąłem jakby 
w lesie na murawę. O świcie dopiero zbudziłem się... 
wrócili wszyscy, opętanego nie było!.... Dziwota mnie 
wzięła, spytałem się, ałe ojciec Anastazy jak podniół 
oczy na mnie po pierwszy raz... zdało mi się... O Bo
że!.. tu opadły siły borowego..... Rzucił gasnące oczy
na Bolesława: chciałem to powiedzieć paniczowi me
mu, synowi mego dobrodzieja... Bóg wysłuchał proź- 
by moje... Ja ciągle pilnowałem kaplicy; od tego cza
su nikogo n iebyło ... musieli poumierać... panńętaj 
paniczu... trzydzieści kroków od zakrystyi! tam gdzie



stały topole!.... Jeszcze chciał cóś powiedzieć, ale tyl* 
ko usta się poruszały!....

Pobiegł Bolesław przywołać wnuka i jego żonę; 
kur zapiał, czerwony świt okazał się na wschodzie, 
a jak wrócił Bolesław do chaty, borowy już nie żył. 
Zamknęły się oczy co tyle widziały na świecie; umil
kły usta bajarza Polskiego, a dusza jego uleciała w ulu
bione lasy rodzinne.....

Tu przesunęły się przed oczyma Bolesława różne 
widzenia; rozmowa z matką, układy o rozdział ma
jącego się znaleść skarbu, przykre uczucia Bolefsła-
wa w czasie tych wszystkich drobnych epizodów.....
Nareszcie znalazł się w nocy ciemnej, jesiennej, wie
trznej, przy bladej latarni, której migające się światło, 
duże cienie rzucało na wnętrza kaplicy. Żywo mu 
stanęły vv pamięci uczucia pomieszane, z jakiemi do 
tej nocnej przystępował wyprawy z ojczymem, na
uczycielem, dawnym przyjacielem i domownikiem, i 
dwoma zaufanemi służącemi... Dziwnych doznawał 
wrażeń, gdy wśród ogólnego milczenia, zaczęto szu
kać drzwi ukrytych w zakrystyi, nie opisanych przez bor 
rowego.

Wrażenia uroczyste tej chwili stanftwczej, wraże
nia lekkie, w przyszłość wskazujące tysiącznych spo
sobów użycia skarbu rojonego! Bo Bolesław był już 
w wieku gdzie używać jest koniecznością, gdzie żą
dze są niewyczerpane, siłą  ciała i duszy przelatują 
świat od końca do końca. I patrząc z podniesioną 
latarnią w ręku na te cztery t\yarze, w których miesza
ły się wyrazy bojaźni, niespokojności i żądzy złota, 
przebył chwilę ciekawą, pamiętną dla siebie. Za kapry
śną zmianą cieniów w pustej zakrystyi,zmieniały się wra-

Tom I. S tyczeń 184}-



żenią, to (ajemniejsze nadzieją, to ciemniejsze niepewno
ścią. Głosy młotków o ścianę i ciche szepty, jak gdy
by się podsłuchania ludzkiego albo Boskiego bali, prze
rywały ciszę. Głos wyraźniejszy, dźwięczniejszy, od
zywał się w sercu Bolesława drżeniem rozkoszy!.... 
Głos młotka, głuchy, przytłumiony, przechodził go 
dreszczem bojaźni!.... wszystkie żądze i marzenia Bo
lesława stały się w tej grze z przeznaczeniem stano
wczej na jednej karcie, tą kartą były drzwi szuka
ne... wygrana!., lub przegrana. Nareszcie głos młotka 
dał się słyszeć przeciągły, dźwięczny, dzwonkowy 
prawie; muzyką wszystkich ułudzeń młodzieńczych 
zagrał w duszy Bolesław... Już znaleziono drzwi, od
murowano je, wyłamano!.... Świćca gaśnie w latarni, 
raptownym wybuchem zamkniętego powietrza odu
rzeni, odskakują wszyscy. Po różnych przygotowaniach 
już są w szyi podziemnego korytarza. Wilgotne ma
ry sklepienia, mnogiem pokryte robactwem, cóś na
wet nakształt gadu przemknęło sig przez nogi naprzód 
idącego Bolesława. Dwadzieścia kroków wyliczył 
już głośno. Serce bije mu gwałtownie. Za każdym 
krokiem podwaja się bicie serca. Dwudziesty piąty, 
wyrzekł głosem drżącym, a latarnia w ręku jego nie
pewnym tańcowała ruchem. Trzydziesty! szepnął pra
wie, i podniósł latarnię w górę; już nic ręki nie wstrzy
muje, są w piwnicy. Cichość zupełna; odetchnienia 
idących słychać tylko, a pomiędzy niemi najgłośniej
sze odetchnienie Bolesława... I widzi siebie samego
jakby to wczoraj było..... Stoi z latarnią do góry
wzniesioną u wnijścia tej piwnicy gdzie czeka nań 
skarb, i uśmiecha się do niego cała przyszłość przy
strojona w szaty pełnego użycia i pełnego szczęścia.



Drżące światło latarni nie dozwala od razu obejrzeć 
piwnicy dosyć obszernej. Obraca pomału latarnię wko
ło  siebie, i jedna po drugiej, okaząją mu sig cztery 
ściany nagie, sklepione, szczelinami mchem porosta
mi popgkane, od których ściekających w^ilgoci odbijają
ce sig światło brylantowych kropel łańcuchem błyska. 
I cały byłto skarb... Pusta piwnica zda sig urągać 
ze zdumienia bolesnego, jakie na ten widok przeszło 
serce ściśnione Bolesława i jego towarzyszów. Prze
chodzi sig wzdłuż ścian; w jednem miejscu są jeszcze 
na ścianach znaki na kamieniu wyrosłe, gdzieniegdzie 
rdzą żelaza pokryte, które zdają sig dow'odzić cigżkie 
przesuwanie tych kufrów okazałych, o kamienne ścia
ny. Raptem zaszeleściło cóś pod nogami jego, mi
mowolnie strwożony, skoczył w bok, i nowy jakiś 
przedmiot nogą trącony, z głuchym łoskotem potoczył 
się po ziemi. Zniża latarnig i spostrzega jakąś książ- 
kg napóły zbutwiałą, i tuż przy niej kości człowiecze 
w poruszeniu nieruchomem leżącego człowieka; ręka 
wyciągnięta zbliżała się aż do owej książki, noga 
tylko jedna przez Bolesława potrącona, odskoczyła da
lej; chwilę długą zamyślony stał nad tym skarbem zna
lezionym: kościami człowieka z książką. Miałże to być 
obraz jego marzeń i nadziei, obraz życia przeszłego?.. 
Próżne nauki którym się oddawał, i grób samotny 
w pustym dla niego, jak to sklepienie, świecie.

Wziął tę książkg i wyszli wszyscy w milczeniu. 
Nie jedng jioc przepędził po tem zdarzeniu, samotnym 
i smutnym oddany marzeniom i czytaniu kartek zbu
twiałych znalezionej książki. Byłyto kazania pisa
ne, długie, rozwlekłe; próby jakiegoś nowicyusza, le- 
(dwie wyczytane przez niego i niewielce zabawne.



W różnych miejscach legły, spisane dziennnikowym 
sposobem, jakieś niezrozumiałe zdarzenia, które ża
dnego wówczas nie miały dla niego powabu, a któ
re po większej części, dla trudności wyczytywania 
poprzeryw'anych zepsuciem słów, porzucił nareszcie. 
Lecz książkę tę, jako pamiątkę owej chwili, zostaw'ił 
przy sobie, i w wielu zdarzeniach jego życia, spo
czywały oczy Bolesława, roztargnione uciechą lub 
zasępione myślą smutną, na tej nieodstępnej towarzysz
ce swojej. Długo zatrzymywał się Bolesław nad tą 
pamiątką z różnych względów bolesną dla niego, i 
dzięki tej pamiątce, zamarzył spokojniej po raz pier
wszy od dziesięciu tygodni. Myśl czyli raczej posta
nowienie samobójstwa , trwało niezmienne, sposób 
tylko i czas wypełnienia zamiaru nie wyraźnie u ło
żone, przesuwały się przez myśl jego. Postanowienie 
każde, jakiekolwiek ono jest, z łe  czy dobre, smutne 
czy w esołe, uspokaja umysł, ucisza cierpienia.

W takim był stanie Bolesław, kiedy idąc za po
pędem ostatnich przypomnień, porwał leżącą książkę, 
tego niemego świadka tylu walk, z jednego grobu nik
czemnego wyniesioną i wplecioną w zdarzenia losu 
Bolesława. Przypomniał sobie czas w którym sie
dział nad tą książką; nie byłto czas wesoły, ; le ża
dne jeszcze wówczas cięższe życia doświadczenie nie 
zepsuło szyku młodocianych złudzeń!.... Dziś, jaka 
różnica! jaki przeskok!.... Pierwszego odczarowania 
świadek, maż ta książka być świadkiem ostatniej je 
go walki z rzeczywistością, świadkiem ostatniego od
czarowania samobójstwa?..;. Usiadł i zaczął przerzu
cać z roztargnieniem pobutwiałe kartki... dostrzegł’ 
czego pierwej nie widział, że w wielu miejscach, dla



braku zapewne innego miejsca pomiędzy wierszami, 
były słowa powpisywane tą samą ręką, którą i ów 
dziennik, o którym mówiłem. Z braku innego zajęcia, 
zaczął z uwagą i starannością, do której dosyć miał 
czasu, przeczytywać te porozrzucane pisma, i uważał 
że jest między niemi oczywisty związek. Resztę wie
czora i część nocy, przepędził na téj pracy. I za
jęło jego umysł opisanie jakiegoś zdarzenia tajemni
czego; autor tego dziennika, przewlekłóm i nudném 
piórem, opisywał pomieszane zdarzenia klasztorów kil
ku, w których życie przepędzał, uwagi teologiczne a 
nawet spostrzeżenia i rachunki ekonomiczne, ściąga
jące się oczywiście do téj ich posiadłości na Pole
siu. Tu z większą uwagą zaczął czytać Bolesław: 

Anno millesimo septingentésimo (co chwila ury
wają się słowa plamami wilgoci) dominica tertia post 

feslum S. MicliaeUs... późno już wieczprem siedzia
łem  przy kominku, zadrzymałem nad brewiarzem. 
Ogień w kominie zagasł i wiatr przeraźliwy szumiał 
na dworze od strony futora. Olexa nadszedł przecie 
i dołożył drewek, na których, dzięki najwyższemu i 
naszemu świętemu patronowi, nie zbywa w naszym 
kraju. Zégar uderzył decimam vespertinam', signum 
sanclae crucis zrobiwszy, chciałem się już udać do łóż
ka. Już trzeci raz credo zacząłem .. Ależ turkot zajeż
dżających powozów przerwał modlitwę; wszedł prze
wielebny; młode laiki prowadzili jakiegoś mężczyznę 
zawiniętego w sobolową szubę aksamitem niebies
kim pokrytą. Na głowie miał wielką czapkę na oczy 
zasuniętą; jak zdjęli z niego szubę, zobaczyłem z wiel- 
kićm zadziwieniem, że miał na rękach łańcuszki. Re- 
f^erendissimuJpater Anastasiiis zawołał mnie do drugiej



izby i tak zaczął do mnie...... (Tu nowa długa
przerwa)..... Spojrzałem na niego: jak spojrzał na
mnie, aż wstrzgsła mnie febra, która mnie nie opu
ściła aż circa quarlam pomeridianavi. Awszakto miał 
oczy czarne jakby dwa wggie. Przeżegnałem sig 
trzy razy, a ten rzuciwszy czapkg o ziemig, zaczął 
sig śmiać przeraźliwie takim śmiechem, że słychać 
było na moście, jak mi rozpowiadał Pietrzyk któ
ry chodził na wieś, a jak sig rozśmlał, vidi oculis 
meis ogromne zgby jakby kły u dzika, nienaturalnej 
wielkości i białości, 1 zaczął krzyczeć aż strach 1 prze
klinać aż włosy na głowie powstały. A jak'slg chcia
łem  do niego zbliżyć, zadzwonił łańcuszkami tak prze
raźliwie, że ja ze strachu lewą rgką przeżegnałem
się.....  Owoż znosiliśmy wszyscy bardzo wiele dro-
gości; przywiózł Reverendlssimus z sobą osobliwie ka
nak z czerwonych brylantów i pereł tak wielkich jak 
groch cukrowy, iłem dzleslgć lichtarzów srebrnych 
lanych, na półtora łokcia długich; item pierścień 
z czarnym brylantem Hulgo karbunkułem zwanym, 
który św iecił jak sto świec jarzgcych razem, i wiele 
innych precyozów. A szkatułg sam Reverendlssimus 
zaniósł do cubiculum suiim-, chociaż był zdrożony, dłu
go nie spał, bo jak sig obudziłem circa quiniam ma- 
tiUinam., jeszcze sig świeca paliła i cóś brzgczało apud 
Reverendissimum jak złoto, to zapewne złoty krzyż 
na granatowym różańcu, który zawsze przy pacierzu 
miał w rgku. A byłto summae pietalis homo i przez 
świgtą pokorę nigdy oczu nie podnosił.... (Tu znowu
przerwa)..... Ilemissa esl\ wymówił reverendas Sim-
pUcius, i przyprowadzili Petrus et Paulus opętanego. 
Strasznie zbladł; widać że sig szatan przestraszył-



oczy mu zapadły, jakby z jaskini jakiej świeciły. Miał 
wór na sobie z grubego płótna, i głowę obciętą, okrą
gło. Reverendissimus wstał ex sede sua , i zaczął 
przemawiać do opętanego takim słodkim językiem, że
by się skruszyły dzikie bestye puszczy, sed isto addia- 
bolo (tu ciągłe przerwy; zdaje się tylko że nastąpiły 
ceremonie exorcyzmu nad tym opętanym, przywiezio
nym w sobolej szubie niewiedzieć skąd).....

... A Satanus! A opętany wrzeszczał: Krzysztofiel 
KrzyszloJie\ et postea'. psibracieL...

Przyjechawszy poszliśmy na kępę; Reverendissimus 
szedł naprzód, a ja za nim. Na kępie był domek stary, 
murowany, w którym nikt nie mieszkał. Weszliśmy 
do sieni, a z tych do pustego pokoju, w którym był 
komin zamurowany. Reverendissimus poszedł wprost 
do komina, uderzył kilka razy pięścią w bok, i jakież 
było moje zadziwienie, gdy się pokazały drzwi, i w e
szliśmy na wschody, które w dół prowadziły; trigin-
ta duo wyrachowałem wschodów.....  Daremnie podał
mu trzeci raz papier do podpisania; mówiąc, ze to dla 
zbawienia duszy i ciała. Opętany blady, aż strach, 
krzyczał ciągle. Nie podpiszę!., nie podpiszę; z ciałem  
mojem zróbcie co chcecie, a duszy mojéj nie zgubicie.

Wycie okropne usłyszeli i brzęczenie straszne 
kajdan...

Na tém kończyły się szczegóły tego zdarzenia, 
które nadzwyczajnie zajęło Bolesława; wiedział bo
wiem tajemniczy i okropny związek téj powieści z szkie
letem znalezionym w piwnicy i z tym skarbem rze
czywiście schowanym przez nich, którego jednakże, 
podług twierdzenia borowego, nie wracali szukać, a 
który Jednak znikł bez śladu. Darmo przewracał



wszystkie kartki, wiśrsz po wierszu przcpatrywal; nic 
więcej znaleść nie mógł Bolesław, coby go zdołało 
oświecić w tej ciemnej sprawie. Już odsuwał książ
kę, pełen wewnętrznego niesmaku, kiedy zdawało 
mu się postrzedz na okładkach tej książki dobrze 
dosyć zachowanych, jakieś litery wyciskane przed
miotem jakimś ostrym, i nawet wpatrzywszy się, zda
wało mu się widzieć, że te wyciskania zupełnione 
być musiały płynem jakim... Wpatruje się Bolesław,
i włosy mu powstały na głowie, na myśl wzbudzoną, 
iż to ten więzień nieszczęśliwy, z głodu umierający, 
krwią zalewał własną te jakieś ostatnie powiedzenia, 
które chciał po sobie zostawić. Jakoż żółte, rdzawe 
znaki w tych wyciśnieniach, zdawały się potwierdzać 
myśl Bolesława. Z tym większą ciekawością zaczął 
przyglądać się tym krzywym, nierównym wyciskom, 
jakby drżącą ręką kreślon-ym, ale nie wiele wyczytał, bo 
czy przedmiot, którym były te słowa wyciskane, był 
tępy, (może ogniwem łańcucha pisał nieszczęśliwy po
tępieniec), czy czas zatarł niewyraźne ślady, zgoła 
że przy usilności największej, ledwo zdołał wyczytać 
następujące wyrazy.....
.... „mieram ofiarą.....brat Krzysztofa hsięcia......  na
mnie ojcowski spadek i Helenę z którą pierwej..... 
przebaczam w imie ojca!.».... ] nic wigcej. Przewrócił 
z niecierpliwością Bolesław książkę. Znowu takie 
wyciskane słowa. Czyta i zrywa się uderzając się 
w głowę:

.....Szukaj a znajdziesz.....  na wóz po wyjściu ga
jowego kto..... do futora na kępie..... sklepienie pod
niem.....ktokolwiek znajdziesz rady posł...., używaj do
i..... za duszg Albr.....  Cały ten dramat przesunął



się w artystycznej całości przed duszą artystow- 
ską Bolesława. Zrozumiał miejsca próżne, przekli
nając przeznaczenie które mu teraz dopiero podsu
nęło klucz do tego skarbu darmo szukanego, skarbu 
oczewiście za późniejszą naradą wywiezionego do fu- 
torku. Znał Bolesław ten futor doskonale; należał do 
jego matki; znał tę kępę i nieraz na niej, otoczony 
lasami i bagnami poblizkiemi, które się \^koło roz
ciągały, marzył na gruzach jakiegoś pomieszkania 
wzniesionego na pagórku dosyć sporym, który w łaści
wie nazywał się Bogdanową m ogiłą, i nieraz budo
w ał pierwsze próby marzeń swoich na tych zupełnie 
sobie nieznajomych gruzach, które skarb kryły pod 
sobą. Antykwaryusze tamtomiejscowi twierdzili że 
to był dawniej dom sławnego rozbójnika Bogdana 
w 17tym wieku, którego, jak wieść gminna twierdzi, 
szatan porwał po upłynionym czasie zrobionego z nim 
kontraktu. Mieszkanie to już odtąd, wraz z okoliczną 
ziemią, w inne przeszło ręce i bogata siedziba kaca- 
pów osiadła wokoło kępy, sprzedając las gruby na 
maszty i okręty, a cieńszy wypalając na smołę i po
taż; a wykarezowawszy ziemię, osuszywszy jąrowami, 
oddawna pługiem przewracają. Jakież podobieństwo 
żeby się skarb mógł utrzymywać dotąd ukryty, du- 

’ mał Jiolesław, a ani na chwilg nie pomyślał, że wie
lebni Atanazy i Emeryk na to go przenieśli z kapli- 
cy do futora, aby tym łatwiej mogli wywieść później 
bez zwrócenia uwagi borowego, którego, jak sig po
kazuje z kollektaneów księdza Emeryka, przysiędze tak 
jednakże wiernie zachowanej, nie wierzyli. Bo taka 
myśl prosta i naturalna, nie miała miejsca w marze
niach urojonych pana Bolesława. Dziwne myśli krzy-
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żowały się po głowie jego. W całem tem zdarzeniu 
spostrzegł widoczniejszy jeszcze dowód tego przezna
czenia nieszczęśliwego, które go prześladuje od powi
cia. Chęć używania i rozpacz samobójcy^ walczyły 
w jego duszy. Byłyto dwie władze odpowiednie 
dwom jego władzom walczącym wiecznie z sobą. Ma
rząca dusza pragnie samobójstwa, ciało zaś używania. 
Tłumnie i bezładnie mieszały się różne myśli po 
głowie Bolesława i myśli własnych zdarzeń pogma
twane dzikim nieporządkiem z myślami wzbudzonemi 
przez przeczytany dramat... Wtem, na znajomym mu 
zegarze u mieszkającego naprzeciw niego zegarmi
strza, uderzyła pierwsza godzina. Myśl szalona prze
biegła błyskawicą przez głowę Bolesława; rozpalona 
wyobraźnia w fantastyczne zmienia ją obrazy. Oczy 
Bolesława iskrzą się napóły rozpaczą, napóły żądzą 
życia, ale życia takiego jak on rozumie. Chód jego 
prędki i nierówny zwiększa jeszcze tę gorączkę umy
słową. ł cichość ogólną spokojne przerwało uderze
nie kwadransa na zegarze.' Bolesław usłyszał, już 
nie biega; z oczami naprzód wydanemi, stoi na środ
ku swego pokoju, natęża ucho jakby się spodziewał 
usłyszeć głos luby, głos Amelii który mu nieraz pie
szczotliwym dźwiękiem swoim wydarł z piersi w e
stchnienie rozkoszy. O! nie; myśl jego daleka w tej 
chwili od Amelii!.... oczy palą się ogniem który go 
trawi, uszy słuchają z natężeniem. A tak cicho wko
ło  niego, że słyszy przemykającego się pająia po 
ścianie!,., i znowu zegarek zwyczajnym głosem przer
wał cichość: uderzył pół do drugiej. Przypomniał 
sobie zaklęcie czarta co gdzieś w slarćj czytał księdze. 
Astarot! Astarot! Astarot! wykrzyknął Bolesław g ło



sem z głębi piersi pochodzącym, z oczami naprzód 
siebie wytrzeszczonemi!... Astarot! Astarot! Astarot! 
przybywaj!... Kiedy darmo wznosiłem gorące, dzie
cinne modły do niemego na me boleści Boga, a więc 
ty, piekło, przybywaj mi na pomoc. Astarot! Astarot! 
Astarot! krzyknął głosem rozpaczy....

Jeszcze ostatnia głoska drżała w powietrzu, drżała 
mu w uchu, drżała mu w mózgu i głośno bijącem 
sercu, kiedy drzwi, naprzeciw których stał, zaczęły 
się powoli otwierać; dym mocny, przykry, sinemi kłę
bami przez wpółotwarte drzwi wsunął się do pokoju... 
Pomału otworzyły się drzwi na roścież i zjawił się...

ROZDZIAŁ VI.

Zjawia si^.

Zpoza kłębów dymu cygarowego rzęsiście wycho
dzącego, z krótkiej cygarniczki, kończącej się na bia
łej trupiej główce, z słoniowej kości mistycznie wy
robionej, wszedł.... Nie wiem czy to był Astarot, ale 
zapewnę ten gdyby się chciał pojawić, nie mógłby 
był przybrać brzydszej i okropniejszej twarzy...

Nawysokiej, wiekiem nieco pochylonej postaci, któ
rej zarysy dowodzą kształtów jednakże niepospoli
cie pięknych, doskonałych nawet, była twarz jakby 
przypadkiem tam przypięta, jakby przez omyłkę rzeź
biarza posąg Apolińa dostał twarz fauna. Jakoż, g łó
wny rys tej twarzy, jest wieczny, przykuty uśmiech 
szyderczy, który z dziwną ruchawością zmarszczków 
ciągle nowych, okropniejszych nabiera odcieniów. 
Zdaje się jakby szyderstwo osiadło na tej twarzy, za
cząwszy od uśmiechu mimowolnie wzbudzonego przez



niezgrabne upadnięcie w tańcu, ażdośrniechmnszcizą- 
cego się zbójcy nad trupem przez długie lata prześlado
wanego wroga. Jest tam złośliwość dowcipu i złość 
występku. Jestlo zimne szyderstwo z życia, z cnoty, 
z Boga i wszelkiej wiary. Szyderstwo bez pamiąt
ki żadnej, i bez żadnej już nadziei, szyderstwo które 
wyśmiało przeszłość a drwi z przyszłości, szyder
stwo równie z głowy jak z serca pochodzące. Szy
derstwo pełne, wyrozumowane, głęboko zrozumiane, 
jeszcze głębiej uczute. Szyderstwo salonów i poddaszów 
razem. Nos spłaszczony na środku, wznosi sig nad ustami 
szerokiemi. Broda spiczasta, wydatna trochę. Oczy mo- 
cnemi, siwemi brwiami osłonigte, jakby węgle zpod śnie
gu, rzucały, spojrzenie przenikliwe; oczy te, zupełnie 
odpowiednie do tej twarzy, zdają się dlatego tak prze
nikliwie i ciekawie spoglądać, aby nowych do szydze
nia nazbierać przedmiotów. Barwy ich niepewnej
i zmiennej trudno odgadnąć, bo trudno długo wzro
kiem spoczywać na tych oczach zaślepiających, oczach 
uroczych, jeżeli są gdzie oczy urocze prócz oczów ko
chanej kobiety. Nad tćm wszystkiem czoło wznosi się 
wyniosłe, piękne, szerokie by się mjały gdzie podzieć 
liczne myśli; dalej łysina skąpo pokryta napół rude- 
mi, napół siwemi włosami, które gładko zaczesane, 
dowodzą niepospolitej staranności o sobie w tym 
człowieku tak do lego niepodobnym. Ale i ubiór wy
tworny, w'ykw'intny suknem i strojem, dow^odzi tej 
niepojętej sprzeczności; strój jego nawet przesadzo
ny, bo upstrzony łańcuszkami, lorynetką, guziczkami 
świecącemi, kilku pierścieniami bogatemi na palcach, 
rękaw'iczkami jasnemi, pachnącemi...



Na widok wchodzącego, nie ochłonął jeszcze Bo
lesław; miał w niego oczy wlepione i nie mógł jesz
cze dojść ładu w rozhukanych myślach swoich. Nie
znajomy rzucił spojrzenie przenikliwe na Bolesława 
i snać go zrozumiał, bo wyrzekł głosem nadzwy
czaj dźwięcznym, głosem śpiewnym, w którym czasem 
tylko przebijało się syczenie, jakby gadziny, pochodzą
ce zapewne z braku wielu zębów...

—  Przepraszam, że tak późno przychodzę, i prze
rywam zapewne miłe jakie marzenie, jakiemi są za
zwyczaj wszystkie marzenia popółnocne. Zatrzymał 
się chwilę, spodziewając sig odpowiedzi, i przez ten 
czas, zgrabnym grzebykiem zaczesy wał skąpe włosów  
resztki, by nieco pokryć łysinę, ale nie doczekawszy 
sig, uśmiechnął sig uśmiechem kobiety czterdziesto 
dziewigć letniej i dodał, chowając do kamizelki grze
byk szylkretowy:

Jestem pana sąsiadem, ale dziś dopiero powróciw
szy z podróży, bo ja bardzo lubig podróżować; to tak 
miło przenosić sig z miejsca na miejsce, nie prawdaż? 
dowiedziałem się o nieszczgściu pańskiem, a spostrzegł
szy światło w jego oknach, przyszedłem.

—  Bardzo wdzigczny jestem i miło mi, choć w tej 
późnej godzinie...

—  A tak, rzekł z uprzejmym szatana uśmiechem, 
pół do drugiej wybiło jak szedłem do pana...

Dreszcz przejął Bolesława na to wspomnienie. 
Nieznajomy nie zdawał sig tego spostrzegać, patrzał 
bowiem w tej chwili na zgrabny płaski zegarek zło  
ty. Ja także nie lubig spać; sen, to strata czasu, któ
ry sig trwoni daremnie na głupich zwyczajnie marze
niach sennych.



—  Z kimże mam przyjemność mówić?..
—  Ze znajomym! odpowiedział z uśmiechem akto

ra pewnego siebie, spoglądającego na publiczność, 
która już zapłaciła.

—  Ze znajomym!.. Nie vyiem...
—  Krótkiej jesteś pamigci, jednakże znamy się 

doskonale; dawno temu zapewne, ale powinieneś so
bie przypomnieć...

Spojrzał na niego Bolesław z uwagą, i ciemne ja
kieś przypomnienie zagadało do niego, ale niebardzo 
zapewne wesołe, miarkując po zadrżeniu ust jego.

—  Widzę żeś mnie poznał przecię! Jestem lekarz 
Szmytyan; znaliśmy się w młodości, nie wiele się zmie
niłeś, i ja, prawda że nie postarzałem wiele?

Bolesław nadto był jeszcze wzruszony a może i 
uderzony tem zdybaniem, które mu przypomniało da
wne czasy pierwszej młodości, by mógł tę rozmowę 
zimną krwią prowadzić; nie zważając więc na rodzaj 
zapytania, rzekł; „Tyle zdarzeń, tyle nieszczęść prze
byłem odtąd, iż nic dziwnego...

—  Zdarzenia!., nieszczęścia! tragiczny zawsze jesteś, 
jak uważam. Ja przeciwnie, jestem za komedyą życia i po 
prawdzie życie które ma mało tragiczności, tojest życie 
prawdziwe; życie marzeń jest zapewne płaczliwe; marzą- 
cy człowiek jestto płaczący pijak. Ja najzabawniejsze 
pędziłem życie, odkąd nie widzieliśmy się; życie bowiem 
lekarza jest pełne zdarzeń pociesznych. Od lat kilku 
osiadłem tu w tej okolicy, i posiadam dom na tej samej 
ulicy, co daje mi zręczność odnowienia znajomości 
tak miłej, a jako lekarz, mogę mieć zawsze wstęp na
wet do więźnia, dodał z uśmiechem.



—  Tak; więźniem jestem, więźniem bez końca, lecz 
wkrótce spodziewam się.....

—  Wolnym zostanie każdy, kto szczerze lego pra
gnie, rzekł lekarz, siadając wygodnie.

Aż spojrzał na niego B olesław , bo dziwny był 
wyraz tych słów , którym zdawał się odpowiadać na 
jego myśli. Nie uważał lekarz na zadziwienie Bole
sława; sadowił się bowiem na krześle z widoczną 
chęcią dłuższego zabawienia i nie mało zatrudniał 
się wkładaniem cygara do cygarniczki. Zapalił go, 
i jednostajne z upodobaniem wypuszczając kłęby, po
patrzył dopiero na Bolesława. „Wolność, mówił da
lej, jestto rzecz zapewne dobra, ale urojona w zna
czeniu jakie jej dajemy. Niewola zaś, to najistotniejsza 
rzeczywistość! Wolnym być mało kto umie, niewol
nikiem najczęściej z własnej woli staję się człowiek; 
niewolnikiem można być i jest się najczęściej, gdy się
najwięcej marzy o wolności.....  a niewola marzeń jest
najokropniejsza. Nie prawdaż?

—  Nie rozumiem łych rozróżnień? lo Aviem tylko, 
że jestem w najokropnrejszej i najrzetelniejszej niewo
li, bo w niewoli nieprzełamanych okoliczności. I ni
gdy przez tyloletnie życie, nigdy, żeby rok jeden, ca
łą , wolną odetchnąć piersią...

—  I całą, wolną użyć piersią, dodał z głośnym i 
rubasznym uśmiechem, nasz lekarz. Użyć, to najwyż
sze szczęście; przysposobić środek do używania, ze 
wszystkiego wyciągnąć użycie, to najwyższy rozum. Ty, 
mój Bolesławie, o ile cię znałem, nie miałeś tego rozu
mu nigdy; nie wiem jak daleko się w nim posunąłeś, 
ale miarkując po miejscu gdzie się znajdujemy, posta
rzałeś tylko o lata, ale nie o doświadczenie lat.



—  Nie byłem i nie jestem szczęśliwy!....
—  Nie byłeś, nie jesteś rozumny!...,
—  Na cóż mi teraz rozum, który wszystko pojąć 

zdoła; na cóż mi to czucie, którem, zdaje mi się, świat 
cały objąćbym potrafił, kiedy nie mam szczęścia? Czy 
wierzysz w to, doktorze, że są ludzie przeznaczeni na 
piętnowanie, na męki wieczne, pod przeklętą godziną 
urodzeni?

—  Tak powiada miłość własna, ale wierz moje
mu doświadczeniu, że przeznaczenie jest w ręku czło
wieka.

—  Dlaczegóż, powiedz mi ty lekarzu ciała, dlacze
góż ja tego przeznaczenia żadnem staraniem mojem 
polepszyć nie mogę?

—  Bo marzysz zamiast działać, bo niespokojne ru
chy krwi bierzesz za uczucia istne, i gonisz bez końca 
gorączkowe niedoścignione mary... Jam ci to już da
wniej powiedział; ja twoję przyszłość całą przepo
wiedziałem.

—  Więc cierpienia, co tu bolą, rzekł Bolesław ude
rzając się mocno w piersi, co tu szczypią, są marze
nia także?

—  Najistotniejsze marzenia!
—  Więc szczęście które się do mnie uśmiechało na 

to, by mnie porzucić na zawsze...
—  Marzenia wyobraźni!....

—  Więc te zarysy! Ale dlaczegóż mam napróżno 
słowa tracić? Ty mnie nie rozumiesz i nie znasz po
łożenia mojego.

—• W rzeczy samej nie znam go, i ciekawy jestem 
wiedzieć, co mogło ciebie do takićj rozpaczy pęzy-



prowadzić: znając ciebie, musi to być pocieszne; cie
kawy jestem......

— Ciekawy! i ja mam świgte moich uczuć tajem
nice; rzucać na pastwg zimnej ciekawości— ja lito
ści żądam... współczucia.............

Pierwszy raz od czasu zaczętej rozmowy, twarz le
karza przybrała wyraz powagi i surowości nawet. 
Litości i współczucia? żądasz zatem niepodobieństwa. 
Współczucie, mój Bolesławie, jestto ciekawość czułe
go próbująca uśmiechu. Litość, jesUo miłość w ła
sna, która się cieszy porównaniem cudzej niedoli 
z własnem szczęściem. I jakże możesz być szczęśliwym 
jeżeli wierzysz w spółuczucie i litość? I żądasz jej od le
karza który przez ciąg swego życia >yidział tysiączne lu
dzi męczarnie; męczarnie ciała, krzywienie się, męczar
nie duszy, szaleństwo krzyczące. Tej twojej litości i 
współczucia szukaj między podobnemi sobie marzyciela
mi, między kobietami które nawet czują litość nad wła. 
snym mężem wprowadzając kochanka przez okno, ale 
nie żądaj litości i_ współczucia od doświadczenia. Do
świadczenie jest ciekawe tylko, zimno ciekawe. Do
świadczenie nic nie czuje, nie lituje się, ale radzi. 
Z taklem doświadczeniem jeżeli chcesz, będg cię s łu 
chał. Śmiać się, ale szalenie śmiać mi się chce, że 
ty, od czasu jak cię poznałem, nic nie porozumiałeś. 
Toż życie, które przeżyłeś, przecież nie zdołało ani 
jednego nadać ci zdrowego wyobrażenia?.... Ale za
czynaj! ja słucham, i wierz mi, że słucham ciekawie. 
To powiedziawszy, wyciągnął nogi, oparł się na krze
śle w postawie słuchacza uważnego jakiej książki 
nowej, i spojrzał na Bolesława z uśmiechem profesora 
słuchającego uczniów.
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—  Dobrze więc (rzekł Bolesław po chwili, przez 
czas której, napróżno szukał na surowej twarzy le
karza jakiegokolwiek wyrazu czułości) dobrze, więc 
wyleję przed tobą całą gorycz mego serca, I wyrzu
cę z siebie tę trawiącą truciznę; czyż nie długo 
dosyć milczałem, nie długo dosyć te nieme ściany 
były jedynemi świadkami moich katuszy? Niech choć 
raz, ludzkie ucho usłyszy!..

—  Muszę Ci zrobić uwagę, którą przyjm z ust 
doświadczenia, że dziś już nie dają przedmowy do po
wieści. A jeżeli] chcesz mieć uważnego słuchacza 
we mnie, zastosuj się do tych już teraz uświęconych 
prawideł przez naszych wielkich gieniuszów, którzy 
dotąd wszystko do góry nogami przewrócili... nowej 
budowli czekamy dotąd...

Bolesław może i nie słyszał; cały bowiem zajęty 
myślami, które tłumnie się do głowy cisnęły, chciał
by jak najprędzej wyrzucić je z siebie. —  Już od urodze
nia mego byłem przeznaczony...

—  Na pamięć wszystkich romantyków zaklinam 
ciebiel Jakto? chcesz zaczynać oro staroświeckim 
sposobem, zaczynać od początku? Dziś, mój drogi, trze
ba rześkim krokiem skoczyć w sam środek, rzucić kil
ka scen krwawych i nowym skokiem, ale skokiem ol
brzymim, balonowym przelecieć do końca, chociażby 
do końca świata... Urwij i,nowu, powiedz kilka peryo- 
dów, w którychby słowa zdziwione ze zdybania swego 
dobrze razem z sobą nawalczyły, natłukły się, na- 
warczały nawzajem i dopiero pokaż ciemno, mgli
sto i ponuro jakiś występek okropny, straszny, niepo
dobny. Zarodek wszystkiego złego, które się wyklu
ło , węzeł Gordyjski całej powieści, którego nikt ro-



ZMmem nie rozwiąże, ani żadnein nie rozetnie usiło
waniem...

To bgdzie powieść wdarta słuchania! Daruj, że 
ci przerwałem, ale tak się przyzwyczaiłem do tera
źniejszych powieści, które innie całego jak w moź
dzierzu tłuką, iż nie mogę znieść tej Greckiej klas- 
syczności nudnie i jednostajnie pięknej. Suhe, to mi 
autor prawdziwie zabawny. Jaka cudowna gałerya 
występków', artystyczny zbiór szkieletów i najliczniej
szy zbiór jaki znam, wszystkich okrucieństw moral
nych i fizycznych;- zazdroszczę mu go jako lekarz.

Bolesław słuchał z uwagą, ale nie wiele pojął 
tćj chwili, szukał bowiem nici przerwanej myśli swoich: 
szczególne tylko słowa uderzyły umysł jego. To te 
książki, mówił z zapałem, te książki skrzywiły, prze
znaczenie moje; te książki do których z żądzą wie
dzy przywiązałem się, młody szaleniec, te mnie zgubi
ły; z nich czerpałem uczucia, które mnie zdńadziły, 
w nich się marzyć nauczyłem, z nich wyciągnąłem  
jad, który mnie trawi; to niczem nie nasycone uczu
cie sępa Proteusza, który wnętrzności trawi moje. 
I darmo wyciągam ręce ku zimnemu i niememu świa
tu, darmo wyrzucam płomienie mych natchnień la
wą myśli moich; świat mi je odpłaca monetą lodu, 
błota i szyderstwa!.. O! przeklęta godzina, w której po 
pierwszy raz przycisnąłem usta moje do kielicha po
ezyi zaczarowanego i piłem, zapaleniec młody, słodycz, 
piłem truciznę, życie moje cale przepiłem!... Cze
mu, starszych rady nie słuchając, jak mól nie wgry
złem się w prawnicze pandekta, w zbutwiałe zbu
twiałych dziejów kroniki: byłbym z nich wyciągnął 
spokój, obojętność, znaczenie, złoto.



Zioto! złoto! powtórzył pan Szmytyan prawdzi
wym głosem tego złota brzęczącego w uszach zgło
dniałego nędzarza.

Ja natomiast wyciągnąłem z tych trucizn wszy
stkich najstraszniejszą truciznę, myśl szaloną, dziką, 
złowrogą która całe życie moje krzywiła, moich i 
cudzych nieszczęść stała się przyczyną, myśl, która 
mi nawet psuła lube, urocze marzenia moje, jaskół- 
czem gniazdem zeszpeciła kolumny gmachów mo
ich......  Słuchaj! było ich dwie sióstr, ładne, czyste
i niewinne: myśli ich : aniołów tchnienia; uczucia, 
jednej; obłok puchowej białości, żeglujący po czy
stym niebios przestworze, a drugiej: obłok zarumie
niony pierwszym promieniem zorzy, miłość zwiastu
jącej.... Życie ich spokojne, ciche dwóch strumyków
wody na zielonej ustroni.....  Nacóż je zdybałem?
dlaczego błędne kroki moje przywiodły mnie w ci
che domowe ich schronienie?... Długo łaskawsze 
przeznaczenie trzymało mnie w  zbawiennem dla nich 
i dla mnie oddaleniu. A przeznaczeniem nieuchron- 
nem pędzony, wplotłem sig na wieki w losy ich ży
cia, a za karę sam w dziwne zagmatwany sieci... I 
zamilkł na chwilę.

—  Losy! przeznaczenia! zagadał pan Szmytyan 
z skromnym mecenasa uśmiechem. Mój Bolesławie, 
pisz powieści; niemało zyskasz sławy jako powie- 
ścio-pisarz; dziwną masz do tego zdatność. Przezna
czenie, to jest właśnie ta szczytna myśl która kie
ruje dzisiejszemi powieściami.

Pisz Bolesławie powieści, masz swoje doskona
łe  przeznaczenie; luń z tej chmury wiszącej nad 
tobą! deszczem rzęsistych, różnobarwnych tomików*na



le makowych główek pole, a zbierzesz z ło to , i w By- 
ronowskim płaszczu, bez chustki na szyi, wisieć bę
dziesz za szkłem. Przeznaczenie, los, fatalność!...

—  Więc to n iebyło przeznaczenie, które od ko
lebki, drobnemi odcieniami zdarzeń i cierpień wią
żących sig razem, wycisngło niezatartem pigtnem 
tg myśl i ciągłym nieszczgść i odczarowań wszel
kiego rodzaju jadem, póty karmiło ten potwór, póki 
nie zolbrzymiał w wystgpek, nie przemówił zbrodnią, 
wiecznych cierpień nie zaryczał klątwą!... Jam był 
nieszczęśliwy od kolebki, dzieckiem jeszcze. Ale ja
nie byłem dzieckiem, bo ja nie miałem matki!.....
Zimny lekarzu ciała, czy ty wiesz coto nie mieć 
matki? czy ty wiesz coto nie mieć tej rgki pieszczo
tliwej, którćj czułe pogładzenie wyciąga myśli smu
tne z głowy, łzy radości z oczów, westchnienia pier
si na ustach w uśmiech przemienia? Czy wiesz co
to nie mieć tych .dwóch oczów matczynych które 
czuwają nad tobą we dnie i w nocy, z których leją 
sig strumienie pociechy, pieszczot, łez i modlitw, a wszy
stkie dla ciebie; te gwiazdy które strzegą dziecka, 
błogosławią młodzieńca, napominają, przewodniczą 
w ciemnej drodze wtenczas nawet, gdy już zagasną 
na wieki, bo ci pamiątką lat niewinnych, rad ma
cierzyńskich świecą, bo się mimowolnie boisz by się 
nie przyćmiły żalem, lub wstydem, by się na wieki 
od niegodnego nie odwróciły? Matka, to jest najpier- 
wsza i najmocniejsza wiara; pamięć matki wszystkie 
przeżyje pamiątki....

— To piękne marzenie, znacznie, później uroiłeś 
sobie, to nie przyczyna, to pozór...

—  Zimny niedowiarku! ja nie miałem matki?



O slokroć szczęśliwszy! gdybym jej był nie miał, 
jabym codzieu od jej grobu wracał lepszy; wia
ra w matkę byłaby stała za cnotę', ale ja miałem 
rodzicielkę na to, bym boleśniej czuł brak matki. Dla 
podłej rachuby wypędzony, wygnany w świat daleki, 
w świat obcy, w świat zimny, pozbawiony pieszczot, 
zabaw, igraszek dziecinnych, miałem za to' surową 
pilność, obojętną przezorność i suche nauki. Ojciec 
mój wziął z sobą do grobu wiek mój dziecinny! zî  
mny widz choć serce tlało gwałtownie o młode pier
si, patrzeć musiałem na cudze matki, na cudze pie
szczoty i dziecko, zazdrości się nauczyłem... I żądny 
wynagrodzenia, biegłem radosny, napół dziecko na- 
pół młodzieniec, biegłem po długich latach w obję
cia matki.... i zastałem tę samą okolicę, te same zna
jome ścieszki po gaju, lasy niebotyczne, woń ojczy
stą, harmonijną muzykę niw rodzinnych; ten sam dom 
stary drewniany i zastałem matkę nie dla mnie nie
stety! matkę dla licznego grona dzieci z drugiego 
małżeństwa.....

Nie miękkie objęcie matki mnie zdybało, ale twar
de odepchnięcie kobiety, której wydałem się niepo
trzebnym współdziedzicem lubych dziatek... O! cze
muż ojcze nie ległem w grobie twoim!., mniejby mi 
może zimno było przy kościach twoich, niż w tym 
domu twoim, w którym nic mego nie było. Obraz 
twój gdzieś wyrzucony z domu, a grób gdzieś na innej 
ziemi, daleki.... i w dzień widziałem te pieszczoty, 
które mnie pierworodnemu, najprzód się należały; te 
pieszczoty różnorodne, któremi matka miękkiemu sercu 
dziecięcia nadaje cały kształt przyszły; widziałem te 
pieszczoty szczodrze rozdzielone między drugie dzie



ci... dla nich był uśmiech,' dla mnie skrzywienie; dla 
nich uścisk, dla mnie plagi; dla nich pieszczoty, dla 
mnie wymówki... Wymówki! jak gdyby matka, która 
wypchnęła dziecko z domu, miała prawo pytać o jego 
postępki! Występek syna jest w takim razie zbrodnią 
matki!.... dla nich spojrzenia czułe, spojrzenia matki, 
spojrzenia jakiemi Bóg patrzyć musiał na pierwszego 
człowieka w raju; dla mnie rzut oka gniewliwy, od
pychający, rzut oka podzielony zarówno między do
mowników, stare meble, i mnie. Głos słodki, głos który 
wyrazem swoim błogosławi: dla nich; głos cierpki, 
głos który przeklina: dlS mnie!... Troskliwość która 
ciepłemi otula szaty, szal z szyi zdejmuje by dziecię 
obwinąć: dla nich; zimna obojętność, która mroźnem 
okiem spogląda na przetarte, wiatrem przeszłe szaty: 
dla mnie. Dla nich powszedni dzień był niedzielą, 
niedziela dla mnie dniem powszednim. Zimny więc, 
patrzyć musiałem na najmilsze dziedzictwo moje szar
pane przez nich.... na dziedzictwo uczuć macierzyń
skich.... I ścisnęło się serce moje, skamieniała lawa 
uczuć moich! te dzieci uścisnąć się bałem, by w tym 
uścisku... okropność!... ja się, dzieckiem jeszcze, nie
nawiści nauczyłem. Pierwszy kwas w mej duszy, na 
którym wyróść miały złe  myśli i chęci, to była pier
wsza iskra złego, i nie brakło wyklętemu dziecku 
dmuchających namiętności... Ale odszedłem, porwa
ny tym pierworodnym bólem moim, od opowiadania 
mego...

—  i owszem, i owszem, rzekł Szmytyan z łaska
wym uśmiechem; to właśnie lubię; z epizodów w epi
zody powinien autor gubić się bez końca; niech czy
telnik hjb słuchacz stara się o nić Aryadny zbawień-



ną. Skoki na złamanie karku: to rzecz gieniuszu 
wyższego! cierpliwość i pieniądze: rzecz publiczności. 
I owszem, powieść twoja mnie zajmuje. Już jest prze
znaczenie, zazdrość, nienawiść; z tej trójcy spodzie
wam sig pociesznego końca.

—  I pocieszny będzie, ty zimny Anatomisto! po
cieszny dla ciebie, którego przesyconemu życiu po
trzeba elektryzującej zbrodni... Pociesznie było gdy
zdybałem te dwie siostry o których ci mówiłem........
Młodsza z nich Helena, była piękniejsza, jej piękność 
cała była w dużych, czarnych oczach z których prostota 
i niewinność patrzały;czasem tylko wystrzelił z nich wy
raz ciekawości, tego pierwszego uczucia zpomiędzy bu
dzących się uczuć.

Starszej siostry Amelii oczy przemawiały słody
czą. Tamtej wzrok więcej był ku ziemi a tej ku niebu 
zwrócony. Tamtej użycie i szczęście, jeżeli nie prze
sycenie, a tej marzenie i cierpienia, jeżeli nie śmierć 
przedwczesna, zdały się być przeznaczone. Dziećmi je 
jeszcze widziałem! i dziećmi znaliśmy się dobrze. Były 
obiedwie w równym wieku, chociaż rok cały je dzielił, 
bo młodsza była starszą o całą ciekawość życia, gdy 
starszą niewinne młodziły marzenia. Zdybać je dawno 
żądałem i dawno się bałem. Żądza zdybania była wypły
wem złej myśli, bojaźń cnoty dziełem. Słaba we mnie 
cnota, bać się tylko umiałem... Długo wiek opiekuńczy 
tych dwóch istot trzymał mnie w oddaleniu od nich; na
reszcie zbiegiem okoliczności zbliżony, patrzałem na 
obiedwie oczami zimnemi, obojętnemi; oczami sędziego 
szukającego ofiary... bo ja tam przybyłem po ofiarę...

—  Brawo! brawo! wykrzyknął pan Szmytyan z we
sołym uśmiechem chirurga czekającego na trupa.



'— 1 wahałem się: uczucia wszystkie milczały we 
innie; ja byłem właśnie na sędziego bezlitościwego 
bardzo zdatny, bo przesycony życiem, znękany ży
ciem, a żądny innego; oddałem się bezwarunkowo tej 
jednej ciemnej myśli, w której wypełnieniu tuszyłem  
sobie Łfialeść nowy, nieznany mi rodzaj powabu. 
Wahałem się... nie wahałem się nad czynem, nadto 
go bowiem dawno samotnem wypuściłem marzeniem, 
a przecież to wahanie było ostatniem schronieniem 
umierającej cnoty... ostatniem westchnieniem lepszego 
ducha... Młodsza, przez swe usposobienie rzeczywist- 
sze, była trudniejsza zdobycz; starsza przeciwnie pro
stotą, szczerością i czułością duszy, sama podawała 
się pod nóż ofiarniczy. Tam była walka, tu pewne zwy- 
cięztwo; obrałem walkę; może w nadziei przeczutej 
przegranej. I przegrałem, okropnie przegrałem. Prze
grałem szczęście i przyszłość, przegrałem spokój,, 
chociaż wygrałem zgubę jednej z tych dwóch ofiar 
niewinnych. Helena, jak mówiłem, była więcej rze
czywistą; nie wiem czy przez ciąg siedemnastu lat 
zamarzyła kiedy tem marzeniem błędnem, bezcel- 
nem. A przecież ta Helena kochała w tej chwili, ko
chała innego i ją wybrałem; w niej wzbudzić miłość 
ku sobie postanowiłem.....

—  Zawsze jeden, zawsze ten sam, słaby w złem  
równie jak w dobrem, i chciałeś być kiedy szczęśli
wymi....

—  Zrzuciłem tą razą słabość moję, która litością 
do mnie przemawiała, i jak pijawka wssałem się w ży
cie Heleny. Kochała ona człowieka namiętnego, 
który przyzwyczajony walczyć trudności, goniec nie- 
wstrzymany za celem raz przedsięwziętym, uroił
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sobie, że ją itocha dlatego, ii  nudne jakieś stosunki 
rodzinne i majątkowe ich dzieliły... Helena obdarzo
na z natury uporem, tym narowem istot rzeczywistych, 
z dziecinnego jeszcze wieku wychodząc, odróżniwszy 
go od drugich otaczających ją mężczyzn , postanowiła 
sobie być jego żoną. Dzieliły ich: jego małżeństwo 
z drugą dla majątku spojone, i bliskie pokrewieństwo. 
Żona umarła; uwolniony z więzów, zaczął tym mo
cniej dobijać się o cel pożądany. Helena z dziwną wy
trwałością, mającą wszelkie miłości pozory, walczyła 
z mnogiemi trudnościami. Oboje, ludzie rzeczywiści, 
walczyli namiętnie, o co? —  o złudzenie! bo złudze
niem była ich miłość! W takim stanie zastałem He
lenę. Słuchając jej zwierzeń miłosnych, jeszcze raz 
głos lepszy zagadał do mnie, lecz nadaremnie... Na- 
próżno wstrzymuję, próżnem opowiadaniem odwlekam,
sam przed sobą kryję uczucie mnie ciągnące----
Ja nie kochałem..» Ja się zeniścinS chciałem. Ta 
myśl dawna, ciemna, myśl złowroga, to była zemsta... 
długo karmiona zemsta.,..

—  Brawo! teraz jeszcze zemsta! To kwartet- do
skonały: niech zagrają namiętności, to będzie po
cieszna zapew'ne‘ symfonia!..

—  Tak jest, zemsta!.. Długo wykarmiona samotne- 
mi myślami, natchnięta długoletnią rozpaczą, cier
pieniami, zazdrością i nienawiścią wszystkich szczę
śliwych, którzy się szczęściem swojem mnie urągać 
zdawali!.. O! cierpiałem ja wiele... cierpiałem dłu
go... Byłem dobry dla drugich, byłem głupi. Siejąc 
dobrodziejstwa, zbierałem niewdzięczności...

—  Bratkul chciało ci się lichwy! wdzięczność od 
Judzi wymagana, to lichw a!...



—  Kochałem, sypałem skarby mych uczuć, mej 
wyobraźni; poświgcałem się bez miary, zdradzono 
mnie haniebnie, zdradzono dla niegodnego przed
miotu.

—  A to strasznie nie nowe, to zwyczajna rzecz co
dzienna!....

—  Wylany dla przyjaźni, uwierzyłem w to uczu
cie świgte; życie byłbym oddał za przyjaciela; zosta
łem oszukany najobrzydliwiej dla pieniędzy; miałem 
przyjaciela młodego, poetę wiekiem i natchnieniem; 
przywiązałem się do niego ostatkiem s ił moich, ostat
kiem wiary, i ten opuścił mnie, opuścił nie wysłucha
wszy ; bez obrony, potępił przyjaciela dlatego, że gq 
drudzy potępiali.

—  Nic sprawiedliwszego! vox popali vox  Dei...
—  Próżno go o litość błagałem ! o jedno słowo 

słodsze żebrałem, nie widział się, nie chciał się wi
dzieć ze mną.....  A przyczyny potępienia!.... o straszne
pamiątki niesprawiedliwości ludzkiej, która nie mo
gąc czynem, zabija obmową!.. Ohydne plemię czło
wiecze, nie cierpiące żadnej w yższości! Obryzgany 
błotem , tarzany po ziemi i byłem , bom nie chciał 
żyć innych życiem, bo mi to życie ich nadto było 
suchem... Nie chcę mówić dalej o tem, wszystkiego 
doznałem, obojętności, pogardy, zdrady; plwania i ode
pchnięcia... 1 darmo probowałem wszystkich uczuć; 
wszędzie odepchnięty, wszędzie?odczarowany, od wszyst
kiego co jest użyciem na tym świecie, dzieliło mnie 
z ło to ...  Złoto było więcej warte, niżeli moje nat

chnienia. Za złotem pobiegli kochanka, towarz.ysze 

zabaw i nauk, za złofem przyjaciele.



—  Za złotem walą się wszystkie uczucia; bo za 
złotem szczęście.

—  Ale ja nie miałem złota... nie mam go, i dziś 
ging w przedsionku rojonego jszczgścia, dla braku 
złota!....

—  Mój drogi, to jedyna moneta która mieć może 
należyty obieg; nadtoby wielkich trzeba worów na 
uczucia, marzenia z temi tysiącznemi odcieniami, któ
rych im dodaliście panowie marzyciele.

—  Długo ta myśl brudna, zła, milczała; długo za
rzucałem ją tysiączqemi innemi myślami marzeń i 
rzeczywistości; ja chciałem zdobyć sobie tylko ciche 
ustronie, spokojne zacisze... I w  smutnej chwili, prze
rzuciwszy pamiątki i nadzieje moje, została się jedna 
pamiątka okropnej krzywdy i nadzieja zemsty, nadzie
ja nowego, pełnego uczucia. Zemsta była nowością 
dla mnie; a więc zemsta cała, pełna!...

—  Zemsta jest zapewne wielkie, jest prawdziwe 
uczucie, ale nie ta twoja zemsta drobna, wyrozumo- 
wana, nie prawdziwa, której ofiarą miała być niezna
na dziewica, mająca odpowiadać za cudze grzechy... 
Inna jest zemsta, zemsta która szerzej dotknie, zemsta 
pogardy, zemsta szyderstwa, zemsta niewiary. Te 
trzy trucizny zlej do kupy, a będziesz miał akwę to- 
fanę moralną, którą zarazisz daleko i szeroko, ospę 
zemsty zaszczepisz w przyszłe pokolenia. Takiej to
bie zemsty potrzeba, do takiej dąż, ale nie uczuciem. 
Odrzuć to cacko głupie, kruche; odrzuć marzenia, 
igraszki słabych umysłów! W mocną woli broń, w tar
czę obojętności uzbrój się strzałami szyderstwa, strze
laj zdaleka, sztyletem niewiary, zabijaj zblizka. Ha!



ha! ha! ly tego nie zrozumiesz nigdy! 1 cóż dalej zro 
biłeś z tą całą zemstą twoją?

Słuchał Bolesław tych l ŝłów lekarza z uwagą, 
uczucie nieznane mu dotąd, uczucie złośliwe, zbudzi 
ło  sig w nim. Milczał, jakby sam w sobie chciał roz 
ważyć tylko co słyszane słowa. Nareszcie zagadał szyb 
kim głosem, słowy urwanemi jakby sig chciał pozbyć 
téj mgczącej go powieści. Nastąpiły dla mnie dwa 
lala całe walk i mgczarni bez liku. O! w tych dwóch 
latach zostało niemało sił moich, niemało życia. 
Wcisnąłem sig w zaufanie Heleny, słuchałem jéj zwie
rzeń z cierpliwością, a co wigcéj ze współczuciem  
którego, do zbrodni nieprzyzwyczajony, jeszczemsig 
nie pozbył. Uwierzyłem w jéj miłość, m iłość taką, 
jaką ona w usposobieniu swojem czuć była wstanie. 
Dusza jéj drzymała; tg obudzić było postanowieniem 
mojém. Cóż ci bgdg rozpowiadał? Miałem łzy dla 
jéj cierpień,, miałem litość, miałem nareszcie wszy- 
stkie poświgcenia. Otoczyłem ją starannością bez
przykładną. Oddalona od kochanka, którego służba 
wojskowa Nv odległem trzymała miejscu, stałem si§ 
dla niéj duchem opiekuńczym, pocieszającym. Przed
sięwziąłem kroki, by przyśpieszyć ich złączenia. Nie 
żałowałem przejażdżek, pieniędzy; trwoniłem i prze- 
trw'oniłem skąpe moje zasoby majątkowe, by jąoto^ 
ezyć lemi pieścidłami które kobiéty tak lubią. Myśli 
j éj zgadywałem, przeczuwałem potrzeby, nowe two
rzyłem by ich zaspokojeniem wydobyć uśmiech wdzię
czności, rozczulenia. Jak niewolnik do stóp jéj przy
kuty, codzień śledząc jéj poruszeń wszelkich, zastgpo- 
wałem uczuciem mojém wszystkie uczucia,kochanka, 
brata i matki.



I nigdy, nigdy ani słow a jćj nie powiedziałem
o miłości; cierpienie tylko, które zresztą było istotne, 
cierpienie które jej w mgle tajemniczej przedstawia
łem, to tylko przemawiało czasem słowy namiętno
ści, i wówczas malowałem z całym zapałem pra
wdy, szczęścia dzielonej m iłości, pęzlem wyobraźni 
malowałem jej najuroczniejsze dzieje uczuć. Oblałem 
ją powietrzem marzeń, mgłę złudzeń zwijając wkoło 
niej w fantastyczne różnych barw wieńce... I nie 
kłamałem już... Bo dziwne uczucie, uczucie prawdzi
we zajęło miejsce udania. Ja jej nie kochałem, czyli 
raczej ja ją kochałem, ale się nie kochałem w niej. 
Przeciwnie, widząc jej nieraz poufalsze z kochankiem 
chwile, miałem raczej obrzydzenie niż m iłość do jej 
ciała, ale przywiązałem się do niej, przywiązałem 
się do własnego dzieła... Bo widziałem codzień, co 
chwila, jak się dusza natchniona tem życiem nowem, 
tem życiem zaczarowanem przezemnie, przemienia
ła  coraz wyraźniej myślami, marzeniami, uczuciami. 
Zbudziłem t§ duszę rzeczywistąj i wprowadziłem 
w kraje uroków. Oczy jej nabrały wyrazistości uczu
ciowej. Głos jej zmiękł, rozczulił się, rozpieścił 
w tem życiu, które jej lubo przechodziło. Westchnie
nia wznoszące się w nieskończoność, nagięły głos jej 
do dziwnej tkliwości. I zemsta moja dawno znikła 
przed tem uczuciem; bo na Boga! ona mi była świę
tością.... Pocałowań moich rzadkich, strzegł anioł 
niewinności. Uściski moje były tak czyste jak uści
ski matki; sam rozmarzony, nie patrzałem w przyszłość; 
ja chciałem ją uszczęśliwić i umrzeć; w grobie złą  
myśl zagrzebać na zawsze, nieodkrytą..... niezrozu
mianą.... O! czemuż nie umarłem!....



—  I poprowadziłeś ją do ołtarza z bukietem u gu
zika. Rozsądną dziewczynę oddałeś mężowi z rozbu
jają wyobraźnią?.. Ależ to zemsta doskonała!...

—  Poszła za mąż; nie byłem na ślubie, bo już 
wtenczas kochałem się szalenie w Amelii. Raz tyl
ko Helenę widziałem, ale smutniejszą niż zwykle; po^

. żegnała mnie słowami.... słowami których jej mowa 
-dawniej nie miała; w oczach uszczęśliwionej kochan
ki, darmo szukałem radości. Rzuciła ostatni wzrok 
na mnie i na Amelkę, i dreszczem mnie przejął ten 
wzrok jej, ostatni zapewne na tej ziemi. Zazdrość 
Amelii nie dała mi jej pożegnać czulszemi nad zwy
czajne, słowami...

—  I sprawiedliwa zazdrość, bo ta Helena kocha
ła ciebie, kochała pierwszą, prawdziwą miłością... 
Ale zemściłeś się lepiej niż m yślałeś, chciałeś ciało 
skazić a zepsułeś duszę.

—  Ona miałaby mnie kochać! okropnie!.... Ale 
okropne z tej myśli zawsze są owoce... Lecz nie!., 
ona zapomni wnet w prozaicznem swem życiu na 
krótką poezyą; jak sen uroczy, przemknie czasem w jej 
pamiątce krótki epizod ten jej życia.... Złudzony, 
w tem jednem uczuciu z którego chciałem nową czer
pać rozkosz, odrzuciłem zemstę... A przecież zemści
łem się mimowolnie... Zemściłem się sprawiedliwie 
na sobie samym, i zemściłem się na najniewinniejszej 
istocie. Amelia, widząc cierpienia moje, anielską do
brocią pocieszała.....  Nic tego rozpowiadać ci nie bę
dę. Tego uczucia uszy twoje niegodne. Zapomnia
łem przeszłości, zapomniałem czem była, zapomnia
łem wszystko w uroczej, poświęcającej się miłości 
Amelii. Żyć zapragnąłem, żyć pełnem uczuciem. Zim



ny anatoraisto! to uczucie o całe niebo wyższe od
ciebie........ Kochałem! . . .  kochałem i kocham! . .  ona
mi oddała wszystko: pieszczoty matki, czucie ko
chanki, troskliwość przyjaciela; ona mi oddała wia-
rg dziecinną, którą dawno zgubiłem.....  A ja za to
wydarłem jej życie spokojne i przez nieubłaganego 
iosu wyroki, oddałem na wygnanie wieczne.... I na- 
próżno męczg sig tutaj; czuję, że nic zrobić nie mo
gę, czuję bezsilność moję. O! zemściłem się strasznie 
sam na sobie!....

—  Inaczej być nie mogło, gdyż tym niezwyczaj
nym dla swej ręki zemsty sztyletem, póty wywijałeś
po mgłach marzenia, pókiś sam siebie nie ugodził.....
Mścij się, o mścij się, Bolesławie ale porzuć te karle 
myśli, dobre do powiastek zemsty, wyrośnij w olbrzyma, 
znijdź pewną stopą na rzeczywistość, odrzuć te błyskot
ki, które cię dotąd mamiły; z niewolnika wyjdziesz na 
pana; jak sig dotąd uginałeś, będziesz drugich uginać. 
Oddaj pogardg za pogardę; słuchaj mego doświadcze
nia; ty marzyłeś dotąd, bo nic innego robić nie byłeś 
w stanie. Ty sam siebie nie znasz, sam siebie łudzi
łeś. Ty używać chcesz, używać wszystkiego co świat 
dać może; kąpać się w użyciu rozkoszy, to jest je
dno istotne twoje marzenie. Nie mogąc wykuć sobie 
takiego życia od rzeczywistości,szukasz szczęścia w ma
rzeniach i trwonisz wiek na próżne, uczuciowe, bez- 
celiie życie. Ty złota pragniesz, a bawisz się szychem. 
Twoje miejsce w wielkiem mieście; tam marz pomię
dzy półgłówkami, rzucaj im okruszyny twojej wy
obraźni a sam nap:zód ruszaj; trącaj śmiało; ty mo
żesz się przepchać, bo pójścia już są rozprzestrzenić-



ne, już pojąłeś zemstę. Mścij się Bolesławie! i śmiej 
się jak się śmieję.....

—  Ja kocham Amelkę, i bez niej żyć nie chcę.....
—  Kobieta, żona, kochanka, lo za ciężki pakunek

na drogę; precz z tym niepotrzebnym towarem.....
cóż chcesz więcej.^ żyłeś już tem życiem uczucio- 
wem, kochałeś, byłeś kochany, i los na który nie- 
spra^viedliwie wrzeszczysz, najlepszą zrobił ci przy
sługę rozrywając ten niepożyleczny związek. Po- 
w-ieść ta uczuciowa już skończona; wierz rai! prze
szłość się wrócić nie może taką, jaką była, i jak- 
kolwiekbyś chciał przywiązać tę urwaną nitkę 
do dalszej tkaniny żywota twego, dzisiaj nie będzie 
wczoraj.

—  I ona ma zostać z żalem wiecznym w sercu, 
z życiem skrzywionem nazawsze?....

—  Tak!., rzekł lekarz i mocny kłąb dymu wy
puścił. Chciałeś się zemścić, zemściłeś się; z nią 
rzecz skończona, z jedną jak z drugą.. Tamta przy
pomni sobie nauki twoje romantyczne i zapewne nie 
znajdzie czułych marzeń w iilałżeństwie a więc ich
szukać będzie za małżeńskiem łożem..... a ta.....  ma
jeszcze małżeństwo, klasztor, nareszcie poetyczne 
suchoty... Wierz mi; powieść twoja rzeczywista skoń
czona najdoskonalej dla ciebie a lo rzecz główna; 
powieść wymarzona skończona najartystyczniej; w je
dnej jak w drugiej muszą być ofiary, trupy i groby. 
Jlałżeństwo kończące czterotomową powieść, wyszło 
z mody; dziś małżeństwo jest pierwszym rozdziałem 
powieści, nadto bowiem namnożyło się niew'iary mał
żeńskiej... Zapomniałeś podobno powiedzieć mi o 
powodzie tój zemsty nad temi właśnie dwiema sio»
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strami, dodał po chwili milczenia z uśmiechem Ju
dasza w oliwnym ogrodzie.

—  Powód!... powód!... ten niech zostanie taje
mnicą, tajemnicą na wieki!...

—  Tajemnicą.^... tajemnicą!... teraz już pow îeść 
doskonała! Czytelnicy, macie tajemnicę za pieniądze 
wasze.... dobranoc... ba! ha! ha!.. 1 wcisnął oczy 
przenikliwie w Bolesława, aż ten zadrżał. . .  Zresztą, 
żnam nieco okoliczności rodzinne twojej Amelii —

—  Znasz je! w^ykrzyknął drżący Bolesław . . .
—  A znam... cóż w tem dziwnego?... Nie tak ci 

łatwo przyjdzie wyrwać ją z rąk ich. A nie warto; 
ciała wszędzie dostaniesz a o duszę nie pytaj, abyś 
nie był oszukanym.... Bo prawda nie mieści się ni
gdzie, nawet w powierzeniu poufałem dziejów w ła
snych przed dobrze życzącym.... Nie prawdaż dro
gi Bolesławie? Ale świtać zaczyna! to czas mego 
spoczynku; słodko mi się spać będzie po takiej po
wieści. Przyrzekłem ci ciekawość moję wynadgro- 
dzić radami; dałem ci ich bez miary; ostatnia: po
dziękuj losowi który cię cudem uwolnił i jedź z lu
bej ojczyzny za granicę w dalekie strony; tam prorokiem 
zostaniesz!,.. Za granicę! ay świat! tam używ^anie, 
rozkosz ciała śpiewać ci będzie szatanem Majerbe- 
ra w wielkiej operze; tam rozkosz duszy płynie 
bałwanami coraz nowych ksiąg, zdarzeń i ludzi, roz
kosz najwyższa bałwanami złota. Lubisz pisać po
dobno, puszczaj ztamtąd mściwe strzały ku swej 
ziemi. Nie pisz jednakże [powieści, bo wpadniesz 
w dawny narów marzeń próżnych, raczej rzucaj w świat 
ózytiy powieściowe, niech je drudzy zbierają na go
dne tego wieku, okropne powieści.



—  Za granicę! w świat! to marzenie lat moich 
dziecinnych, żądza pierwszych lat młodzieńczych, 
daremna! daremna niestety!...

—  Nie ma ratunku dla mnie; wyrzekł Bolesław; 
pełzałem w prochu, i w'prochu zging...

—  Doświadczenie, mój Bolesławie, daje i ratunek 
czasem. Ja odegrałem dziś tę rolę przed tobą, któ 
ry jednakże, w tym wieku, przy włosach które, je
żeli mnie oczy nie mylą, i śiwieć i rzadzieć zaczynają, 
od własnego doświadczenia ratunku wzywać powi
nieneś. Rady dałem.... ratunku nie szczędzę: dwo
jaki jesteś, bo dwojakie masz życie: życie marzeń 
i życie rzeczywistości. Pierwsze przybrałeś sobie, 
w drugiem żyjesz istotnie. Dam ci dwa ratunki na 
obydwa życia twoje. Tu masz... i rzucił na stołek 
małą podługowatą flaszeczkę z płynem kryształowej 
białości, pomoc lekarską: sąto krople długiego i spo
kojnego snu. A tu masz... i wyjął powolnie z zana
drza spory zwit papierów bankowych, tu masz pie
niądze!...

—  Mimowolnie zaiskrzyły się oczy Bolesława, a 
wzrok lekarza spoczął na nim przeciągły, pogardliwy, 
i uśmiech przerwał milczenie, uśmiech szatana: wszy
stkie odcienia szyderstwa odbiły się w nim. Jaki 
w^bór zrobisz, mnie nie tajno; znam cię i znałem 
dawniej; ty śmiercią marzenia nie umrzesz, ty umrzesz, 
śmiercią rzeczywistą! o śmierci marzyłeś a w ołałeś 
szatana użycia.... To są dzieje twoje!.. Wybieraj so
bie coć się podoba, dary moje zostawiam obydwa-

Bolesław chciał cóś przemówić. Nie mów da
remnie, rzekł lekarz przybierając wyraz zimnego, 
obojętnego szyderstwa; wdzięczności i podzie^^owanja



hie potrzebuje, równie jak w nic ni^ wierzę i wołg 
niewdzięczność; jest szczersza! naturalniejsza i więcej 
odpowiednia powołaniu mojemu. . .  Bądź zdrów! ..  
wierzaj radom moim i powołaniu, w którém poło 
żyłeś już zasługi... zasługi, których nie zatrzesz wie 
kiem pokuty... Zemścij się na mnie niewdzięczno 
ścią, ale wiedz o tém żem się śmiał od początku 
z ciebie i śmiać się będę do końca. Ha! ha! ha! . . .

1 zapaliwszy nowe sygaro, odszedł ku drzwiom, 
stanął koło nich jakby cóś sobie przypomniał, i wró
ciwszy do stolika, rzekł:

—  Jeszcze jedno: niedawnemi czasy byłem powo
łany do chorego. Dziwnyto był pacyent, chorował 
na loteryę... na wszystkie w świecie stawiając lote- 
rye, stracił majątek. Oddany téj loteryomanii, od je
dnego ciągnienia do drugiego zostawał w stanie epi
leptycznym. Plany i abrysy wszystkich loteryj, leża
ły  przed nim. Z zbliżającym się dniem ciągnienia, żył 
trzy dni przedtem: nadzieją najrozpustniejszą, trzy 
dni potem: rozpaczą najgłupszą. Uległ nareszcie téj 
słabości w sam czas; bo kiedym został do niego po
wołany na to, aby widzieć ostatnie ciągnienie lote- 
ryi jego życia, nic w świecie nie posiadał prócz naj
liczniejszego zbioru biletów loteryjnych z całego 
świata, i oczewiście wszystkich przegranych. Na 
«amym wierzchu téj kollekcyi, którą mi darował 
w nagrodę za parę granów pisma jakiém go obda
rzyłem na pożegnanie, leżał bilet loteryjny jeszcze 
niewyciągniony, za ostatniego dukata kupiony. Czas 
ciągnienia w przyszłym miesiącu. Nie lubię uczu
cia loteryjnego; jestto żart z siebie samego robiony, 
marzenie dosyć głupiś i dosyć nudne. Oddaję ci go



z życzeniem, by było ostatniem twojem marzeniem. 
A teraz, do widzenia sig!..

—  Dowidzenia sig? zadziwionym, pytającym  pra
wie odpowiedział głosem Bolesław.

—  Ajużciż do widzenia! Może pomyślisz kiedy o 
oddaniu długu.

I w^yszedł lekarz.
Bolesław został zamyślony, nie wiedział podobno 

czy snem czy jawem przeszły mu minione chwile, lecz 
fiaszeczka i spora ilość banknotów nadto go przeko
nywały o rzeczywistości. Resztę nocy i wigkszą część 
dnia, przepędził Bolesław na myślach obszernych i 
stanowczych... Trzeciego dnia nadszedł paszport, i Bo
lesław  odjechał, schowawszy dar pieniężny lekarza, 
który znalazł się znaczniejszym nad spodziewanie.

ROZDZIAŁ SIÓDMY.

Koniec.
Leciał pocztowemi końmi Bolesław, i przeminął 

dom gościnny na drodze stojący, do którego według 
zwyczaju Polskiego, zajechała jalfaś rodzina licznym 
taborem na nocleg. W oknie napół otwartem, od 
jesiennego wiatru poruszanem patrzyła Amelia, blado
ścią cierpień niepojętych pokryta, na lecącego Bolesła
wa. Milcząc patrzyła za nim; uczucie błogosławiące 
życzeniem wysłała za nim; modlitwę dziękczynną wy
sła ła  do Boga za tę ostatnią pociechę. Bolesław nie 
widział jej, bo oczy jego naprzód wydane, na bok ani 
za siebie nie spoglądają.....  Amelia pojechała na pół
noc, Bolesław na południe. J. Dzierx,kowski.



so c iu s  UNius łiEi t a k i e  uv id  quod

FACEUK POTEST dllCX.ZCCil'l^' U l/o lc^ ?

(Wyjątek z większej rozprawy: o spółkach, podług prawa 
Rzymskiego).

-»»(SIS'-

Już za czasów kłassycznych prawników przyjętem 
było powszechnie w Rzymskiej praktyce prawidło: iż 
pewnym, szczególniejszemi przymiotami obdarzonym 
osobom, jeżełi były na zapłacenie skazane, wolno 
było tyle przy sobie zachować, ile im do własnego 
utrzymania było potrzebnem, tojest że tyle tylko za
płacić były obowfązane, ile się bez pogorszenia 
swego położenia uiścić były w stanie {quantum fa -  
cere poluerunt) , czyli, jak nowsi prawnicy niezrg- 
czriem i nie Rzymskiem wyrażeniem nazywaji^, miały 
benefdum  competentiae. Przechodząc liczbę osób 
prawo do powyższego dobrodziejstwa mających , spo- 
strzedz łatwo, iż łagodna praktyka cały przepis na 
dwóch głównych opiera zasadach: na miłości i szacun
ku. Itak patronowie (w znaczeniu Rzymskiem), krewni, 
donatorowie, i t. d. z powyższego dobrodziejstwa ko
rzystać mogli. Soćius także miał prawo do niego, 
gdyż Rzymianie spółkę zawsze jako pewien rodzaj



braterstwa uważali. Czy zaś to heneficiuin tylko spól- 
nikowi omnium bonorum^ czy też także spólnikowi 
Jinius rei służy, co do tego zdają, sig prawa sobie 
sprzeciwiać.

lUpianus libro 31, ad Edictum. L. 63 pr. D. 
pro socio (17.2).

Verum est, quod Sabino videtur etiam si non 
universorum socii sint, sed unius rei, attamen 
in id, quod facere possunt, quodve dolo malo fe- 
cerint, quo minus possint,. condemnari oportere: 
hoc enim summam rationem habet, cum sacietas . 
jus quodammodo fraternitatis in se habeat.

Ulpianus libro 63, ad Edictum. L, 16 D. de re 
judicata (42.1).

Sunt qui in id quod facere possunt, conveni- 
untur, id est non deducto aere alieno. Et qui- 
dem sunt hi fere qui pro socio conveniunlur. 
Socium autem omnium bonorum accipiendum est. 
Item parens.
Wychodząc w ogólności z wyżej podanego stanowi

ska miłości i szacunku, beneficium competenline je
dynie spólnikowi omnium bonorum- przyznaćby można: 
gdyż ten tylko kto z nami dzieli wszystko co mamy, 
co zarobić lub stracić możemy, zawiązuje osobiste, 
bratnie stowarzy.szenie. Przyczyna ta skłoniła też 
niektórych znakomitych nowych prawników, z odrzu
ceniem pierwszego, zupełnie wyraźnego fragmentu, 
dać pierwszeństwo drugiemu, w wyrażeniu prawie nie- 
zrozumiałem. (1) Wyrazy jednakże L. 63 cii. co do

(1) Cujacias in Julio Paulo lib. 37, ad Edictum  adleg. 87, 
T hibau t System des Pandectenrechti, § 107, § 183, oon Savigny  
w niedrukoivanych (iotqd Pandeklach.
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praktycznycli skutków żadnej, zdają sig w sobie nie 
zawierać wątpliwości. Ulpian obszernie i w całej zu
pełności potwierdza zdanie Sabina, który beneficium 
competentiae i spólnikowi anias mudziela, tak że zda
je sig, iż Rzymianom, jak czgsto podobne mamy przy
kłady, nie tak o skutki stowarzyszenia, jak raczej o 
byt i nazwisko spółki chodziło. Prawo natomiast L. 
\Q de re jud. prząciwnego dowodu stanowić nie mo
że, gdyż wyrażenie w niém jest za nadto zwigzłe, 
myśl zaś niedość wyraźną i zrozumiałą. Idzie za
tem tylko tu o to, jakimby sposobem, bez wzglgdu na 
rezultat praktyczny, oba prawa co do wyrażenia, do 
zgodnej doprowadzić było można jedności.

Krytycy i koramentatorowie oddawna pracowali 
nad pogodzeniem dwóch powyżej przytoczonych prze- 
pisów', a zwolennicy poprawek grammatycznych nie 
omieszkali i tu zastósować zwykłą dodatnią i ujemną 
krytykg.

I tak, kiedy Ńoodt (2) na wzór Glossy, niepostrze
żenie dodaje wyraz maxime w L. 63 pro sodo, Fre- 
ber (3) w L. 16 cit. zamiast socium autem omnium 
czyta socium etiam non omnium, a Caneegieter (4) 
zamiast omnium bonorum, ma omnem bonorum, zkąd 
powstaje wyrażenie nie Rzymskie: omnem bonorum so
cium, "które tyle prawie ma znaczyć co każdy socius^ 
czy nim jest ratione omnium bonorum., czy też unius 
rei. Komu podobna dowolność do smaku przypada,

(2) Ńoodt, Comm. ad. Dig. p. 385.
(3) Otto, Thesaur. Tom I. p. 643.
(4) Observ, jur. Rom. 1. i  cap. 14.



może to lub owo zdanie dzielić,, a nawet nowe utwo
rzyć nietrudno, chęci tylko potrzeba.

O ile zaś przez interpfetacyą trudność rozwiązać 
się starano, obszerny tego wykład znajduje się w dzie
le Glücka (5), który chociaż słusznie odrzuca zda
nie wielu, chcących tak rozróżniać ,,iż spólnikowi 
omnium bonorum zawsze służy beneßaum competent 
liae, spólnikowi zaś unius rei, \vtedy tylko, gdy pro 
sodo jest skarżonym“ (fałszywość bow îem tego twier
dzenia W' tem już się okazuje, iż prawo w ogólności 
jedynie stósunki spółkę stanowiące, za zasadę całego 
dobrodziejstwa uważa), z drugiój jednakże strony są
dzi z drugimi równie błędnie iż L. 16 cit. uzupełnić 
należy z L. 63 -cit. Tak bowiem przy każdej antyno
mii w Corpus juris  zaw^artej, postąpićby było można; 
w tym zaś przypadku, w żaden sposób zastósować się 
to nie da, gdyż oba przepisy z Ulpiana, i to z tego 
samego dzieła o Edykcie, są wyjęte. Przepis nadto, 
który objaśnieniu ulega i uzupełnionym być winien, 
właśnie jest późniejszym, gdyż znajduje się w księ* 
dze 63 ad Ediclum, Lex zaś 63 cit. w księdze 31. 
Przyw'odzi wprawdzie Glück i inni ,,iż pretor udzie
lił beneßcium competentiae jedynie spólnikowi omnium 
bonorum, Ulpian zaś zgodnie z Sabinem, dobrodziej
stwo to dalej rozciągnął, i £e pierwszy przepis L. 16 
cit. drugi L. 63. cii. zawiera“ zdanie to jednakże ni
czem nie udowodnione, równie jest błędnem jak mnie
manie iż dzieła Ulpiana i Paula  raczej objaśnienie 
Edyktu. aniżeli przedstawienie praktyki Rzymskiej 
podług porządku w Edykcie przyjętego, stanowią.

(5 )  Glück T om  17. 967. {i. 43.

T om  I. S t y c z e ń  1844.  2 6



Dziwnéni jest również zdanie, które Pacius (6) 
przywodzi, a które tak jest szczególném iż je tu przy
toczyć wypada. „Hoc beneficium simpliciter et ab
solute coinpetit ei soli, qui socius est omnium bono- 
rum: ei vero qui socius est unius rei in ea tantum re 
conceditur in qua est sociusy- Co znaczy innemi s ło 
wy: „iż ubóstwo nie jest osobistym lecz rzeczowym 
stósunkiem‘‘ lub też; ,,że można być bogatym, a je
dnakże żądać uwolnić od zapłaty pojedynczego długu 
w pewnej ilości, dlatego że potrzeba zachować pe
wien fundusz na własne utrzymanie.“

Następujące objaśnienie, z którem zgadza się,zda
nie Gansa (7), chociaż zapewne niedostateczne, mo
że naprowadzi kogokolwiek na bardziej uzasadnio
nych dowodacli do szczęśliwszego rozwiązania tru
dności.

Wyrazy obudwu fragmentów nie są wcale sobie 
przeciwne; panuje w nich raczej jeden i tenże sam 
porządek myśli. W słowach Ulpiana yf L. 63 cit. 
wyraźnie leży, że oddawna już przyjętem było w pra
ktyce prawidło, „iż socius omnium bonorum może 
być tylko in id quod faceré potest skazanym.“ Roz
szerzenie przepisu tego przez Sabina {etiam si non 
universornm bonorum socii sini) było nieznanćm, je 
szcze nie zaprowadzonćm, i to właśnie chciał Ul- 
pian ażeby było powszechnie przyjętem, dodając: iż 
[raternitas nie leży tak w połączeniu całego mają
tku, jak raczej w pojęciu spółki.

Przechodząc do uważania L. 16 cit. można znaleść 
ten sam porządek myśli. Ulpuin mówi tu: iż są oso-

(6) Euanlio]ilianon, cent, 4. qii. 100.
(7) E d u a rd  Cans vermischte.' Schriften. Tom 1 p.



by, którym służy bene/icium compelenliae i dzieli je 
na dwie wielkie klassy: socins i parens. Przy pier
wszym przypomina sobie, iż dotąd dobrodziejstwo 
io udzielano tylko spólnikowi omnuim bononim., dla 
powtórzenia zatem i utwierdzenia swego zdania do
daje: iż wszelki socius na równi ze spólnikiem omnium 
bonorum uważanym być winien, co jest w tych sło 
wach zawartem: sockim aułem omnium bonorum ac- 
cipiendum est. Przyznać wprawdzie należy, iż w tem 
rozumieniu wyrażenie 2go fragmentu nie jest zupeł
nie Rzymskie, i cokolwiek niezrozumiałe; lecz za
rzut ten ciąży zarówno wyrażenie powyższe, jeżeli 
antynomią przypuścić chcemy; a skoro Uipian w ka- 
id jm  razie  niezrozumiale sig wyraził, dlaczegóż 
miałby jeszcze koniecznie w wykładzie swym być 
niesystematycznym i niekonsekwentnym?

Dr. Karol Bachman.



ROZMAITOŚCI.

DAWNE OBRZĘDY POGRZEBOWE

WODZÓW POLSKTCH.

\*
Zwyczaje, obrzędy i w spaniałość, z jakiem i wodzowie 

Polscy byli cłiowani, oraz szczegóły  dotyczące się takowycłi 
obcłiodów  pogrzebow ycli, mało są  nam znane. Franciszek 
Bohom olec, ogłaszając drukiem rękopism  Stan. Orzecłiowskie- 
go  pod tytułem: żywot, i śm ierć Jana Tarnowskiego kasztel. 
Krak., łietm. W. K., podał do w iadom ości naszej pierwszy 
ślad o obrzędzie rycersko-religijnym , przy pochowaniu zwłok  
wzmiankowanego hetmana w  Tarnowie 1561 r. Lecz w  tym 
opisie, n iedostateczne, w  krótkich wyrazach, a dla naszych  
czasów  już niejasne i niezrozum iałe, skreślone są  szczegóły. 
Mówi bow iem  Orzechowski: »po kazaniu u ołtarza podawano 
znaki, tak rycerskie, jako i chrześciańskie tego pana umar
łego . P . W ojnicki (Jan  K r z y s z t o f  k a s z t .  W o j n i c k i )  syn 
jeg o , n iósłszczyt (puklerz) świecam i oblepiony; p. w daSendom . 
synow iec, n iósł kapalin (szyszak) św iecam i oblepiony, p. Jan 
Rzewuski niósł m iecz św iecam i oblepiony; p. Jan Sieniawski 
wojewodzie Ruski herbownych panów z Tarnowa niósł i ła 
mał drzewo ( g i e n e a l o g i c z n e ) .  Potem  Brzostowski kiryśnik 
z konia spadł z srogim  i ogromnym trzaskiem.*! Objaśnia 
wprawdzie autor, iż zapalona św ieca oznaczała św iecę, którą 
nieboszczyk otrzyjnawszy na chrzcie z rąk kapłańskich, nie 
zgasił niewiarą, ani kacerstwem; że cała zbroja służyła za 
dow ód, jako w rycerskim stanie był dobrym a cnotliwym  
rycerzem ; nakoniec: że drzew a, ( k o p i i ,  d z i d y )  zbroi, 
szczytu ( p u k l e r z a ) ,  konia sw ego przeciwko nieprzyjacielo
wi wiernie a mężnie używał.



Oto wszystko, co o pogrzebie tego wojownika wyczer- 
piiąć się dalo. Czy a u to ro w ie  zupJynionych w ieków  zostawili 
nam w podobnym przedmiocie opisy, nie jest mi wiadomem: 
na dowód zaś, iż takowego rodzaju obrzędy istniały aż do 
końca panowania Augusta III, załączam poniżej dwa opisy 
pogrzebow e, które wyjąłem z ówczesnych pism czasowych. 
Zawierając one w'ięcej szczegółów , dokładniejszy tem samem  
skreślają obraz uczczenia pam ięci znakomitych w zawodzie 
wojskowym m ężów, i oddania im ostatniej posługi. Nad
mienić mi pozostaje, iż nietylko podczas pogrzebu lie- 
tmanów, ale i przy złożeniu zwłok innych stopni w ojsko
w ych , zachowj^wane były, lubo z mniejszą okazałością , też 
sam e obrzędy. I tak: gdy Jan Chryzostom Gniazdowski, 
sławny śm iałością i odwagą regimentarz konfeder. Tarno- 
grodzkiej, mianowany następnie od Augusta II pułkownikiem  
chorągwi pancernej, zmarł 1732 r., donosząc o jego  zejściu  
kui^er polsk i, wyraża; „pochow^any w'e Wrześni o mil 5 od 
Poznania, gdzie i n t e r  c a e t e r a ,  i kopie kruszono.“

W zmiankowane powyżej opisy, lubo treściw ie zebrane, 
z zatrzymaniem wszakże najwierniejszego w ysłow ienia, brzmią 
w  następujący sposób:

1. „Relacya pogrzebu JfV. Denhoffa wdy P o r  

łockieî o  ̂helnuina polnego Litewskiego'''' (1 )
„Ten akt tragiczny W’kościele x. x. Iłissyonarzów w War

szawce odprawił s ię  d ie  6 f e b r u a r i i  A. D. 1730.. Po 
rogach trunny i n s i g n i a  łietniańskie na w ezgłow iach, jako- 
to: buław a, buńczuk, zbroja, szabla, tarcza, koncerz (2), 
pancerz, na środku order orła b. i czapka leżały. X. Za
łuski referendarz K., trzechgodzinnem u l t r a  kazaniem fa -

(1) Stanisław hr. Donhoff, w czasie najścia Szwedów, pozostał 
wiernym Augustowi II, i z całym zapałem pośw ięcił się sprawie 
swego monarciiy. Będ^c łowczym Lit. obrany został 1704 r. mar
szałkiem konfed. Sandora. obslaj;jce'j przy utrzymaniu Augusta na 
'ronię. Z Zofii ostatniej z Sieuawskiej, uie zostawiwszy potomstwa, 
zmarł w Gdańsku d. 2 sierpnia 1728 r.

C-) -Mlecz prosty i sze'roki, do Uuibaki przywiązany, pod leweui 
«Jem lezijcy. L i n d e -



c u n d i s s i m o  o r e ,  nabożeństwo terminował. Dopiero od 
cho^ąg^vi Petyhorskiej (3) JP. Skirinont, na koniu! do ko- 
ściofa wjechawszy, rzucił strzałę pod katafalek. Po nini 
JP. Mejsztowicz dzidę o tenże katafalk z konia skruszył. 
JP. Wyszyński towarzysz tegoż znaku, szablą w szyszak 
ciąwszy pod f e r e t r u m ,  a JP. Rdułtowski towarzysz husśar- 
ski, buńczuk rzucił (4). JP. Jelski chorąży Petyhorski ko
pią o katafalk skruszył i z konia się zwalił. JP. W ołłowicz 
chor. łiussarski chorągiew , a JP. Zenowicz pułkownik bu
ławę na katafalk rzucił i z konia się zwalił. Officyerowie 
autoramentu cudzoziem skiego od gwardyi Litewskiej, (5) tym 
porządkiem s u c c e s s e r u h t .  JP. Konrady major, pikę ż f lo 
rą z konia skruszył. Po nim dwóch chorążych chorągwie 
z florami pod katafalk rzuciło, i razem z majorem z kościoła  
wyjechali. JP. major Pakosz, szpadę o katafalk skruszywszy, 
rzucił i dwóch chorążych od rajtaryi i dragonii sztandary 
rzuciwszy, razem powrócili. JP. pułkownik Krasiński, cze- 
śnik Ciechanowski, z konia regiment cudzoziem ski na f e r e 
t r u m  rzucił. Podczas rzucania tychże i n s i g n i o r u m ,  pie
chota w  bębny przy hobojach, a konni w kotły przy trąbach 
bili. Po wszystkich tych transakcyach, które do godziny 4 
po południu trwały, kondolencye tym porządkiem a g e b a n t u r. 
Od JKmci, siążę Jmc podkanclerzy W. X. L. ( Mi c h .  C z a r 
t o r y s k i )  i n d o l e b a t  e l o ą u e n t i s s i m o  s e r m o n e .  Od 
senatu JP. podskarbi W. K. ( F r a n .  M a s y .  O s s o l i ń s k i ) ,  
od wojska kor. JP. podczaszy, kor. od wojska Litew. JP. puł
kownik Strutyński ssta Wiłkomirski d o l o  r e m  s u p e r  f a t a  
p r a e s e n  t a b a n t .  Dziękował zaś Ichm ościom , i n a  chleb

•

(3) Chorągiew Petyliorslsa to samo znaczyła, co w wojsku koroii- 
nem pancerna.

(4) W łosy <lługie końskie, na drzewcu zawieszone, słutnce za
miast chorągwi.

(51 VVoisko dzieliło si« na 7-aciąg, czyli < autorament Polski i 
cudzoziemski: pierwszy zażywał stroju i siedzeń na konie, Polskich; 
drugi sk ładał się z piechoty, artylleryi i jazdy urządzonych na wzór 
^graniczny: żołnierz hył lepiej wyćwiczony, officerowie, a zwłaszcza 
dowódcy, l>o większe'j części cudzoziemcy.



żałobny zaprasza! JMP. podsloli W. X. L. E x p o s t  rozda
wano pąnegiryki, jeden od JP. Ponińskiego ssly Nowoniiej- 
sk ie g o , a dwa od x.x. S c ł i o l a r u m  P i a r u i n .  Apparen- 
cye kościoła ab* i n t r a ,  trudno dostatecznie opisać. Naza
jutrz e o d e m  a p p a r a t u  exequie były; sięży  po taleru, a 
kanonikom po czer. zł. dawano»

2 . Pogrzeb ks. Mich. Kazim. Radziwiłła wdy 
TVileńs. hetm. W. L. w dniach 1 4 ,  15 , 1 6 ,  17 i  18 
maja 176-3 r. w Nieświeżu w Jezuitów. (Q)

»D. 16 maja. Przy trumnie stało 8 towarzystwa ussar- 
skicli uzbrojonycłi. Po skończonej summie miał kazanie naj- 
wyższycłi poeliwał godne J. M. X. W odziński bis. Smoleński. 
Potyni sołlenizujący J. M. X. Tomasz Zienkowicz suffr. Bia
łoruski, hiis. Areopołitański odprawił kondukt, po którym na
stąpiła ceremonia pogrzebem łietmańskim zdawnycli zwyczajów  
przyzwoita. Przy odgłosie trąb i kotłów w biegszy na koniu 
dzielnym p. Szwykowski stanowniczy wojsk W. X. L., o 
tarczę przy trumnie stojącą, skruszył kopią, którego spada
jącego  z konia 4 paików przjjęli, a dwócłi konia jego  wy
prowadzili z kościoła. Po nim P. Możejko towarzysz ussar- 
ski wbiegszy, rzucił pod trumnę, szablę i z kościoła Avyjechal. 
Po nim p. Szwykowski buńczuczny wbiegszy, rzucił pod 
trunmę. buńczuk. Równym sposobem  i porządkiem na dziel
nych koniacłi bogato przybranych wbiegając do kościoła  
rzucali: buzdygan (7) JP. Brzostowski ssta Bystrzycki puł- 
łiow. Petyhorski; buławę p. Pac pisarz W. L., pułków, ussar- 
s k i , którego z łtonia spadającego 6 towarzystwa zbrojnych 
przyjęli, a pajucy konia w'yprowadzili. Po oddanej ostatniej 
usłudze przez autorament P o lsk i, czynił swoją autorament 
cudzoziem ski, ^^szedszy najpierwej P. Knabnoft obersztlej- 
tnant regimentu pieszego buławy wielkiej W. X. L., Itruszył
o  tarczę przy trumnie stojącą swój szponton. Po nim 2 ka
pitanów równie kruszyli szpontony, a za niemi 2 chorążych

(G) 2 inarł w W ilnie, d. 22 maja 1762 r.
(7) Rodzaj buławy, lecz imiego kształtu i iiietyle oziIob'iy; 

znak dowódcy roty czyli rotm istrza, a nawet porucznika.



z rozwinionemi chorągwiamr, rzucili one pod trumnę. Od 
regimentu konnego w biegszy na koniu P. Haudryng ober- 
S 2tlejtnant, rzucii pod trumnę szpadę, i gdy wyjechał, dwóch 
majorów: P. Radowicki i Jabłoński w biegszy do kościoła , 
rzucili sztandary pod trumnę. Zamykał ceremonie p. Peter- 
son pułkownik przez rzucenie regimenciku (8). Zaczęły się  
dopiero mowy, pożegnania najzupełniejsze; od N. króla p. 
kaszt. Zmuydzki ( J ó z e f  P a c ) ,  od senatu p. kaszt. Połocki 
( A d a m  B r z o s t o w s k i ) ,  od trybunału p. Chomiński pisarz 
tryb., od w'ojska ks. Ałbrycht Radziwiłł ssta R zeczycki, puł
ków. ussar. znaku N. królewica Fryderyka; od wtwa W ileń
skiego P. Tyzenhauz chorąży i pułkownik wtwa. Po której 
skończonej wymowy i słów  w yboru, p. Stanisław' Rzewuskj 
chorąży W. X. L. od familii dziękuj.^ , powszechnym zwycza
jem  na chleb żałobny zaprosił«

Ostatnito był pogrzeb z podobnemi odprawiony cerem o
niami; za Stan. Augusta bowiem  rządów , najmniejszej nie 
znalazłem o takowych obrzędach wzmianki w  gazetach, kló
re troskliwie opisj'Waly wszelkie tym podobne uroczyste ob
chody w  kraju. Tymoteusz Lipińiki.

Mateus:, Ci/gański pisarz dzieła: „ M y ślis tw o  p taszet“

W dzienniku pod tyt. R e v u e  z o o l o g i q u e ,  wyda
wanym w  Paryżu przez Towarzystwo Kiuwierańskie, i ma
jącym  na celu  postęp zoologii,; w  poszycie z października 
1842 na str. 3 1 7 ,'um ieszczony jest rozbiór polskiego dzieła: 
Myślistwo ptaszę z komentarzem Ant'. Wagi, w  k tó 
rym, m iędzy innemi, powiedziano co następuje: „C e qui est 
le plus important à l’égard de 1’ histoire de la science, c’est 
que l’auteur de cette aviceptologie, qui avait déjà une 

 ̂ idée assez com plète, des genres -des oiseaux, les nomme 
selon les règles de la nomenclature binaire, dont Linné est

(g) Coby ziincuył rcgimencik i szpontoii? znikail objaśnienia 
I)Owziqć nie mogłem.

t .



ordinairement regardé comme l'inventeur. Ses noms des 
oiseaux sont souvent com posés de deux substantifs.« By
stry przeto recenzent FrancuzJci, przyznaje temu starożytne
mu dzieiu Polskiem u bardzo ważne stanowisko w  dziejach 
postępu historyi naturalnej. W ynaleźliśmy niedawno w tutej- 
szem  Archiwum koronnem (Nro. 123, fol. 645, sub litt. WDD) 
autentyczny dokument Stefana Batorego, którym ten król 
wydaje przywiléj autorowi Myślistwa Ptaszego na dzieło je- 
go . Jestto zapewne ten sam , który się  znajduje na czele 
pierwotnego wydania (1584) téj książki (zob. Biblioteka 
Warsz. 1842, tom 4. str. 222, 223). Oto jest dosłówna ko
pia  tego aktu, św iadczącego jak umiał i usiłow ał wielki 
■monarcha szacow ać i wspierać prace ludzi poświęcających  
s ię  szczegółow em u badaniu w szelkiego rodzaju um iejętności.

Metrica N° 1 23 , fol. 6 4 5 , sub litteris WDD. Privile- 
gium Mathaeo Czyganski de impritnendo suo libella de 

aucupio conscripto datur.
1581. Stepbanus Rex Poloniae etc. Significam us npstris 

hisce literisuniuersis et singulis. C um om nilaüde atquefauore 
dignissirai.sint ii, qui artis atque scientiae alicujus abditio- 
ris , usui huraano profanae pandunt sécréta. Proinde nos 
non solum dignum laude censentes, sed etiam fauore nostro 
prosequi vo len tes, institutum Nobilis Mathaei Cziganskî, quod 
babet in diuulgando, atque praelo publicando aucupii Ubel- 
lo , per ipsum ex diutuma praxi et experientia, Polonico  
idiomate conscriptum, liberam illi potestatem facim us, eum 
psum libellum, per quem vis Typographum, cui id negotii dare 
voluerit, ad decursum quindecem annorum typis escudendi 
diuendendi et distrabendi. Intérim vero probibemus atque in- 
terdicim us omnibus et singulis, Typographis atque BibliopO- 
lis, ne praeter voluntatem Authoris, infra quindecem anno
rum decursum eura ipsum libellum recudere, atque diuen- 
dere audeant Sub amissione omnium exemplarium, et 
mille florenorum muleta, cujus medietas fisco nostro appli- 
cari, altera eidem Nobili Mathaeo Cziganski cedere debebit. 
Quod ad omnium et singulorum quorum interest aut intere- 
rit noticiam deducim us. Mandantes eisdem , ne quicquam ei 

Toin I. Stjrczeii



Privilegio conlrarium facere aut attentaie présumant, suL ea 
ut praefertur muleta, atque pro gratia noslra. Datuiii Varscho- 
viae die decima nona Februari», Anno Domini M. D“LXXX 
primo (1581) Regni noslri qninlo.

Stephanus R .tx,
Tojest:

Przywilej dany Mateuszowi Cygańskiemu na wydintko- 
wanie książki przez niego napisanej f,o myślistwie 

ptaszem^*'
Stefan król Polski i t. d. oznajmujeniy tém pismem  

naszem wszystkim w ogólności i w  szczególności. Gdy w szel
kiej chwały i w zględu najgodniejsi są c i ,  którzy dla po
żytku ludzkiego otwierają tajemnice sztuki albo um iejętności 
jakiej, dla niewielu dostępnej i w użyciu jeszcze niebędącej; 
dlatego m y , nietylko za godne chwały sądząc, ale nadto 
laską naszą chcąc popierać przedsięwzięcie szlachetnie uro
dzonego Mateusza Cygańskiego, które ma w wydaniu i upo
wszechnieniu przez druk dziełka, po długiej wprawie i do
świadczeniu w Polskim języku przez]siebie napisanego, o my-, 
¿listwie ptasiem,^dajemy mu w olność na lat piętnaście druko
wania, sprzedawania i rozdaw'ania dziełka lego  przez każdego  
drukarza, któremu by rzecz tę poruczyć chciał; a jednocze
śnie zabraniamy i zakazujemy^wśzjstkim w og-ólności i w szcze
gólności, drukarzom i księgarzom , aby bez woli autora, przed 
upływem lal piętnastu nie ważyli się  dziełka przedrukowywać
i przedawać: pod utratą wszystkich exernplarzy i karą tysiąca 
zło tych , z których połowa dla skarbu naszego będzie zasą
dzona, druga dostanie się temuż szlachetnie urodzonemu 
Mateuszowi Cygańskiemu. Co da wszystkich w iadom ości 
w ogóle i w szczególe podajemy, zalecając aby nikt przy
wilejowi temu nie ważył się przeciwić, ani przeciwnie mu 
postępować tak dla oznaczonej wyżej kary, jak przez wzgląd 
na laskę naszą, jaką okazać chcem y autorowi.

Dano w Warszawie dnia dziewiętnastego lutego, roka 
MDLXXX pienvszego, panowania naszego piątego.

Stffdn. Król.
L  L. R.



Przedchriesciariskie na ziemi naszej pomniki dla bóstw 
Lelum Poleluni i Swistum Poświstum.

Miasto Chełm położone w dawnej Rusi czerw^onej, bardzo 
■wielką odznacza się starożytnością. Kronikarz jego  biskup 
Susza podaje, iż kiedy ziem ia Ruska podzieloną została m ię
dzy trzech synów: Kija, Szczeka i Chorusa’, średniemu 
w dzielnicy dostała się  okolica, dziś Chełmskiej nazwisko 
nosząca.

Książe ten pod lasem , któremu sw e nazwisko nadał (1), 
wystawił pogańską świątynię. Pomnik ten religijny dziś 
nieistniejący, miał być pierwszym budynkiem, m ającego się 
w znieść miasta, które jednakże tylko w  bliskości lego  miej
sca powstało. Na jakikolwiek wzgląd historyka zasługiwał
by ten wywód początku C hełm a, to niew ątpliw e, iż jest  
grodem  IX lub X w ieku , kiedy Włodzimierz książę Ruski 
w r. 1001, wybudował w nim chrześciańską świątynię nowo 
przj^ętego przez s ię  wyznania.

Gród ten otaczają rozległe łąki, staraniem człowieka  
z niedostępnych blót, do teraźniejszego przywiedzione stanu. 
Na małym osuszonym  pośród nich pagórku, wznosi się mur
2 ceg ie ł i gliny stawiany.

Kształt i rozległość jego  ruin dowodzi, iż to był słup 
prostokątny, niegdyś trzy ścian na cztery łokcie szerokich  
mający, dziś zaledwie jednę całą, z małemi prostokątnemi 
otworami i po połow ie dwóch mu przyległych przedstawia. 
Blisko niego płynie strumień szeroki, na łąkach rozrzucone 
gdzie niegdzie m łode krzaki, a dalej las czarny, obszerny na 
znacznej rozciąga się  przestrzeni. W znoszące się  blisko mia
sta Chełma, na 10 łokci te reszty pomnika, zdała zwracają 
«w agę przechodnia.

Na milę od miasta, lecz w przeciwnej stronie, blisko 
m iejsca pogańskiej Szczeka kaplicy, w'znosi się  drugi słup  
czworościeriny, leżący przy bitej drodze obok w si Stołpia, 
która nawet zdaje się od słupa nosić sw e miano. Sam czas

(1 ) I (Uli ten las Srczekawic.j sif iiazyoa.



miał wzgląd na niego; w  ostatnich latach wzmocniony został-
O kilka na stronie kroków, są  ruiny jak się zdaje jego  towa
rzysza, a niedaleko strumyk płynący ponad lasem wspomnio- 
nego księcia. Pomnik ten równie z ceg ie ł z opoką m iesza
nych budow any, mając już zwalony w ierzchołek , do 20 *̂ 
łokci w  górę dosięga. Środek jego  jest próżny, a wyjście 
zrujnowane, n isk ie , ziem ią zasypane zostało. Wewnątrz mnó
stwo jest w  całej w ysokości okien, ok ienek , prostokątne
go kształtu , lecz najnieregularniej względem  siebie p oło
żonych.

Każdy, w edług sw ojego zdania, wyprowadza dziś wnioski
o początku tych dwóch pomników, ale w szyscy gubią się  
w samych domysłach. W spomniony kronikarz z początku XVII 
wieku, pisze: że w ezwał najstarszych sw ego czasu ludzi, dla 
przekonania się z ustnych podań o początku ciekawych słu 
pów. Kiedy o pierwszym nikt z nich nie posiadał żadnej wia
d om ośc i, o drugim twierdzili niektórzy że miał trzy sobie 
podobne obok stojące, i że na wszystkich stal pałacyk. Wielu 
utrzym ywało, iż to były bałwochwałnie, a niektórzy wypro
wadzali początek ich od łosięcia Szczeka, m ów iąc że w ysta
w ił je  ażeby przypatrywać się  ztamtąd w ychodzącem u z lasu  
sw ego nazwiska, zwierzowi. Tyle jedynie z dawnych podań 
przekazał nam ów kronikarz, chociaż prosty lud w  tych oko. 
licacłi, jak sam słyszałem , utrzym uje: że te słupy zbudować 
miaiy złe duchy w  ciągu jednej nocy, lecz kur, który o pół
nocy zapiał, położył tam ę ich ilsiłow aniom , i stąd w niosek, 
że one jako niedokończone, wierzchołka nie mają. Zaraz i to, 
jak zw yk le, dodają że do wierzchołka ich dojść nie podo
bna, bo zawsze cóś lezącego spycha. Lecz pomijając te ba
śnie ciem noty, śledźm y na drodze teoryi, przeznaczenie tych 
pomników.

Ziemia Chełmska podzielała z Litwą i Rusią czerwoną ich 
losy , nim za Kazimierza W “ i jeg o  następ ców , ostatecznie 
do Polski przyłączoną została. Kiedy w ięc Polska dozna
wała już skutków zachodniego kościoła, a Rossya pracowała 
w swych posiadłościach nad utrwaleniem wyznania wschodnie
g o ,  ziemia Chełmska ulegała jeszcze wpływom bałwochwal
stwa, jako posiadłość Litewska a następnie świeżo do krajów



Polski przyłączona. Kazimierz W. pragnąc nie nadwerężać zwy
czajów jéj m ieszkańców, którzy tyle razy poprzednio z rąk 
do rąk przechodzili, szanował dawne jéj ustawy. Wtadysiaw  
Jagielio , acz gorliwy rozkrzewiciel chrystyanizniu, założy
ciel po zw ycięstwie nad Krzyżakami w r. 1419 , Chełmskiej 
katedry zachodniego kościoła, wstępując w  ślad sw ego po
przednika, nie niszczył tych pam iątek, które św ieżo ustalony 
pokój zachwiaćby m ogły. Tymczasem zbliżały’ się w ieki 
szanowania pomników. Mocna budowa murów, zachowała 
je  naszym czasom . Te w ięc pomniki niezaprzeczenie, są 
bóstwa przodków naszych, jak z m iejscow ego podania wnosić 
możemy. Lud tameczny nazywa pierwszy z tych słupów:
1 e ł u m - p  o - l e l u m ,  a drugiemu ś w i s t u m - p o  - ś w i s t  u m  
nazwisko daje. Jak wiadomo z mitologicznej teoryi dawnych 
bóstw [Słowian, piervs'szy z nich, był przedchrześciańskićm bó
stwem małżeństwa;, a drugi burzą zawiadywał.

J, K .  £m o icsk i .

Odkrycie professora Matteucci w Pizie.
Galwanizm, jak w iadom o, odkryto we W łoszech; począ

tek tej, dziś tak obszernie rozgałęzionej nauki, winniśmy przy
padkowi, a szybki postęp uczonej polem ice jaka zaraz przy 
jej kolebce, powstała . z jednej strony m iędzy Ludwikiem  
Galwani prof. anatomii w  Bononii, a z drugiej sławnym Ale
ksandrem Woltą.

W pierwszej epoce tej nauki (do odkrycia stósu Wolty, 
doświadczenia gal\^’an¡zmu ograniczały s ię  głów nie na bada
niu i układaniu takich aparatów, w których częśc i organi
czne (m uskuły, nerwy) głów ne częśc i składowe stanowiły 
Formy w jakich się  przedstawiały doświadczenia galwaniczne 
na tych organach, byty modyfikowane współdziałaniem sił 
tym ciałom w łaściwych, a które my pod ogólnem  nazwaniem 
siły  żywotnej obejmujemy- I nim Wolta przekonywającą po
dał teoryą tych zjawisk, natworzono wiele hypotez, nagro
madzono mnóstwo doświadczeń dla ich poparcia, które, po
minąwszy ważne rezultata jak ie  nauka galwanizmu z nich



ł zasługują na uw agę w fizyologii zwierzęcej. 
Tak naprzykJad, Galwani przypisując zwierzęloin w łaściw ą in> 
elektryczność, przyczynę wszystkich ich ruchów chciai widzieć 
w tej sile; u niego nenvy były narzędziami na które ta siJa 
szczególniej działała, i po których płynąc, całemu organizmo
wi się udzielała; składem  zaś jej były m uskuły przedstawiające 
butelkę Lejdejską; tych bowiem zewnętrzna warstwa elektrj-- 
cznością dodatnią a wewnętrzna ujemną miała być naładowana 
Sławny Humboldt, z licznych swych doświadczeń nad drga
niem członków żab, utworzył inną hypotezę; w edług niego  
w zwierzętach istnieje pewien wpływ galwaniczny mający da
lekie podobieństwo do elektryczności, i fen płyn ma posia
dać w łasność, nawet z pewnej od ległości, działania na św ieże  
nerwy zwinięte. Przedwczesne te fizyologiczno - fizyczne te- 
orye dla wytlómaczenia działania elektryczności na organa 
zwierząt, nie m ogąc wyjaśnić mnóstwa innych zjawisk zcza- 
sem  przybyłych, ostać się  nie m ogły , a z doświadczeń za 
podstawę im służących, to dziś tylko w yciągnąć można , że 
aby drgania konwulsyjne członków zwierzęcycli w skutek  
galwanizmu miały m iejsce, potrzeba aby do stósu z części 
organicznych złożonego, wchodziło dwa elektromotory i je 
den przewodnik elektryczności je  łączący. Nerw, muskuł i 
nerw tworzą łańcuch; lecz sam niuskul z nerwem bez w spół
działania trzeciego ciała jednorodnego z którymkolwiek z nich, 
nie jest zdolny sprawić drgania w członkach, i utworzyć stósu. 
To mniemanie, przez wszystkięh prawie fizyków traktujących 
ten przedmiot przyjęte, utrzymywało się  d o tąd ; w tych cza
sach Matteucci prof. w  P izie, znany ze swych prac nad gal- 
wanizmein zwierzęcym , zdołał ułożyć aparat galwaniczny 
z organów zwierzęcych jednorodnych t. j. z samych musku- 
łów , i dowiódł doświadczeniami, że w m uskułach zwierziit ży
wych lub niedawno zabitych, krąży strumień elektryczny, j e 
den stały mający kierunek. Oto są szczegóły  tych dowiadczeń.

O istnieniu strumienia elektrycznego w m uskułach zw ie
rząt, łatwo się przekonać łącząc dobrym przewodnikiem dwa 
różne pankta massy muskularnej; lepiej jednak to doświad
czenie się  udaje, jeżeli za łącznika użyjemy nerwu żaby gal-



wanoskopicznej; (*) wtedy wsuwając w ranę zwierzęcia nitkę 
nerwową przy nodze żabiej w iszącą, spostrzegamy drgania 
w całej nodze odosobnionej. Badając warunki udania się  
pow yższego dośw iadczenia, lalwo dostrzeżemy że do tSgo  
potrzeba aby jeden punkt nenvu dotykał się  wew'nętrznych 
części muskulów', a drugi ich powierzchni. Ze nerw w tym 
przypadku służy tylko za łącznik dla strumieni elektrycznych 
istniejących W' m uskuiach, przekonywa to, że. dotykając się  
jakiem bądź ciałem  stałem  lub plynnem w dwóch punktach sa
m ego nerłvużaby, nie spostrzeżem y nigdy drgania jej muskułów. 
Chcąc stanowczo przekonać się  o istnieniu strumieni musku
larnych, Matteucci urządził doświadczenia z bardzo czułym  
gaUvanometrem, zachow'ując przytem w szelkie możliwe ostro
żności. W tym celu na deszczółce drew’nianej pokrytej wer- 
nixem i mającej w ytłoczone małe dołki do zatrzymania wody, 
poukładał połów ki nóg żabich tak sporządzonych: że przecią- 
\vszy najprzód żabę napół (sposobem  Galw'aniego), od każdej no
gi ostrożnie aby nie poszarpać m uskułów, odciął część  udka. 
Otrzymane tak połówki nóg żabich układat w  len sposób, 
aby w^ewnętrzna część  muskułów jednej dotykała się  zew nę
trznej powierzchni drugiej, i aby skrajne elementa spoczyAva- 
ły nad brzegami dołków zawierających w sobie w odę dysty- 
lowaną lub lekko zakwaszoną kwasęni siarkow’ym. Zanurza
jąc w w odę blaszki platynowe od gahvanometru idące, zamy
kamy stós i W' tejże chwili igiełka galwanometru na pewną 
liczbę stopni od normalnego sw ego położenia się  odchyla; 
ilość stopni zależy od liczby użytych elementów; dwie nóżki 
dają zboczenie 3“ — 4", cztery dają 6 ° do 8°, sześć  daje 
10“ do 12° i t. d. Siła tego strumienia zależy także od tego  
czy woda użyta, była czysta lub zakwaszona, w  pierwszym ra
zie strumień jest słabszy. Tak przygotowany zamknięty stós  
pozostawiwszy^w spoczynku, ujrzymy że strumień ciągle słabnie- 
je , a w krótkim czasie igiełka wraca na 0>J. Kierunek strumienia

(I )  Jestto odarta ze skóry noga żabia, przy kt<5re'j wisi długa 
nltlia nerwowa; nogi wkłada się w rurkę szklaną dla zupełnego 
odosobnienia i dogodniejszego użycia, a nerw przy niej będący, na 
zeonolrz się wypuszcza.



zawáze je s t staíy, idiłcy od wewnętrznych części nnitikulów 
do ioh powiei-zchui.

To doświadczenie powtórzoném było kilkaset razy, i za
w sze też sanie dalo rezultata.

Muskuly wielu innych ciepło i zimnokrAvistych zwierząt^ 
podobne okazują fenomena. Zdjąwszy ze skóry węgorza  
w rzece złapanego, z połowy bliższej ogona potnijmy sztuki 
długości cala, i ułóżm y w szereg w  ten sposób , aby raas- 
sa wewnętrzna jednego kawałka dotykała s ię  wewnętrznych 
części muskularnych drugiego i t. d. Zanurzając następnie bla
szki platynowe w  w odę, spostrzegam y odchylenie się igiełki; 
dwa kawałki węgorza dają 10®, p ięć kawałków 28° i t. d. 
Kierunek strumienia idzie od wewnętrznych częśc i, do ioh po
wierzchni.

Krając z grzbietu lina, ostrożnie ze skóry odartego, mu- 
skuły, i podobnie je  układając, otrzymujemy stós w którym  

•kierunek będzie taki, jak i w  poprzednich dośw iadczeniach. 
Muskuły piersiow e gołęb ia , jego  udka, połówki serca, podo
bne dają wypadki.

Strumień elektryczny krąży i w inuskułach żjjących zw ie
rząt. Dótykajiłc blaszkami galwanometru dwóch punktów rany 
głębokiej w nm skułach piersiowych lub nogach żywych kró
lik ów , ow iec, ęo łęb i i t. d. zawsze otrzymujemy zboczenie 
igiełki; strumień ten słabieje jednak po dwu lub trzykro- 
tném zanurzeniu blaszek w tęż sam ą ranę.

Przekonawszy się  o istnieniu strumieni elektrj-cznych 
w inuskułach, Matleucci badai okoliczności towarzyszące jego  
pojawieniu; a najpraód usiłow ał się dow iedzieć jaka je s t  jego  
tnvałość i siła w  różnych zwierzętach. Urządzone w  tym 
celu doświadczenia, okazały że im zwierzę, z którego musku- 
lów  stós budujemy, wyżej stoi w łańcuchu istot żyjących, tym 
siła strumienia je s t mniejszą; tak np. stós o 8 elementach 
szybko przez kilka razem osób przygotowany z m uskułów kró
lika, dał zboczenie około 8®, z muskułów gołębia 14», z żab 
22“; przeciwne! temu prawo spostrzegł w  żywych zwierzętach; 
zanurzając w otwartą ranę jednę blaszkę od galwanometru, 
a drugą dotykając jéj brzegu , u owcy lub królika otrzymał 
30» do 40“, u żaby zaś 5 “ do 6".



Temperatura wywiera wielki wpiyw na natężenie strumie
ni inuskularnycii; o tem św iadczą preparata z żab i innych 
zwierząt, w  różnych porach roku robione. Tak naprzykiad 
będącem u w Paryżu w listopadzie (1842 roku), z żab zakupywa
nych tam na rynku przy]temp. O® i niżej kilka stopni, żaden ślad 
strumienia muskularnego się  nie ok aza ł, gdy tymczasem  
aparat w tejże samej porze złożony z żab trzymanych w cieplej 
izbie ogrodu botanicznego tamże, bardzo pomyślne dawał re- 
zultata. O tem zresztą łatwo każdego czasu się  przekonać 
trzymając pod doświadczeniem  żaby w  szklanem naczyniu, 
otoczone lodem pomieszanym z solą; w kilka minut te zw ie
rzęta przestają się  ruszać, obum ierają; nim to jednak nastą
pi (15— 20 minut), u ł o ż o n y  .z ich udek stós o 10 elem entach, 
okazywał tylko 10® do 15". Podobne działanie temp. obser
wowano na nmskulach lina. W pływ temperatury na siłę  
strumienia elektrycznego, w' zwierzętach zimnokrwistych da
leko je s t  w iększy aniżeli w  zwierzętach ciepioknvistych; z mu- 
skułów  gołębia trzymanego w  m iejscu oziębionem  na 2® lub 
3 “ otrzymany stós, nie okazywał prawie żadnej różnicy w  sweni 
natężeniu od siły  strumienia z m uskuiów tego ptaka niemro- 
żonego. I w ogóle, im zwierzęta wyżej stoją, tym wpływ  
temperatury na osłabienie strumienia muskularnego jes t mniej
s z y .  C ałość systematu nenvow ego lub jego  odjęcie w  mu- 
skulach, nie okazuje żadnej różnicy.

Obserwacye przekonały, że różne narkotyczne trucizny 
wprowadzone w żołądek zwierząt, nie wywierają prawie żadnej 
zmiany w sile strumienia muskularnego. D ziesięć kropli ex- 
traktu opium lub estraktu alkoholowego wroniego oka, wpu
szczone w żołądek żaby, po sporządzeniu z jej nóg stósu- 
nie zmieniły w niczem  zwykłego zboczenia igły galwanome, 
tru; w mniejszych dozach zadana ta truciztia, w płynęła je 
dnak na zw iększenie natężenia strumienia, w  w iększych zaś 
zabijając je , przeciwny skutek okazała. Żaby trzymane pod  
szklanym dzwonem i traktowane kwasem w ęglow ym , ska
czą g^yałtownie, ziewają, i w  15 minut padają bez s ił, ginąc 
jeżeli nie zostaną usunione zpod działania tego gazu. Stós 
z takich indywiduów złożony, okazał Strumień co do sity i kie
runku taki sam , jaki otrzymujemy z żab na w ołnem  powie- 

Tom  I, S t y c z e ii  I8'ł4.



;n!u trzynianycli. Podobne wypadki Matteucci otrzymał uży
wając innych zal)ijającycfi gazów , z wyjątkiem gazu wodo- 
rodno siarkowego, który na pow iększenie siły  slruinienia 
\vpljT\'al.

W spom nieliśm y wyżej że strumień muskularny nie przesta
je  krćiżyć, chociaż nerwy z tych części jakich do stósu użyjemy, 
będą odjęte; nastręczało się  pytanie jakiego rodzaju funk- 
cyą nenvy tu odbywają? D oświadczenia w tym celu urzą
dzone, okazały że nerwy służą tylko za przewodniki pozosta- 
jijcej w m uskulach elektryczności. Jeżeli naprzykład szybko  
sporządzimy żabie udka bez nóg i każde z nich przetniemy 
na połow ę, wprzód jednak z połów ek przytykających do kadłu
ba {które odrzucamy) oddzielimy nerw lędźw iow y, otrzymamy 
■połowy udek z wiszącem i nem am i tychże części. Z takich 
8 elementów ułożony stós w  ten sp o só b , aby nerw idący ze 
środka pierw szego dotykał s ię  powierzchni drugiego, ze 
środka drugiego powierzchni trzeciego elementu i t. d. dał 12® 
zboczeń igły galwanometru; przyczem kierunek strumienia 
"idzie od części wewnętrznych do nenvu, albo co na jedno wy- 
cliodzi, od nerwu do powierzchni. Takie sam e doświadczenie 
z nogami go łęb i, królików, podobne dało -wypadki. Nenv 
w ięc działa w tych razach jako zły przewodnik, przedstawia
jący stan elekti-yczności tych częśc i z których w ychodzi; d o
dać bowiem należy że siła strumienia w powyższym apara
c ie , słabnie w- stosunku do d ługości użytego do stósu nerwu.

Doświadczenia tu przywiedzione, przekonywając o istnie
niu strumienia elektrycznego w muskułach żywych lub nie
dawno zabitych zw ieiią t, nie dowodzą wcale bytności sw o
bodnej elektryczności w  tych częściach; również nie można 
z nich wyprowadzić w niosku, jakoł)y nerwy były narzędziami 
przeznaczonemi do krążenia elektryczności (jali utrzymywał 
Galwani). I zdaje się że przyczyny tego zjawiska szukać na
leży w organizacyi włókien muskularnych jeszcze żyjących; 
na to naprowadza wpij"\v, jaki okazują na s iłę  muskularnego 
strumienia krążenie knvi, czerw oność części muskularnych, 
pewien rodzaj ich zapalenia i t. d. Trudno nie przypuścić aby 
przy funkcyi odżywienia w m uskulach  żyjących zwierząt, nie 
rozwijała się elektryczność, bo tam zachodzi działanie chi-



iiiioziie. jak piękne prat-e PF. Dumas i Boussingault okazały. 
f)waj ci uczeni doszli że kwasoród krwi arleryalnej na wszy
stkich punktach ciała zwierząt wywiera sw e odźywne dzia
łanie, lak że w calem  ciele zachodzi pewien rodzaj palenia, 
w skulek  którego oswobadza się  kwas w ęglow y i cieplik. 
Lecz w jaki sposób działanie chimiczne w rezultatach może 
wplji^yać na krążenie elekli-j'czności, objaśni nas następujące do
św iadczenie na metalach wykonane. Zanurzając w w odę za
kwaszoną (np. kwasem siarkow)™ ) blaszkę metalową zdolną 
kwasorodem wody się zniedokwasić a następnie w kwasie roz
puścić, przypuśćmy że wówczas rozwija się znaczna ilość obu 
płynów elektrycznych, które jednocześnie powstają, zoboję
tniają s ię  nawzajem i nie okazują żadnego śladu swój bytno
ści; te jednak płyny za pom ocą stosow nego urządzenia m o
żna oddzielić. W tym celu wpuśćmy do wody blaszkę’z me
talu na którjby woda zakwaszona nie działała, i połączm y 
ją  z pienvszą drólem; gdy połączenie nastąpi, elektryczność 
zacznie kriiżj^ć przez w odę do drugiej blaszki, a z tej przez 
drót do pier\vszej, i tak w około. W aparatach galwanicznych  
z części zwierzęcych złożonych, metalowi attakowanemu przez 
k w as, odpowiadają m uskuły; wodą zakwaszoną jest krew  
arleryałna; powierzchnie zaś muskulów lub inne ciała nie 
będące włóknami muskularnemi, przedstawiają drugi metal n ie
podległy działaniu chim icznem u a służący do zam knięcia Stó- 
su. Nerwy przytem podwójną odprawiają funkcyą: jako n ie
dokładne przewodniki, w chodzące do kola stós stanowiącego  
lecz nie działające wprost na rozwijanie się  elektryczności, 
pow tórejako przyczyny pośrednie wstrzymujące rozwijanie s ię  
elektryczności; bo jak wiadomo funkcya odżywiania się  or
ganów zwierzęcych odbywa s ię  pod wpływem systematu ner
w ow ego. Lecz jak' trudno przypuścić aby działanie chim i
czne w włóknach m uskulów się  rozwijające zupełnie ustawało 
w skulek przecięcia nenvu do tych części prowadzącego, tak 
lóż i strumienie muskularne krążenie sw e przedłużać mogą, 
pomimo tego że nerw w niclt działający przetniemy lub zu
pełnie odejm iemy, co i doświadczenia stwierdzają.

7. P-



Zakłady naukowe, pisma peryodyczne, i zakłady dobro
czynne w Galicyi.

Zakład naukowy imienia Ossolińskich: obejmujący 
księgozbiór jeden z najobfitszych i najbogatszych do literatury 
dawnej u nas, porządkuje się obecnie pod zarządem p. Ada
ma K łodzińskiego. Zbiór wielki rękopism ów  opisuje i robi 
z nich w yciągi p. Alex. Batowski.

Księgozbiór akademii Lwowskiej, zamożny w dzieła 
naukowe, otwarty by^va w  oznaczonych godzinach.

Zasługują tu na w spom nienie biblioteki: o j c ó w  B a z y 
l i a n ó w ,  s t a u r o p i g i a l n j y  i księży karmelitów Lwowskich.

Pisma peryodyczne- Na czele postawić należy pismo 
kwartalne przez zakład O ssolińskiego wydawane pod napi
sem:

» Biblioteka zakładu naukowego imienia O ssolińskich.«  
pod redakcyą p. Adama K łodzińskiego.

„  Tygodnik rolniczy.^'' założony przez zm arłego A. 
Kasperowskiego: teraz wychodzi pod redakcyą p. T. W. Ko
chańskiego.

-„Dziennik mód‘  ̂ pod redakcyą T. Kulczyckiego. (Pi. 
smo to najlepsi pisarze Galicyjscy wspierają).

„Gazeta Lwowska i rozmaitości"  ̂ pod redakcyą J. N* 
Kam ińskiego.

Tu policzyć należy wydawane we Lwowie: Gazeta nie
miecka i Lesebląller.

W  Przemyślu, z zakładu księdza Korczyńskiego, bi
skupa P rzem ysk iego , zmarłego z powszechnym  żalem , w y

chodziło wydawane zeszytami pismo: „Przyjaciel chrześci- 
nńskiej prawdy. Pism o to odznaczało się w ielką w arto
ścią  i doborem rzeczy- Jest nadzieja, że daléj wydawaneni 
będzie.

Zakłady dobroczynne.
Zakład głuchoniem ych powstał i utrzymuje się  z ofiar 

duchowieństwa katolickiego i obywatelskich składek.

Szkółkę ochrończą dla ubogich dziatek założył p. 
S th iessier urzędt)ik A uslryacki, wspierając ją wlasnemi



funduszami. Teraz zostaje pod opieką stowarzyszenia osób  
dobroczynnych.

Sufragan GJowiński, i^marly r. 1776, zostawił znaczny 
fundusz na oznaczoną liczbę ubogiej m łodzieży, żeby pobie
rała darmo nauki. Jaki ten fundusz ma obrót, to niewiadomo.

X. Jan Snigurski biskup Przemyski i S a n o ck i, dziedziczną 
w ieś N o w o s i o 1 k i pod Kalwaryą blizko Przemyśla, zapisał na 
fundusz utrzymania szkoły dla 24 nauczycieli do szkółek  
parafialnych, a przytem dla wykształcenia tychże na śpiew a
ków w cerkwiach Ruskich.

Róża z C ieńskich , wdowa po Maurycym hr. Ł osiu , do
bra sw e, miasteczko Wybranówkę z pfzyległościam i, wieczne- 
mi czasy zapisała na utrzymanie szkoły gospodarstwa, która- 
by wydawała zdolnych ekonomów.

Arcybiskup P i s  t e k  prjnias królestwa Galicyi i Lodome- 
ryi, zebrane dochody z zapisów hrabinej Jelskiej z dóbr Za
wałowa, fundusz 4 ,000 złr. m. k. dodając do tego znaczną 
część  dochodów  z dóbr stołow ych arcybiskupstwa Lwow
skiego w łasnych: oraz ze stałego funduszu, 500 czerwonych  
złotych, danego przez księdza Stefana Budzianik W innickiego: 
wymurował szkołę ochrończą i naukową dla młodzi ubogiej, 
oddającej się  stanowi ducłiownemu.

Ksiądz Kulczycki zakłada w  Budzanowie szpital pod do
zorem sióstr Miłosierdzia. Ksiądz Jan fcawrowski prałat ka
pituły r. gr. w  Przemyślu, znakomity księgozb iór w łasny od
dał na użytek powszechny w m ieście Przemyślu', zastrzega
jąc  nad nim wyłączny dozór kapitule r. gr.

S. p. Jan Antoni Lukiewicz zapisał wiecznem i czasy dochód 
z wsiów  B i e n i a w y  i Boryszkow iec na rzecz wyposażenia 
dwojga sierot pici żeńskiej; Kwota posażna na rok 1842, wy
nosiła 2360 złr. m. k. Dziedzic niegdyś Czarnego Dunajca, 
zacny obyw atel, rozdał na raz na w yposażenie sześciu  pa
nien 40 ,000  zł. polskich.

To są w szystkie zakłady naukowe, i dobroczynne, na lu
dność z górą 4,000,000; wszystkie byt swój winny szlachetnej 
gorliw ości obywateli Galicyjskich. Jestto statystyka tak zna
cznego kraju, obfitującego w najpiękniejszą g lebę, w bogate 
dary natury, nie ubogiego w ludność. if^ł. ZgUński.



KRONIKA LITERACKA.

Nauka chotmi pszczół rosmaitemi sposobami stosownie 
do 7-óźnego gatunku ulóio, juz pojedynczych, jnz  
składanych, przemielonych, drewnianych czy sło
mianych, zgodnie z natzirą tego owadu i doświad
czeniem światłych pszczolarzy, jako drugie, po
prawione i pomnożone wydanie przewiewnej me
tody Nutta, do użytku Polskich gospodarzy przy
gotował P. E. Leśniewski b. P. N. P . z IX  ta
blicami rycin. Warszawa, nakładem G. Sene- 
walda, 1 8 4 3 , Svo, stron. 2 9 0 .

Z now u p łó d  niezm ordow anej p . L eśn iew sk ieg o  pracy. 
F irm a, którą ta o pszczeln ictw ie książka n osi, n igdy  nas 
n ie  zawodzi: i juz praw ie z p ro steg o  naw ykn ien ia , p rzy |-  
m ujem y że] dobra  je.st k siążka, sk oro  ją p. L eśn iew sk i 
napisaf. S łu szn ie! Ani tu m am y co przebaczać, jak czy . 
uim y z dylettantam l przez g r zeczn o ść , ani na co oburzać 
s ię ,  jak 7. cierpiącem i m anią pisania; te książk i, k tóre je
dna z a /lr u g ą  zp od  pióra p . L eśn iew sk iego  w ych od zą , są 
to  w yroby d ob rego  w arsztatu  m istrza, mające w caiej zu
p e łn o śc i przym ioty , jakie m ieć pow inny. W ięce j! w ięcej 
d o  te g o  cechu  tow arzyszów , a te skarby literatur ob cych  
spraw ied liw ie i śm ia ło  nasza będzie przysw ajała sob ie . A le 
n iety lko  rozsądek  i znajom ość rzeczy , n iety lk o  cierp liw ość  
literacka to  szacow ne a u nas rzadkie u sp osob ien ie  sta
n o w i;  jeden jeszcze bardzo w ażny przym iot p osiadać  
trzeba: trzeba um ieć p isać i napisać, i tyn ito  przym iotem  p. 
L eśn iew sk i do  czytania w szystk ich  prac sw oich  zniew ala. 
T en  dar napisan ia , rod zony brat innego d a n i, daru ro z
sądku , )aki£ osob liw y  ma p rzy w ile j! Z ksiąg utw arza on  
książkę w której jest w szystko  co  p od  jej ty tu ł n a leży , i 
tylko też takiej m ożna dać ty tu ł n a u k i ,  bo ty lk o  taka jiij



postęp w ystnw ia. N a u k a  c h o w u  p s z c z ó ł  przez p . 
L eśn iew sk iego , w  p rzed m ow ie  daje' krótUi obraz literatu
ry naszej co  d o  teg o  p rzedm iotu . W  rozdziale I obej
m uje h istoryą  naturalną p szczó ł; zacząw szy od  opisania  
organizacyi p szczo ły , w ykłada cu d ow n y  sp osób  rządzenia  
się tych  osob liw ych  o w a d ó w ; od d zie ln ych  paragrafach  
m ów i o roju, m a tc e , trutniach  i p szczo łach  roboczych , o 
sp osob ie jakim rozm nażają się p szczo ły , co  i jak, w ed łu g  
m niem ań .dzisiejszych , robią; lec?y ich  ch o ro b y  i ich  n ie
p rzyjació ł w ym ien ia ; nakoniec w skazuje roślin y  d la  nich  
najużyteczniejsze. T en  zasadniczy a najciekaw szy rozd zia ł 
(zajm ujący str. 6 iJ ,  w ięcej zapew ne o św iec i ch od zącego  
ok oło  p szczół gospodarza, niżeli ca łe  dw a tom y P s z e z e l -  
n i c t w a  W i t  w i c  ki  e g o ,  d z ie ła , k tóre  jak w iadom o, 
zdaje się b yć  w ieków  barbarzyńskich p ło d em . Z e zaś roz
dział ten  pragnąłb ym  jak najdokładniej .skom pilow anym  
w id z ie ć , w strzym ać się  przeto  nie m ogę o d  uczyn ien ia  
łiwagi^ że takich p szczó ł, jakie au tor na stron , i ok reślił, 
to jest gatunków  rodz. A p i  s L inn eu sza , ^w dziele teg o  na- 
turalisty nie p r z e s z ł o  d w i e ś c i e  (jak p ow ied zian o  na  
str. 2) , lecz jest tylko 55. Z  n ied ob rego  także źród ła  w y- 
czerp nął autor w iad om ość, k tórą  na Sa stron n icy , o m o 
ty lu  zw anym  t r u p i ą  g ł ó w k ą ,  p o ło ż y ł. M o ty l ten  je s t  
tak rzadki, że n ie ma co pom nażać nim  liczbę nieprzyja
c ió ł pszczoły . Jeśli zaś praw da że  gd zie  zdybano go na  
gorącym  uczynku, m iód  rab ującego , w yp ad ałob y  ob w in ić
o to sam o w szystk ie in n ećm y  tego  co trupia g łów k a , rodzaju, 
a daleko pospolitsze o d  niej, jakoto; S p h i n . v  c o n v o l 
v u l i ,  S.  ł i g u s t r i  i t.p . Szkoda w ogó ln ośc i że ten p a 
r a g r a f o nieprzyjaciołach  p sz c z ó ł’, nie m a d o sy ć  nauko
w ego  w yjaśnienia. N ie  m ożem y np . dom yślić  się jakie 
tam  istoty  rozum ieć należy p od  nazw iskiem  w  s z ó  w pszczo
ło m  w łaściw ych  (str. 5o). K ied y  autor d och od zi do  tego  
ciek aw ego w  sw oim  w ykładzie szczeg ó łu , ze z każdego  
zalążka na p szczołę  rob oczą  pow stałaby m atka, gd yb y  ten  
zalążek przen iesiony zosta ł ze zw yczajnej kom órki w o so 
b ną przestron n ą , i że na zasadzie teg o , s z t u c z n i e  m o. 
źiiaby tw orzyć mat k i ,  taka nastręcza się  m u uw aga (str.



i 8): „D ziw n a  rzecz i e  n atu ra liśc ij’ praktyczni pszczola- 
rze N iem ieccy , a naw et za nimi id ący  F ran cu zcy , przypisują  
to  sztuczne tw orzen ie  m atki, a ztąd  sztuczny sposób  tw o
rzenia rojów  X- Sch irach ow i L u z a k o w i ,  w  drugiej p o ło 
w ie i 8go  w ieku żyjącem u, k iedy takow y od  niepam iętnych  
czasów  znany b y t P olsk im  pszczelarzom , jak tego niezbity  
daje d o w ó d  w zm iankujące o nim praw o M azow ieckie z r. 
14 0 1 .“  Szkod a ie  tego  pom nika nie przytacza A utor w je
g o  brzm ieniu. ( 1) T eg o  rodzaju uspraw ied liw ień  niktby p e 
w n o  nie ob w in ił o zb yteczn e w yboczen ie z d r o g i, a one  
ożyw iają p rzed m io t, i w  w ielu  zdarzeniach rzeczyw iście  
potrzebiiem i byw ają. D ru g i rozdział książki ("do str. laSJ 
podaje różne sp osob y  chow ania p szczó ł, i jest niem niej jak 
poprzedzający system atycznym . W szystk ie  rodzaje ułów , 
(o  jednym  jest w d odatku  na końcu książki od  str. 280) 
są  tu  bardzo szczegó łow o  op isane, w szystk ich  zalety i w a
d y  skreślon e. L ecz  najobszerniej i najtroskliw iej opisuje  
autor ze w szelk iem i m odyfikacyarni ul JNutta, i ca ły  nastę-

( l )  Jestto zapewne w Bandikiego Jas P o l, str. 425: „Item 
resignans ipsa raellilicia suo domino, vel cui interest, ad diem fan- 
cti Adalbert!, super quodlibet manuale mellis debebit educere, et 
pałam deraonstrnre binas apes vivas et beno valentes in suo exami
n e ,  alias u vo y ii, juxta consuetudinem mellificiorum anliquam.“  
Dziedzic barci powierzał gospodarstwo około nich bartnikowi pód 
pewnemi warunkami umowy ztymSej bartnik więc niejako dzierżą* 
w ił jp; kiedy zas' przyszło do tego ie  nie chciał dalej ich trzymać, 
wtedy „oddając jc  (resignans) ich p a n u ,  (lub człowiekowi k tó
remu pan zrezygnowane powierza), n a  śty IVojciech, » in ien  h t-  
d i i t  na kazdeni manuale m iodu wychować i ja w n ie  okazać dwie, 
iyw c  i zdrowe pszczo ły  w roju,'* i t.d. AU naszem zdaniem, 
wcale inaczej to miejsce rozumieć należy. Rezygnujący powinien 
by ł odbierajijcego barcie, do każdej z nich zaprowadzić, dobyć z ka. 
idej garstk; (m anua le)  mioduj, a na niej wyprowadzić {educere), 
tojest wyjąć z barci dwie podług dawnego bartników zwyczaju, 
iyw e i zdrowe pszczoły, i takowe jawnie okazać, czyli po prostu, 
na kaw ałku  miodu pokazać dwie £ywe pszczoły, a to wszystko na 
to, ałeby dowieść £e w barci jest miód i rój Syjący. Miejsce to 
zatem nic o wychowaniu matki nie obejmuje.

P. R.



pny ro/.dziaí HI ("do str. i.44), pośw ięcn w yktadow i tak 
nazw anej przew iew nej m etod y  hodow ania pszczół, o czem  
już przed  kiiku laty o sob n e  dziefko dla użytku naszych  
gosp odarzy  w ydat. O d czasu og łoszen ia  tej pierivszéj 
pracy (o d  i8 3 8 ) , którą tu  zu p ełn ie  w c ie la , n iem ato jil 
w  d rod ze sam ego  n aw et dośw iadczen ia  praktycznego (jak 
w n osić  należy z tego  co  jest na str. 107, io 8 )  u d osk o -  
iialii. rozdziale IV (d o  str. 16 4 ) , m ów i o pasiece , 
p szcze ln ik u , tudzież narzędziach i sprzętach  przy ch o d ze
niu o k o io  p szczó i potrzebnych , w krótkim  Vtym (d o  str. 
170) o znaniu się na pszczołach  jako części gospodarstiva . 
W  rozdziale V I (d o  str. 192) w ykłada rob oty  ok o ło  p szczó ł 
na w io sn ę , a w V II (d o  str- ■zĄS) rob o ty  o k o ło  n ich  w ie -  
c ie , i z tego  rozd zia łu  najzupełn iejszych  w iad om ości o ro 
jen iu  się  p szczó ł nab yć m ożna. P odbieran iu  p szczó ł p o 
św ięco n y  jest ca ły  rozd zia ł V III (d o  str. 2 5 5 ) , tak jak 
następn y I X  (d o  str. 2 6 1} w ykładow i p ostęp ow an ia  z prze
tapianiem  m iod u  i w osku . N akoniec rozd z ia ł X  (d o  str. 
2 79 ) obejm uje bardzo ciekaw e w iad om ości o życiu p szczó ł 
podczas z im y , i p iękną naukę ob ch od zen ia  się z niem i 
w c ią g u  tej p ory  roku. N a k ońcu  książki d od an e są  dzie
w ięć  litografow anych  tablic różnych w izeru n k ó w , k tóre  
n ad ew szystk o  b u d ow ę -wszelkiego rodzaju  u łów  i ich  uży
cie nader d ok ładn ie objaśniają. O w o z g o ła , książka ta, 
je s tto  v a d e  m e c u m  pszczolarza P olsk iego , jest d zie łem  
należącem  się  literaturze narodu , k tóry  już od  czasów  P ia 
sta, um iejętnością  chodzenia o k o ło  pasiek  sły n ą ć  ma praw o.

rr.

Słów kilka o recenzyi Ź ródeł do d ziejów  P olsk ich  

umieszczonej w Bibliotece Warszawskiej na grti- 
dzień 1843  r.

Pierwszy raz do Biblioteki Warszawskiej p isząc , wahał- 
byni s ię  m oże stawać we własnej obronie, gdybym się miał 
z niewyrozumiałą i niesprawiedliwą krytyką' mierzyć. Ale 
ze ¡mi idzie tylko o objaśnienie naukowego stanowiska na
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s/.ego, o odparcie tych zarzutów na które sig zgodzić nie 
m ogę, a najbardziej o danie dowodu jak w ysoko cenię, w du- 
ciiu prawdy i wspólnej dążności uczyniony rozbiór naszych  
Ż r ó d e 1; pod powagą tych w zględów  niknie wszelki cień  
osobistości.

Pubtikacya nasza, której tak. Biblioteka Warszawska jak
i Tygodnik Petersburski uznaiy cel użyteczny, jako zbiór 
inateryalów historycznych, jest dalszym ciągiem wszystkich  
P a m i ę t n i k ó w, P o ni n i k ó w i t. p. których liczba od lat 
kilkunastu lak znacznie się  pomnożyła. Ale we wszystkich  
uderza nas brak logicznego system atu, i jakaś n iedostępność  
w tych nawet zbiorach, w  których zachowano porządek chro
nologiczny. Dlategoto wpadliśmy na myśl podzielenia ka
żdego tomu na p ięć oddziałów: p a m i ę t n i k i ,  a k t a ,  li
s t y ,  d y p l o m a t a , !  m i e s z a n i n y ,  aby w miarę przybywa
jących m ateryałów , szykowały się już sk ładnie, a zawsze 
w chronologicznym  porządku, w odpowiednich sobie od
działach.

Pan I.. R. (nasz recenzent) znajduje ten podział po
wierzchownym , i chciałby m ieć dwa rodzaje tylko źródeł: 
p u b l i c z n e !  p r y w a t n e ,  lub a u t e n t y c z n e  i w ą  t p li  w e. 
Autentyczność lub wątpliwość dokumentów, nie zdaje mi się  
dostatecznym powodem do osobnego podziału; dość na 
wzmiance o wątpliwości; pierwszy podział nawet, lubo jest  
istotnym, iiiedobrzeby się dal praktycznie zastósować. Wy
padałoby w tenczas pod nazwą ź r ó d e ł  p u b l i c z n y c h ,  
uszykować chronologicznym porządkierh nasze a k t a ,  d y p l o 
m a t a ,  i czfść^ l i s t ó w ;  a pod nazwą ź r ó d e ł  p r y w a 
t n y c h .  resztę l i s t ó w ,  p a m i ę t n i k i ,  i m i e s z a n i n y .  
Któż nie widzi że wpadlibyśmy wtedy w ten sam odmęt 
poprzedniczych zbiorów, z którego wyjść chciałem?

Tak w ięc wykazawszy powód przyjętego przez nas po
działu, chciałbym jeszcze objaśnić go poszczególnie.

Oddział P a m i ę t n i k i ,  obejmuje wszelkie wypracowane 
urywki, które jeżeli nie h i s t o r y ą ,  to doskonałym jej są  
materyałem, a jednakże niedość wielką objętość mają aby 
osobno z druku wychodziły.



Pod A k i a ,  pjdchodzii w izelk ie u r z ę d o  w e  p i 3 ma  
które potocznym języku nawet tak nazywamy; a zatem
i listy jeżeli mają charakter m anifestów, jak  list króla Sto* 
fana do miasta Zawolocza (Zródla T 1. p. 23).

Pod formą L i s t ó w  najciekawsze bywają zwykle szcze
góły o wypadkach historycznych, i częstokroć wiary godniej
sze jak w urzędowych b u l e t y n a c h .  W nich oprócz tego, 
uialuje się  W’ całej szczerości duch w ieku i charakter osób  
piszących. N iedość zwróciła uw agę recenzentów , ważność 
listów , Ż ółk iew skiego osobliw ie, w naszym zbiorze objętych. 
Wyznać jednak m uszę że niektóre listy wzmiankowane przez 
pana L. R. m ogły były albo całkiem być opuszczone, albo 
przeniesione do oddziału mieszanin.

Co do D y p l o m a t ó w ,  tych m iejsce powinnoby być za
pewne w osobnym k o d ex ie , ale że dotychczas nikt się  og ło 
szeniem podobnego rodzaju zbioru w naszych stronach nie 
trudnił, um ieściliśm y w tym tom ie najdawniejsze z dyploma
tów jakieśm y mieli pod ręką, sądząc że godzi się  czemprę- 
dzej wydrzeć je stęchliżnie i zatracie. ( 1)

Odtąd jednak postanowiliśmy takie tylko u sieb ie dru
kow ać, które nietylko z formy swojej , ale i z treści ważne 
się  okażą, i to zawsze z tłómaczeniem Polskiem , albo też z pó
źniejszych nad wiek XV, w języku Polskim i Ruskim pisane,
i pod tym w zględem  ciekawe.

Oddział 5 f i e ’s z a n i n y ,  wyczerpuje doskonale wszystkie 
pod jakim kolwiek w zględem  interesujące zabytki, a które, 
mniej poważne, do żadnego z poprzedzających oddziałów na- 
leżećby nie m ogły.

Przechodząc teraz od obrony podziału naszego, do szcze
gółowych uchybień przez pana L. R. wytkniętych, winienem 
powiedzieć najprzód, że ile razy nie wzmiankujemy wyraźnie

(1) Teraz, gdy dochodu iiai wieści o układającym się w W ar
szawie dyplomataryuszu, obejmować mającym wszellsie az do X V  
w ieka wł,^cziii« dyplomuUi ze aumiemią »krujiulatnosci.i oceniai'«
• » a i a k u r a t n i e j  i  o r y g in a ln y c l i  t e s t ó w  p r z e p i s y w a n e ,  n a j c h ę tn i e j  
Ł ł o i y m y  d o  » ¡« g o ,  e u k o i w i e k  o k a i e  i i c  p i z y d i t t n e m  z  n aszych  
z b io ró w .



ie  dokument jest wydrukowany l  kopii, uiieliśiny zawsze pod 
ręką o r y g i n a ł .  Zresztą dla ścisłości naukowej, lepiej łjy- 
loby zapewne powtarzać to zapewnienie przy każdym doku
mencie, i od 3 tomu zbioru naszego (gdyż 2 już pod prassą)' 
uwagę Recenzenta będziemy mieli w pamięci.

Nie idzie za tem aby nie drukować jak tylko z oryginałów. 
Mając pod ręką jaki starodawny, w niczém niepodejrzany 
odp is, najkrótszy sposób dopytać się  oryginału, je s t og łosić  
odpis drukiem. Takeśm y uczynili z b r u l i o n e m  listu kró
la Stefana do obywateli miasta Zawołocza, o autentyczności 
którego zdaje się p. L. R. wątpić, a który jest zanadto sta
rożytny, i nadto przem azany, aby posądzać o sfałszow anie  
późniejsze. Oryginał, jak Aviadomo, posłany był przez Zamoj
sk iego do miasta Zawołocza. Jeżeli zachoAval się  gdzie, lub 
jeśli znajduje się jaka kopia z niego , teraz zapewne wyjdą 
Da jaw; tak jak po wydrukowaniu mojéj B i t w y  O l k i n i c -  
k i éj  dopiéro dowiedzieliśm y się  o exystujących ii p. p. Nar- 
buta i Balińskiego exemplarzach.

Zgadzam się  z panem L. R. że nie należało opuszczać 
makaronizmów Łacińskich z D z i e n n i k a  M i a s k o w s k i e -  
g o, ale raczej tlóm aczenie w nawiasach dołączać. Ortografii 
oryginalnej jednak niepodobna zachow pyać, phył)a w bardzo 
dawnych pomnikach językow ych, lub w dyplomatach. Inaczej 
byłobyto utrudzać daremnie czytanie, a nareszcie w listach 
lub w innych nieurzędowych papierach, powtarzać dobrowol
nie ortograficzne błędy piszącego.

Co do o b j a ś n i e ń  nakoniec, zapewne że właściwiej 
byłyby um ieszczone w kształcie odsyłaczów  przy końcu stron
nic, aniżeli przy końcu tom u; i z téj uwagi także chcieliby
śm y wi dalszych tomach korzystać. Ale dlaczego pan Í>. 
R. rzuca wątpliwość na wartość tych objaśnień, nazywając 
le kompilacyą z W oluminów Leguni, N iesieck iego, i innych pi- 
sarzów? Osądzi zapewne każdy badacz dziejów że dla udzie- 
jenia tak interesujących i nieznanych szczeg ó łó w , jak o T e 
t e r z e  np. trzeba było szczególniejszych okoliczności otwie- 
rających niedostępne dla innych zbiory, i nadewszystko lego



uczonego iainilowania dziejów , które nam zapewnia w panu 
Malinowskim, niezaprzeczonej w'artosci naukow'ej współpra
cownika. Alexander Przezdziecki.

Rocznik Literacki, składający się z pism wierszem i pro
zą celniejszych spółczesnych pisarzy naszychi o- 
zdobiony drzeworytami rznięlemi lu Paryżu, litogra
fiami i muzyką. TFydał Romuald Podbereski. Peters
burg w drukarni Karola Kraja, IS 4 3 . Swo, str 2 1 4 .  

Now'orocznik ten pod w zględem  ozdobnego Avydania, nic 
nie zostawia do życzenia. W zupełności lego pow iedzieć nie 
możem y co do jego  wewnętrznej wartości. Z żalem nie zna
leźliśmy poezyi; lubo w ierszy, i gładkich, i dowcipnych, i czu
ło romansow^ych w iele. Nie wina w tejn szanownego wyda
w cy, że nie m ógł wynaleźć poety, a latw’iej trafił na wier- 
szopisarzy. Z liczby tych na w iększą uw agę zasługuje le- 
gienda Rozbójnicy X. H olowińskiego i Tadeusza hady Zabło
ckiego. Przekład Fausta J. Gieczew'icza, chociaż przypisem  
wydawcy broniony, że to praca dziewiętnastoletniego m ło
dzieńca, nie osłania przecież od powiedzenia prawdy, że tló- 
m aczenie zbyt słabe, władanie językiem  zupełnie nieum ie
jętne. 'O ile ponvanie się  m łodzieńca do przekładu tego  
arcydzieła, zgadzamy się z wydawc<j, jest godne uwielbienia,
o tyle z drugiej strony, czytająca publiczność, nie podzieli le 
go uwielbienia, jeżeli talentu nie dostrzeże, któryby okazał s i
ły do zwalczenia potemu przeszkód wielkich jakie stają dla 
każdego iłómacza.

Fausta (Sielego wytłóm aczył Augustyn B ielow ski, poeta  
w całym znaczeniu tego w yrazu, po m istrzowsku władający 
językiem . W ytłómaczył Józef Paszkowski, znany z pięknego  
ta lentu: teraz zapowiedziano w d a n ie  »w A r c y d z i e ł a c h  
d r a m a t y c z n y c h  E u r o p e j s k i c h . «  u Zawadzkiego w Wił-^ 
nie, now e tłómaczenje P. L. W alickiego. Przy takich w spół
zawodnikach potrzeba potężnego talentu, ażeby wyjść zwy- 
cięzko; mierność na nic się nie przyda. » Ś l a d y  w ę d r ó w e k



p a n l o f l a  p o  P a r n a s i e «  nie wróżą w cale poety: sąto  
wierszyki gładkie, czasem  dowcipne: ale pow ieść, tego sam e
go pantofla co niepotrzebnie chce ślady swoje po Parnasie 
zostawiać, je s t  tak cudną, że za jedyną i najpiękniejszą tego  
Noworocznika ozdobę, uważać ją  należy.

Jeżeli pom ysł nie n ow y, w okazywaniu celi waryatów i 
opowiadania ich dziejów, to w  wykonaniu tyle św ieżości i j ę 
zykiem i m yślą , że cala pow ieść m oże się  liczyć do naj
piękniejszych pow ieści w  literaturze naszej. Dowcip, gorzka 
ironia, rzewność serdeczna przeplata ustępy opowiadania, i 
zdaje s ię , że z jedną łatw ością przychodzi autorce, czy z szy- 
derskim uśm iechem  odsłaniać ułom ności ludzkie, czy pobu
dzać Izy, by je  om ywały, czy osuszać je  na licu czytelnika 
przywołanym na jej rozkaz w esołym  uśm iechem . W iele zna
leźlibyśm y powodów zaprzeczenia, że autorem ma być ko
bieta: a mimo innych, głęboka znajom ość serc ludzkich i ich 
nam iętności, m ęzkie rzuty spojrzenia w świat, co  tylko daje 
długie dośw iadczenie, i długa rozwaga. Jakkolwiek je s t, po
w ieść ta pod żadną firmą wielkiej swojej wartości nie straci.

P ow ieść ta, której tytuł: „Frenofagiusz i Frenolesty, po
w ieść nieboszczyka Pantofla, wydana przez jego  kuzynkę E le
onorę Sztyrmer.« oddzielnie została wydaną. (1)

Z prozy: » K r z y ż  n a  r o z s t a j n y c h  d r o g a c h . «  po
wiastka J. 1. Kraszewskiego: piękny obrazek szlacheckiej osady 
oddany ze zwykłym talentem tego pisarza.

O P olskiem  tlómaczeniu Szekspira, wyjątek ze studyów  
nad Szekspirem M. Grabowskiego, gdzie w  porównaniu wyka
zuje w yższość tłómaczenia i pojęcia tragika A ngielskiego p. 
K efalińskiego, nad tlómaczeniem Korsaka, a nawet i autora

(1) Ni« jestto j)rzc<lruk, nie osobne wyd.nnie pod następnym ty 
tułem.-

„Freuofagius* i Frenolesty, powie'ic wyjęta z papierów niebo
szczyka P.intotla, a ułoionaiprzez jego kuzynkę Eleonorę Sztyrmer. 

' ozdobiona 30 winietami i drzeworyijmi , podług rysunków Ale
xandra Kuccbii rziiięlemi przfZ najpieiuizych Petersburskich ar
tystów, jakoto; barona Klota, Derykiera, Masłowa, i t, d.

St. PeJeriiburg, w lypografii Kniola Kraja 1843. 13. str. 108.



(irażyny. Przedmiot, gruntowniej niż zwykle i lepiej niż Jo 
tąd traktowane przedmioty, przez M. Grabowskiego napisany.

Szkic północnej Bialo-Rusi Jana Barszczew skiego, zawie
ra wiele ciekawych szczegółów  o zwyczajach ludu tej ziemi, 
wraz z przytoczeniem pieśni w  oryginalnem narzeczu, i kilku 
nielodyj do nich.

P ięć  rycin litografowanych a rysowanych przez p. p. I. 
K raszew skiego, Alberta Z am etta, i Rudolfa Żukowskiego, 
wraz z dwiema m elodyam i, zdobi ten noworocznik który sie  
prócz tego odznacza pięknym papierem i drukiem.

Publikacya takiego R ocznika, ma wartość rzetelhą lite
racką, a szanowny wydawca dobrze poją}, że pod tym w zglę
dem pierwszeństwo m ieć będzie nad w szelkiem i noworoczni- 
kami dotąd wydawanemi, których celem  głównym  było ozdo
bne wydanie, aby służyły za dar kolendowy, i zdobiły tylko 
toalety damskie.



KRONIKA ZAGRANICZNA.

H is to ire  des E ta ts  g é n é ra u x  et des In stitu tion s r e 
p ré se n ta tiv e s  en F rance: P a r is . 2 vol. in  8.

Osnową tego dzieia rzetelnej zasługi i niezmiernej pra
cy, pracy której sig nie śm iał ją ć  sam wielki Montesquieu, 
jest: obraz historyczny Francuzkich .zgromadzeń narodowych 
w ciągu lat sześciuset, od pierwszego zwołania deputowanych 
przez Filipa P ięknego, aż do ostatniego zgromadzenia z któ
rego wynikła rewolucya Francuzka; • wykład początku, zmien
nych] kolei i trudnego rozwijania sig i wzrostu sw obód pu
blicznych; wykazanie śtó.sunków bądź przypadkowych, bądź 
statecznych, wiążących między sobą trzy stany Państwa, tu
dzież deputowanych z reprezentowanemi przez nich prowin- 
cyami; ich różnice, zmiany i skutki, tudzież zmiany w  tonie i 
postawie władzy stosow nie do napotykanych'potrzeb, roszczeń
i przeszkód; wywód rów noległy zm iennego losu zasad, po
stępu wyobrażeń, powstawania i ścierania się interesów, tu
dzież siły  czynnej woli; nakoniec roztrząśnienie i zgłębienie 
rozmaitych kwestyj moralnych, politycznych i ekonomicznych  
powstających z okazywania instrukcjj poselskich ( c a h i e r s )  
w których wiernie malują się uczucia, wyobrażenia i potrze
by narodu objawiające się  w różnych epokach historyi Fran- 
cuzkiéj. W tém dziele, krytyka faktów możeby m ogła być 
nieco surowsza, a sąd tychże faktów może jest niekiedy 
zbyt namiętny; ale bo też patrząc na tyle niegodziw ości, tru
dno było autorowi zachować spokojność i zimną krew hi- 
storyka-

S ta ty s ty k a  F r a n c y i {S ta tis tiq u e  de F ran ce  p u b liée  
p a r  le  m in is tre  d e  l'a g r icu ltu re  e t du  com m erce, X™® 

p a r tie :  A d m in is tra tio n  p tib liqu e . Un vo l. g r a n d  in  S 
de p a g e s ) .

S t a t y s t y k a  F r a n c y i  wydawana obecnie przez mini
sterstwo rolnictwa i handlu, jest dziełem  jakiem u równego



nie posiada żaden naród w Europie. W ażność niateryj i spo
sób nadzwyczajnie pracowity i dokładny z jakim są traktowa
ne, czynią z tego  dzieła niezmierne pole do badań i rozmy
ślań ekonom istów i n iężów  stanu którzy na niem m ogą ze
brać mnóstwo myśli i prawd społecznych pożytecznych dla 
ludzkości. Redaktorem tego dzieła je s t  uczony p. M o r e a u  
d e  J o n  n é s .  Jestto już ósm y tom tego w ielkiego dzieła. 
Zawiera w  sobie statystykę zakładów dobroczynnych, i obej
muje: podrzutki, szpitale i domy przytułku, dom y obłąkanych^ 
bióra dobroczynności, i lombardy. Każdy z tych ważnych 
przedmiotów traktowany jes t w  całej zupełności i w  cyfrach, 
tak że mamy przed sobą kompletną historyą pod temi w zg lę
dami wszystkich m iejsc i czasów. Tom przyszły, zapowie
dziany na m iesiąc styczeń, ma obejm ować statystykę zakła
dów karnych.

W ia d o m o śc i i  P a m ię tn ik i h is to ryczn e  (N o tices  et 
M ém o ires  h is to riqu es) prze* p . M ig n e t cz łon k a  i se 
kretarza Akademii um iejętności m oralnych i polityczn ych
2  v o l. in  8vo .

Mignet, jeden z najznakomitszych pisarzy nowoczesnej szkoły  
historycznej Francuzkiéj (jako autor H i s t o r y  i r e w o l u c y i  
F r a n c u z k i éj)  posiada ten rzadki i niepospolity, prawdziwie 
filozoficznego umysłu przymiot, iż jakiejkolwiek gałęzi w ie
dzy ludzkiej dotknie, widzi w niéj tylko strony w zniosłe i za
dania w yższe, zostawiając szczegóły  w łaściwym  każdemu  
przedmiotowi badaczom. Dar ogólnych rzutów oka, filozo
ficznego obejmow'ania ca łości, reassum owania, tresc iow ośći‘ 
pełnej siły, życia i m yśli, jest wyłącznym  przywilejem tego  
w ielk iego pisarza, i z tego w zględu, jak w e wszystkich sw o
ich d zie łach , tak i w téj książce, Mignęt jest arcywzorem.

Tom piéns’szy zawiera W i a d o m o ś c i  h i s t o r y c z n e  o 
znakomitych ludziach, których imiona są: R o e d e r e r ,  Li 
v i n g s t o n ,  D e s t u t t  de  T r a c y ,  S y e y e s ,  T a l l e y r a n d ,  
D a u n o n ,  B r o u s s a i s ,  M e r l i n .  Autor wyprowadzając na 
scen ę prawnika, lekarza, dyplom ata, politykaj ekonom istę, 
kreśli 2 niewypowiedzianym wdziękiem  ich charaktery i przy
m ioty osobiste, a oraz najgi-untowniejszą m yślą wnika w du-

Tom l, StycKeii 13(4,



cha każdemu z. nich właściwej utniejęliiości, lak że ludzie 
specyalni dziwić s ię  nm szą tej potężnej m yśli, umiejącej od
gadywać umiąjętłtość której we wszystkich jej tajemnicach, 
pracowicie nie zgłębiła. We wszystkiem zaś tem ,autor nie 
poprzestaje na tyęciu  ca łości, ale jeszcze szczegółow e stano
wiska * dążności każdego pisarza oznacza jednem  zdaniem ,, 
niekiedy jednem  ^lowem. Nic prawdziwszego, nic dokładniej
szego jak te Sijdy które łatwo wnikają w pam ięć i wyciskają 
na, niej Wrażenia krótkie a pełne treści.

Tom drugi zawiera P a m i ę t n i k i h i s . t o r y  c z n  e , a mia- 
nowioie: Wprowadzenie starożytnej Giermanii do ucywilizo
wanej sp o łeczn ośc i E«r0py zachodniej; Utworteniu się  poli
tyczne i ierrytoryalue Francyi; Zaprowadzenie reformy w Gie- 
ne»w ; nakoniec, W'stęp do historyi następstwa tronu (sukces- 
syi) w Hiszpanii.

LITERATURA ANGIELSKA*
P o d r ó i  F a rń b a m a  do A m eryM p ó łn o cn o -sn clio d n i^ j. 

P o d ró ż M ori-ysa . W sp o m n ien ia  o S y r y i  p ó łk o w n ik a  
N a p ie r a . D on iesien ia  H e rn a n d o  C orteza . N ow e r o 
m anse. j \o w y  ro m a n s P en im o ra  C oopera .

P a rn h a m  wydal opis swojej podi-óży po odludnych ró
wninach Ameryki północnej: T r a v e ls  in  the G rea t TVestern  
P r a ir ie s ,  the A n a h v a c  a n d  R ocky M ou nta ins, a n d  in  
the O regon T e r r ito r y , b y  T hom as J . F u m h a m . ( P o d r ó i  
p o  w ielk ich  zachodnich  stepow ych  łąkach , p o  A n ah n ak  
i  gó ra ch  sk a lis tych , i  p o  z ie m i O regoń skie j.

Za granicami północno - Amerykańskich zjednoczonych  
Stanów, na zachodzie, tam, gdzie ustaje cywilizacya której 
ostatni stopień stanowią w półukształcone Indyjskie rzeczy- 
ospolite C z o k t o u s ó w ,  C z y r o k i z ó w  i K r y k ó w ,  za
czyna się  step ob szern y , urodzajny, niezdolny zresztą dla 
ptałych osad, wyjąwszy chyba niektóre m iejsca na brzegach  
srzćk. Jestto w i e l k a  s t e p o w a  ł ą k a ,  która się  rozlega  
wszerz na sześćset do siedem set m il, i ciągnie się  od po
łudnia ku północy, od 32'' północnej szero k o śc i, od brze-



gów  Czerwonej-rzeki do jeziora W innipegu, do 52o,. ogółem  
ma przestrzeni biizko 1,400 mil. Podczas wiosny i lata 
kraj ten je s t przyjemny, okryty gęstą  trawą i kwiatami, zja- 
snem  niebem , zdrowein powietrzem; gaje drzew malowni
czo porozraucane tu i owdzie zajmują wzrok, utrudzony je- 
dnostajnością równiny. Cztery rzeki; C z e r w o n a - r z e k a ,  
A r a r o  as ,  P l e t t  i M i s s a r y ,  toczą po niej sw oje szerokie 
wody. Na południu, skwarne słoń ce , w  fecie obracji trawę 
w proch; łecz jesień  długo trwa na pólndcy. Na początku 
lata zdarzają s ię  okropne burze, które w  kilka godzin obra
cają strumyki w  burzliwe potoki. Na brzegach m ałego Ar- 
kanzasa, p. F a r n h a m  spostrzegł, że  w  m iesiącu czerwcu, 
w ciągu dwunastu godzin, spadł deszcz po którym jeziora  
stanęłyC?). W końcu lata iw jesieni nie byw^ d esze iów , przy
najmniej na południu: warstwa śn iegu okrywa kpa| przez kil
ka m iesięcy. '

W stepie nie ma wielkich i stałych ąsad: .Gdzie niegdzie 
na brzegach rzek, uprawiane- są  pola i znajdują się w sie  
przedsiębierczych Amei^kanÓA^’; łecz  m ówiąc w  ogó le , obszerny 
ten kraj zupełnie znajduje s ię  w  posiadaniu pokoleń kon
nych Indyjtzyków, którzy dla cyw ilizacyi straszniejsi są  od  
wszystkich m ieszkańców pustyni. Tysiące dzikicłi tutejszych 
myśliwych rozjeżdża się  po tym kraju w e wszystkich kieran- 
kach, podobnie do drapieżnych ptaków. Cala śm iałości 
wszystkie um ysłowe i materyalne grodki potrzebne są  dla 
białego Amerykanina ażeby zachowań sw oje ż y c ie , uchronić 
handel, jaki prowadzi po tym niebezpiecznym, kraju. Cza
sami ciągną po stepie długie kupieckie karawany, obawiając 
się  zbliżyć do gajów, rozrzuconych po drodze.

Po Ameryce południowej, S t e p o w e  ł ą k i  stanowią naj’ 
w iększy myśliwski park na św iecie. Tu je s t dziedzina b i z o 
n a  c z y l i  A  m. ż u b ra,  ł o  s i  a, an t y  ł o p  y, d z i k i e g o  k o n i a , ’ 
i b i a ł e g o  czyli s t e p o w e g o  w i l k a .  O trzodach żu
brów Farnham mówi: »W  ostatnich trzech dniach żubry zu
pełnie okrywały kraj cały; niekiedy zdawało się  nader nie
bezpieczną rzeczą, nawet dla ogrom nego S a n t a - f e s k i e g o  
karawanu,norować sofeie drogę m iędzy niemi. Ujeżdżaliśmy 
na dzień po piętnaście mil. Wzrok po każdej stronie traktu



sięg a j na 1350 mil kwadratowych; ta ogromna przeslr/eń  
tak gęsto  okryta była temi szlachetnemi zw ierzętam i, że, 
patrząc z w ysokości, zaledwie można było znaleść jednę kwa
dratową milę zupełnie niezajętą.”

Im dalej podróżny postępuje na zachód, las przydatny 
dla budowli znika, rzeki stają s ię  rzadszemi, trawa nędzniej
sza, a su ch ość atmosfery powiększa s ię . S t e p o w e - t ą k i  
stopniowo odmieniają swój charakter i przechodzą w W i e l 
k i  A m e r y k a ń s k i  s t e p ,  w łaściw ie lak nazywany, który 
s ię  zaczyna na 300 mil ku wschodowi od g ó r  S k a l i s t y c h .  
Dolne grzędy tych ostatnich gór nędznie okryte są  dębami 
i cyprysami. Użyźniający wpływ m orskiego wiatru ustaje. 
Panuje susza do takiego stopn ia , że w ielkie rzeki P l a t l ,  
A r k a n z a s ,  i R i o - G r a n d e ,  przepłynąwszy kilkaset mil 
w górach, w lecie zupełnie wysychają na równinach.

S tep  i bliskie jego  pasma gór przedstawiają jednakowoż 
gdzieniegdzie urodzajne m iejsca, oazy. Tam, spędzane z ró
wnin skw arem , cisną s ię  ło s ie  i żubry. Tam polują i wal
czą z sobą Indyjskie pokolenia. W iele jest czarujących w i
doków  w tych samotnych m iejscach. Wzrok widzi piękne 
s a w a n y  (obszerne łąki) i naokoło gaje s o s n o w e ,  j o d ł o 
w e ,  d ę b  o W’e, o s i c z l y n o w e ;  puste m iejsca m iędzy lasa
mi okryte są  najpiękniejszenii roślinami w dzikim sianie; 
górny l e n  ozdabia spadzistości pagórków niebieskiem i kwiat
kami. W iele z tych m iejsc nie widziało jeszcze oko ukształ- 
conego cz łow ieka , wyjąwszy chyba półdzikich białych 
strzelców. Kiedyś, bez wątpienia powstaną tu w ielkie m ia
sta, środkowe punkta kommunikacyi między dwoma oceana
mi. Tu leżą głów ne osady konnych Indyjczyków; na pół
noc mieszkają K r o u ,  K o m a ń c z y ,  A p a c z y  i in. K o m a ń 
c z y  są  teraz najsilniejszem pokoleniem  na tutejszym^lądzie. 
K e t l l i n ,  z polecenia rządu, odwiedził ten waleczny lud i 
mówi: ..Wzrostu są . m ałego, skłonni, do otyłości. Ruchy 
ich są  ciężkie i niezgrabne, w namiotach ich oceniłem  to 
brudne pokolenie, jakie tylko kiedy widziałem ! Ale skoro  
Komańczy w skoczy na k o n i a , zupełnie przeistacza s ię , i 
zadziwia lekkością i pięknością sw oich poruszeń. K o m a ń 
czy na nogach, jest jakby nie w swoim żyw iole, i w poro-



wnaniu prawie tak sam o niezgrabny, jak niaipa na ziem i, 
niemająca za co  się  uczepić: lecz gdy Komańczy położy rękę na 
koniu, twarz jego  staje się  piękną, i jakby zupełnie nowa 
istota, jak dzielny jeździec, pędzi w stepy.

S k a l i s t e - g ó  ry  tworzą ogromny ciągły mur, z niewiel
kim przedziałem od rów nin, tak nazywanych W e w n ę t r z -  
ny^ch p r o w i n c y j j w '  Mexyku,' do morza A r k t y c z n e g o ;  
tamto świat nieznany, pełen cudów ! W ysokość Skalistych 
gór bardzo je s t rozmaitą: od nizkich pasm nagle przechodzą 
w w'ysokie cyple. W’ysokość Sierry-Anahuac, p. F a r n h a m  
przj'puszcza na dom ysf do 15,000 stóp.

Farnham przeszedłl górj’ pod w ysokością  4 0 “; pierwszy- 
to był wędrownik na tej drodze. Ta droga ciekawa jest z tego  
w zględ u , że je s t  blizką środkow'ego w ęz ła , skąd wychodzą  
wielkie rzeki w różnych kierunkach. Sierra-Anahuak przed
stawiła wspaniałe widow^is.ko, kiedy Farnham zobaczył ją  
z w ysokości otaczających Arkanzas. »W idzialną była, m ówi, 
na przestrzeni przynajmniej stu mil; najbliższy jej punkt był 
tak daleki, że  s k ł o n  horyzontu zakrywał całą jego  część  ni
żej linii w iecznego śniegu. Cała gromada zupełnie była bia
łą. Gromada la, kraj wiecznych mrozów, rozpościerająca się  
na północ na sto m il, nieodwiedzona przez żadną żyjącą istotę, 
prócz m oże o r łó w , przedstawiała zjawisko zdumiewające, 
wspaniałe, któremu podobne trudno znaleźć na kuli ziem-

Na zachód S k a l i s t y c h  g ó r  znowu ciągnie s ię  step  
od granicy M e x y k a ń s k i e j  do K o l u m b i i .  Po nim kilka
se t mil płynie W i e l k i  K o l o r a d o .  Wiry wodne przeszka
dzają spławom . Na północny zachód tej rzeki, leży w ielkie, 
słone jezioro E u  la  s o s .  Martwe morze Ameryki północnej. 
Dalej na północ, z tejże części Skalistych gór, płynie S a p t i n  
czyli rzeka Lewisa, wielki południowy rękaw Kolumbii. .Tru
dno wystawić sob ie  dzikszą, posępniejszą, sześciusetm ilow ą  
przestrzeń, po której płynie ta rzeka. Saptin prowadzi w ę
drownika do Kolumbii, dziko-romantycznej rzeki, która gro
madę swych w'ód pędzi po ciaśninach górnych pasm. Doli
na jej stanowi z i e m i ę  O r e g o ń s k ą ,  w  nowszych czasach  
przedmiot sprzeczki między Anglią i Stanami zjednoczonemi-



Ziemia ta może jest ostatnim zakątem w św iecie, jeszcze nie- 
zajętym, jeszi:ze oczekującym  cywilizowanych osadników. —  
Przeszły czasy, kiedy każdy awanturnik, na pienvszych zie
lonych brzegach, witających go , w idział kolebkę now ego pań
stwa, które się  nazwie jego  imieniem. W ostatnich dwóch 
wiekach świat zestarzał się  daleko w ięcej, aniżeli w  dwóch  
tysiącach lat poprzednich. Człowieka oczekują zwycięztwa 
nad innemi ży\violami. Ziemia przedstawia Europejczykowi 
zam aią przestrzeń, którą on jeszcze rozrządzać m oże. W Au
stralii znane [są Europejczykom prawie w szystkie m iejsca, 
lecz wszystkie mało dogodne dla założenia nowych kolonij. 
Zpomiędzy pięknych wysep oceanu Spokojnego, najprzyje
m niejsze i najobszerniejsze, już są  pod władzą Europejczyków. 
Azya należy do innego plemienia. Na obszernych i urodzaj
nych pustyniach Ameryki południowej m ogłoby pow stać kil
ka państw, lecz ich powietrze oddycha śm iercią dla Euro
pejskiego kolonisty. Jedyny obszerny kraj, z umiarkowanym  
klimatem, zdolny do rolnictwa, w abiący do sieb ie koloni
stów , rozciąga się  wzdłuż zachodniego brzegu Ameryki, m ię
dzy ostatniemi osadam i Mexykanów i osadami Rossyan. Da
wniej brzeg ten byl prawie niedostępnym  z przyczyny burz i 
ciągłych wiatrów. Teraz statki parowe m ogą przypływać do 
niego w każdej porze roku i ze wszystkich części świata. 
Jeżeb kraj ten zostanie zaludnionym, będzie panow'al nad ocea
nem Spokojnym: będzie miał prostą kommunikacyą z N o w ą  
Z e l a n d y ą ,  A u s t r a l i ą  i C h i n a m i ;  gdy zaś utworzoną 
zostanie kommunikacya przez m iędzym orze P a n a  m a, można 
będzie odbyć drogę do O r e g o n  u z B r y t a n i i  w  czter
dziestu  lub p ięćdziesięciu  dniach.

Mówiąc w ogóle , z i e m i a  O r e g o ń s k a  składa się  
z gór, Kolumbia, główna gieograficzna jéj linia, spadając z Ska
listych gór ku morzu, przecina trzy lub cztery pasma 'gór, 
skierowane na północ i południe; jedno z tych p a sm , na
zywane przez Amerykanów p a s m e m  P r e z y d e n t a ,  bar
dzo je s t  wysokie; niektóre jego cyple mają w ysokość od 15 
do 16,000 stóp; inne zaś, w iszą nad bałwanami Kolumbii. 
Ile można dom yślćć s ię  podług płaszczyzny kraju, rzeka ta 
przedstawia rzęd wspaniałych wodospadów, którym w w'iel-



kości m oże nie wyrówna żadna z rzek Amerykańskich. Do
dajmy do łych wodospadów  czarne, kręte skały, okryte la
sami ogromnych sosen  , nad niemi lodowate i śniegow e cy
ple, a będziem y mieli wyobrażenie o dzikiej, wspaniałej miej
scow ości Oregonu.

Na północ Kolumbii, kraj w ogóle przedstawia labirynt 
łańcuchów gór z obszem em i równinami, okrytych gęstym  la
sem . Na południe Kolumbii, postać kraju odmienia się . La-* 
sy rzednieją, góry zarosły wspaniałemi drzewami. W miejscach  
blizkich oceanu rosną drzewa takiej ob jętości, jaką rzadko 
można napotkać pod zwrotnikami. Piękna P i n u s  d o u g l a s s i i  
rośnie na 200 stóp od ziem i, bez ga łęzi, a pień ma obwodu  
pięć, siedem , nawet' dziew ięć sześciostopow ych sążni. Na 
Umpkwie, pod 43^, sosny wyrastają do 280 stóp. Taka jest  
ziem ia O regońska, kraj z cudownemi widokam i, zdrowym  
klimatem, nie w szędzie zdolny do rolnictw a, lecz ma dosyć  
urodzajnej z iem i, aby tu m ógł zam ieszkać naród jaki. Dla 
celów  haiidlowych ma najwygodniejsze gieeograficzne położe
nie. Pokoleń Indyjczyków, błąkających się  na powierzchni 
tego kraju, jest niewiele. W ich prostém życiu objawia się  
w wielu wypadkach moralna w yższość, która stawia ich na 
szczeblu ludzkości daleko wyżej, od w iększej części dzikich. 
Może na całym św iecie  nie ma plem ienia, któreby żyło w ta
kiem zaznaniu bezpośredniej przytomności świata niewidzial
nego. Washington In ving , m ów iąc o niektórych koloniach, 
mieszkających na zachód Skalistych gór, czyni uwagę: »Je
żeli nazwiemy ich po prostu ludem religijnym, podamy tylko 
słabe wyobrażenie o głębokim  odcieniu pobożności, który 
odznacza każde ich postępow anie.« Usiłowania missyonarzy, 
miały wpośród takiego ludu w ielkie powodzenie.

Teraz jedynem i stałem i mieszkańcami téj obszernej pu
styni, można narwać łudzi kompanii z a t o k i  H u d s o n a i  
kilkaset Anglików i Amerykanów. Nie mają oni rządu, nie 
są  uznani za poddanych ani Brytanii, ani Stanówzjednoczo- 
nych, lecz, jak mówi Farnham, głośno objawiają życzenie, 
aby być zaliczonemi W granice rzeczypospolitéj.

Z dalekich pustyń Ameryki północnej, przeniesiem y się do 
stepów  Azyi i Afryki: n^oies o f a 7'otir throtigh Turkey,



G reece, I^gypt a n d  A r a b ia  P e lra e a , lo the I lo ly  L a n d ,  
b y  E> John Mot'ris^< {N o ta tk i p o d ró ży  p r z e z  T u rc y ą ,  
G recyą , E g ip t  i  A r a b ią  kam ien istą  do z iem i Ś w ię te j ,  

p r z e z  M o rry sa .)  M o r r y s  jest Amerykaninem; dzieio jego  
najprzód w yszło w Ameryce i teraz przedrukowane w Anglii. 
W iele zawiera rzeczy ciekaw ych , zajm ujących, chociaż opi
suje takie kraje, które już po kilka razy zwiedzane były przez 
Europejskich wędro\vników. Tak np. opisuje Kair:

»Kair bez wątpienia, zpom iędzy wszystkich wschodnich  
miast, jest najwięcej zajmującem m iastem  dla wędrownika. 
Piękne wzory Saraceńskiej architektury, czterysta m eczetów , 
jeden od drugiego ozdobniejszy, napływ wszystkich w schod
nich ludów , co przedstawiają zadziwiającą rozm aitość ubio
rów i fizyonomij, połączyw szy się  z prawdziwie wsphodnim cha
rakterem miasta, dają Kairowi ten ruch życia, jakiego n i e mą  
żadna Ottomańska {stolica, dokąd wkradły s ię  zwyczaje i 
obyczaje chrześciańskie. Szczupły Beduin z pustyni S a  naj -  
s k i e j ;  w ysoki, żylasty Beduin ze stepu L i b . i j s k i e g ó ;  Nu- 
bijczykowie od w odospadów  Nilu, A b i s s y ń ę z y k o w i e 
od źródeł Nilu, M u r z y n i  z D a r f u r  i środkowej A fr y k i ;  
Maury z Tunisu i Trypolisu, Turcy z K o n s t a n t y n o p o l a ,  
Persowie z B a g d a d u ,  m ieszkańcy Indyj z tej strony Ga n-  
g i e s u ,  F r a n k o w i e ,  K o p t o w i e ,  Ż y d z i  i inni stanowią 
różnobarwny tłum , który się  ciśnie po ulicach Kairu, prze
raża oczy sprzecznością sw oich ubiorów, zdumiewa słuch  
brzmieniem rozmaitych języków .«

..Temperatura powietrza, kiedyśmy byli w Kairze, była 
przyjemną, czystą, św ieżą, zdrową dla ciała, orzeźwiającą dla 
duszy. N oce były ch łod n e , ale lak rozwidnione światłem  
księżyca, że można było .czytać druk najdrobniejszy. Chociaż 
był grudzień, pola się  zieleniły, wschodziła wczesna pszenica, a 
w ieśniak, postępując za Nilem, opadającym do sw oich brze
gów , zasiewał na żyznym mule tej rzek i, ziarna, klóre za 
kilka m iesięcy pokryją pola złotem  żniwem. W Kairze ka
wiarnie na tysiące liczyć trzeba, równie jak i łaźnie. Kawiar
nie są  przytułkiem wszystkich próżniaków i nowiniarzów: 
wielu Turków przepędza cały dzień w łaźni i w kawiarni-



Przyjaciele schodzą się tutaj na gaw ędkę i na słuchanie no
winek. Tu zbierają się  bajarae i bawią sw oich słuchaczy to 
pow ieściam i z Tysiąca ijednéj N ocy, to z w łasnego utworu, 
w których za pom ocą czarodziejstwa ukazują s ię , i dostate
cznie wyjaśniają w szelkiego rodzaju dramatyczne katastrofy.«

Zostawmy Morrysa i przejdźmy do Syryi razem zpólko- 
wnikiem N ap  ie  r e  m , synem znakom itego Napiera, który 
odgrywał tak niepospolitą rolę w ostatniej Syryjskiej wypra
w ie. Tytuł jeg o  dzieła jest następujący: » R e m i n i s c e n c e s  o f  
S y r i a ,  b y  c o l o n e l  N a p i e r  (w'spomnienia o Syryi). Ciekawe 
szczegóły  podaje Napier, opisując pobyt swój w Bejrucie. 
»Dom , m ówi, którego m ieszkańcem  byłem , był w  jednq  z naj
sam otniejszych częśc i m ia sta , i należał do m łodego czło
w ieka, imieniem Giorgio-Habbita-Dżummala, szwagra przyja
ciela m ego Assaade. Assaade ożenił się  z jedną z jego  
sióstr. •€

»Szczególnym  zbiegiem  ok o liczn ości, w  domu Giorgio 
poznałem jsi§ z p. Gonter, autorem E x p e d i t i o n  t o  S y r i a ,  
który znajdując się  w  takiem sam em  położeniu, jak ja ,' ró
wnież zam ieszkał dom Giorgio. Przytaczam z jego  zajmają- 
cego  opowiadania następującą w iadom ość o członkach ro
dziny , w  gronie której osiedliśm y:« Mieszkaliśmy w  domu 
szanownej rodziny, w  domu Habbita-Dżummala, co w  prze
kładzie znaczy, szanow nego poganiacza wielbłądów. G ospo
darz nasz, Giorgio , byłto miody człow iek, mający lat dwa
dzieścia, a ponieważ był majętnym i prócz tego u n  b e a u  
g a r ç o n ,  nie trudnił s ię  żadnćm rzem iosłem . Harem czyli 
niew ieścia połow a dom u, składała s ię  z jego  matki, wdowy 
mającej lat czterdzieści, i dwóch jéj córek: Sary i Nasary; 
pierwsza czarnooka, uśm iechająca s ię  gurya ; driiga gurya 
nieco więcej pow'azna, z nielancholicznym, lecz niemniej po
wabnym wyrazem twarzy. Prócz nich było jeszcze  troje dzie
ci z imionami również poetycznemi: N a z y f ,  I s k a n d e r  
i F u r k a .  Nakoniec do téj rodziny należała w esoła  Nigry- 
cyanka Saade, wspólna służąca.«

»Chociaż w iększa część  m ieszkańców  Bejrutu są  chrze- 
ścianie Greckiego kościo ła , do którego należał i n asz  gospo
darz Giorgio, jednakowoż w  tym kraju fanatyzmu i uciem it' 

Tom I. S tjczeń 1844.



ienia do takiego stopnia obudzą się podejrzliwość i zazdrość, 
tak są wkorzenione mahometańskie przesądy w tym w zglę
dzie, że wszystkie kobiety (wyjąwszy wieśniaczki) prow’adzą 
takie samotne ży c ie , jak Turczynki w Konstantynopolu lub 
Smyrnie. W ychodząc z domu (tylko do kościoła i do łaźni), 
Bejrucianki przywdziewają i z a r ,  który, okrywiijąc im głowię 
i twarz, licznemi fałdami spada na ziem ię; poznać je  m oże 
tylko przyjaciel lub krewny. I oto Assaade wprow'adza 
dwóch cudzoziem ców do grona sw'ojej rodziny dozwala im 
śm iało patrzeć na kobiety; byłato oznaka najw iększego za
ufania z jego  strony; my zaś, jak należy oceniliśm y to zau
fanie i nie nadużyliśmy go nigdy. Prócz tego, taki przywi
lej, jakiego nie miał żaden cudzoziem iec w m ieśc ie , podał 
mi dogodną sposobność nauczenia się języka Arabskiego.«

»N agie, ponure, w massach popiętrzone mury domu nie 
obiecj-Ayaly nam tych w ygód , jakie znaleźliśmy wewnątrz. 
Z Giorgio i Assaade w eszliśm y po wązkich kamiennych w scho
dach, które zdawały sięj wyrąbanemi być w samym murze; 
zaskrzypiały ciężkie drzw'i że lazn e , przed nami ukazał się  
piękny dziedziniec, wyłożony czarnym i białym marmurem. 
Naokoło roskosznie rosły i udzielały chłodu wónne poma
rańczowe drzew'a, na których, w jednym i tymże czasie uj
mowały wzrok kwiaty, i dojrzewały ow oce; obok nich zielo
ne mirty i kwitnące gieranie. Pokój’, wychodzący na ten 
ogrodow y taras, zdawał się  służyć za wspólną dla rodziny 
sa lę ; należało o tem wnioskow ać z kobierców i poduszek  
porozrzucanych naokoło, z nargilisów (kalianów) jeszcze dy
miących s i ę ,  i innych śladów pracowitości kobiet. Kiedyśmy 
w eszli, kobiety siedzące w tym pokoju, natychmiast uciekły. 
Pozostała tylko kobieta w  wieku poważniejszym. Giorgio 
przedstawił ją  nam, jako swoję m atkę, i w ten czas, gdy po
wiedziała do nas: » a n n a  m u g z o n d  s z u f u k  (siadajcie, 
bardzo mnie cieszy że widzę was) i m nóstwo innych przy
jem nie brzmiących frazesów, których nie rozumieliśmy, Gi
orgio poszedł do drugiego pokoju i wkrótce w rócił, prowa
dząc za ręce piękne, wstydliwe dziewice Sarę i Nasarę. Pręd
ko się  odmieniały fajk i, nargilisy, sorbet i kawa. Młoda 
Nigrycyanka Saade, pełniła obowiązek Heby; dziewice zaś.



tpocząlku nieśm iałe, jak stepowe gazelle, wkrótce, podobnie 
do tych miłych stworzeń, stały się rączemi, poufałemi i b ei 
przymusu zaczęły m ieszać się  do rozmowy, która szła żywo 
przy pom ocy Giorgio i Assaade. Nie przeszło i godziny, już 
byliśm y, jak dawni znajomi.«

Półkownik jak najbardziej skorzystał z tej okazyi; pilnie 
badając jagody m iss Sary i z uwagą czytając w oczach miss 
Nasary, nabyt powierzchownej znajom ości języka Arabskiego 
daleko prędzej, aniżeli m ęcząc się z słownikami i gramma- 
tykami. Lecz niestety! nie przeszło dwóch tygodni, jak po
jętny uczeń odebrał z Anglii rozkaz znajdowania się przy 
armii Bretońskiej w  stopniu adjutanta. Bądźcie zdrowe, sło 
wniki i wabne o czk a , grammatyki i jagody! P iętn asto-ty
sięczna armia zebraną była w B ejrucie , i rozeszła s ię  po
głoska o zamierzonym attaku na Ibrahima baszę ; lecz nie
spodzianie odebrano w iadom ość, że stary kom m odor, ojciec  
Napiera, zawarł konwencyą z Mehemedem Ali. Flota, z przy
czyny morskich w iatrów , musiała zdjąć kotw ice i płynąć 
ku morzu Marmora. Należało oczek iw ać, że Ibrahim ba
sza będzie protestował przeciwko konw encyi, i podczas nie
przytomności floty odwiedzi Bejrut, jednak zostawił w  pokoju 
to miasto; w jego  ślady poszedł i nasz autor; zaczął pędzić 
po okolicach na dziarskim Arabskim rumaku, którego zostawił 
mu kommodor.

Kiedy odebrano w iadom ość o cofaniu się Ibrahima ba
szy, nasz autor szukał drogi, przez którą zw yciężony lew  
poszedł do sw ego legow iska. Napier udał się  za Jordan 
z nieregularnemi jeźdźcam i w  liczbie s t u , których dał mu 
Osman Aga. Kapitan Lan Gonter, autor wyżej wspomnionej 
» S y r y j s k i e j  e x p e d y c y i , «  i G iorgio, pojechali z nim 
razem.

>>W moim pstrym oddziale, mówi Napier, znajdowali się  
reprezentanci zaledwie nie wszystkich plemion od morza Ka
spijskiego do Czarnego. Co za rozm aitość w uzbrojeniu, 
odzieży i twarzach! Był tu i dorodny K urd, na dzielnym, 
silnyni-^oniu, i ogorzały, chudy, lecz żylasty Arab, z długą 
cienką spisą; głowa obwinięta k i e f i ą  czyli grubym sznurem 
z  w łosów  wielbłąda ; r ze iw y . stepowy koń bije sie i zwija



pod nim. Krótko m ów iąc, może nigdy jeszcze nie widziano 
takiego tJamu u rw iszów , a kiedy wojowniczy wzrok starego  
kapitana Lćina oglądał naszę linią, szeroko rozpostartą i nie- 
uszykowaną, m ogłem  uważać, z jaką pogardą zakręcały się  
jeg o  siwe w ąsy , cłiociaż twarz j e g o ,  która wytrzymała tyle 
burz, zachowała całą pow agę Fryderyka W ielkiego. Oddział 
składał sie  z dwóch różnych częśc i. Arabskiej i Tureckiej. Da
wszy rozkaz Arabskiemu szeikow i i Tureckiemu adze, aby poda
no mi listę, jak wiele mamy ludzi, znalazłem, że w iele było nie
przytomnych bez urlopu, i że wjoddziale, liczącym  sto jeźdźców , 
wszystkich było tylko siedem dziesiąt ośm . Spodziew ając się  je 
dnakowoż, że reszta nie om ieszka przyłączyć się  do n a s , i 
nie chcąc tracić czasu , powiedziałem  do nich krótką m owę 
obiecując n e g u b  (grabież), gdy przyjdziemy do ziem i nie
przyjacielskiej; odpowiadali mi dzikim okrzykiem zadowolnie- 
nia; potem dałem znak do udania s ię  w drogę; natychmiast 
usłuchali, objawiając radość okrzykiem , machając spisam i, 
strzelając z pistoletów. Największa była trudność sk łon ić  
ich , aby jechali razem. Probowałem  uform ować arryergardę, 
któraby spędzała pozostałych do g łów nego od d zia łu , lecz  
arryergarda na żaden sposób nie chciała jechać wtyle. Wi
d z ą c , że tu trzeba działać nie słow am i, lecz czem  innem  
skuteczn iejszem , uzbroiłem się  grubą m aczugą i zacząłem  
ogrzewać każdego, kto nie słuchał m oich rozkazów. W scho
dni człow iek w as nie zrozum ie, jeżeli będziecie działać s u ą -  
V i t e r i n m o d o :  kiedy obchodzą się  z nim, jako z czło- 
w ek iem , będzie wystawiał sob ie, że jego  się boją; bijcie, 
szarpcie go , obchodźcie się  z ni m,  jak ze psem , a będzie 
czołgać się  u nóg w aszych, będzie najpokorniejszym sługą  
waszych życzeń.«

Tak wyborna dyscyplina nie mogta natchnąć odwa-  
¿nemu półkownikowi wielkich nadziei wzglądem p ow o
dzenia w razie napadu Egipskiego Wojska. I w samej rze
czy , zobaczyliśmy Egipskie namioty. Jakby czarodziej
ską sitą, znikli bohaterowie Nizybijscy, spostrzegłszy  
eskortę Napiera. Ponieważ nie byto na kogo napadać, 
wszystko się skończyło fak najlepiej. Rzecz osobliwa, jak



f i  A rabow ie zaw ojow ali n iegdyś p ó i świata; W id ać , od- 
m ien iia  się ich  natura, lecz  n ie od m ien iły  się ich konie!

N udna p od róż po n ieurodzajnych  rów ninach i skałach  
P a lesty n y , urozm aicona byta różnem i przypadkam i. W y 
kryw ając ślad  Ib ra h im a -b a szy , JNapier niiat n astępujące  
ciekaw e spotkanie:

„ O d d z ia ł m ój jech a t ciaśn iną m ięd zy  górą  i rzeką. 
W n e t p rzednia  straż przyskoczyła  z w iad óm ością , że n ie
d a lek o  znajduje się  o d d z ia ł n ieprzyjacielsk iej p iech o ty . 
Z am knięty  w  ciaśn in ie, m iędzy krętem i skałam i i urw is
kam i b rzegów  Jordan u , m ając w  rozrządzen iu  sw ojem  
ty lk o  kaw aleryą , b y łem  'postaw ion y  w  nieprzyjem ner»  
p o ło żen iu . P ozo sta ło  ty lko do  w yb oru  dać o stro g i k o
n iow i, przem knąć się przez ciaśn inę, stan ąć p rzed  n ią  
na rów nem  m iejscu  i sp u śc ić -s ię  na los. O bjaśn iłem  ten  
zam iar szeik ow i i ad ze, a n ie  tracąc cz a su , w yk on ali
śm y go . W yjechaw szy  z c iaśn ioy , zobaczyliśm y przed  
so b ą  od d zia ł z dw u d ziestu  lub trzyd ziestu  ludzi; b ia łe  
fu stan elle , w ysok i w zrost w id oczn ie  pok azyw ały  nam , i e  
to  są  A rnautow ie czyli A lbańczykow ie. W zię liśm y  ich  
za n ieprzyjacielską  aw angardę. Z obaczyw szy  zapew ne  
że k orzystne p o ła żen ie  zajm u jem y, śp ieszn ie  od stąp ili, 
przeszli rów . który przecinał d ro g ę , i ukryli się za kam ienia
m i i skałam i na przeciw leg łej stron ie  row ii. W idzieliśm y  
ich  tw arze, w ysu w ające się czasam i z poza kam ieni, a d łu 
g ie  lufy ich  fuzyj b łyszczały  na s ło ń cu . W szystk o  to  s ię  
sta ło  w  kilku sekun dach . Z  najw iększą tru d n ością  w strzy
m ałem  M ebem eta agę i jego ludzi, którzy chcieli rzucić  
się  na n ieprzyjaciół; ci zaś zn ajdow ali się w  takiej pozycyi, 
że m og lib y  w ystrzelać w szystk ich  po jed nem u, n ie p o 
d leg a ją c  sam i najm niejszem u n ieb ezp ieczeń stw u . Szybko  
p o su n ą łem  s ię  naprzód z kapitanem  Ł anem , aby zo b a 
czyć , czyby n ie m ożna b y ło  zaskoczyć im z ty łu . W tem  
n ag le  kilku jeźdźców  ukazało  s ię  na w y so k o śc i, na p rze
ciw  leżącej stron ie  row u; jeździec, k tóry  b y ł na przodzie, 
przez przyjazne znaki i m achając ręk ą  na sw o ich  ludzi, 
którzy sta li za kam ieniam i, oznajm ił, aby nie strzelali do



n a s ,  p rzeskoczył p o tem  rów  i zb liżył się do nas. B yi- 
to  zgrabny, in tod y  cz łow iek , w  eleganckim  A nstryackim  
m u ndurze, z czarną. T atarską  baranią czapką na g ło w ie . 
Z aczą ł m ów ić po francuzku i o św iad czy ł, że jest hrabią  
S z e c z y n g e ,  A ustryackim  dragońskim  kapitanem , że je -  
dzie z T yb eryad y  z od d zia łem , sk ładającym  się z dw óch  
T u reck ich  kaw alerzystów , dw u d ziestu  p ięciu  A lbańskich  
dezerterów^, N iem ca słu żącego  i dragom ana, dla zebrania  
w ojsk a  w górach A d żelłań sk ich ; b y ło to  p o lecen ie  p o d o 
b n e do teg o , jakie m nie sam em u dane b y ło  w N apluzie“ .

W sp ieran y  przez h rab iego i jego tow arzyszów , p ó łk o-  
w nik N ap ier p ostęp u je  naprzód , ś c ig i  nakoniec Ibrahim a  
baszę; a arw isze jeg o , obaw iając się , aby okrutny  basza  
n ie  p o łk n ą ł ich  żyw cem , gw ałtem  p ęd zą  nazad. W ykry
w szy poruszen ia  E g ipcyan , Napi er  p o w ró c ił do N ap lu zu , aby  
ob jąć  d ow ód ztw o  nad półtoratysięczn ym  od dzia łem  dzi
kich jeźdźców , n ien aw yk łych  strzelać z fuzyi; z niem i m u 
sia ł przeszkadzać cofaniu się Ibrahim a. N a szczęście, w tym  
czasie odebrano ratyfikacyą k onw encyi, m ów im y na szczę
śc ie , a lb ow iem , zapew ne najgrubsze m aczugi na św iecie  
n ie  zd o ła ły b y  obudzić ani iskry  w ojow n iczego  zapału  
w  m o t ło c h u , w ybranym  dla działań  przeciw ko Egip-  
cyanom .

W s p o m n i e n i a  o S y r y i ,  w vvydar,yoh d o tą d  to 
m ach , d o ch o d zą  d o  końca stycznia 1841 r. C iąg dalszy, 
bez w ątp ien ia  b ęd zie  rów nież zajm ującym .

0  innych podrożach nie ma potrzeby  rozszerzać się. 
W yliczym y je tylko: „ E g y p t  a n d  the H o ly  L a m í in 1842  

w ith  S ketch es o f  G reece , C onstantinopole a n d  L e v a n t  
b y  W . D . S te n t. (E g ip t i ziem ia Ś w ięta  w . r. 1842 i 
szkice G recy i, K on stantynopola  iL e w a n tu , przez S ten ta  
C zytelnik  znajdzie w ie le  ciekaw ych  d la sieb ie szczegó łów  
w  E x c u rs io n s , A d v e n tu re s ,' a n d  F ield , S p o r ts  in  C eylon  
b y  Leutcolonel Jam es C am pbell. (W y cieczk i, p rzygody
i polow ania na w ysp ie C ejlon  pod półkow nika  Jakóba



C am p b ell), N akon iec w spom nim y o A u s t r a l i a  a n d  
t h e  E a s t ,  b y  J o h n  H o o d .  (A ustralia i w schód przez 
Jana H o o d ).

N ajnow sze dziefa  treśc i h istorycznej, po  w iększej czę
ści n ie m ają p o w szech n eg o  in teresu . O d n oszą  się  do  
pryw atnych  dziejótr A nglii. W sk ażem y tylko na T h e  
D espa tch es o f  H ern a n d o  C ortez etc. tra n s la te d  in  to 
E n g lish  f r o m  the o r ig in a l S p a n is h , b y  G . Folsom  
(D ep esze  F erd ynanda K orteza, p rzełożone z H iszpańskiego  
oryg in a łu  p rzezG . F o lso m a ). Z aw ojow an ie M exyku przez 
K orteza , n iezaprzeczen ie  jest najśw ietniejszy czyn w  d łu 
g im  szeregu  zn ak om itych  w y p a d k ó w , tow arzyszących  
osied len iu  E urop ejczyk ów  w N ow ym  śitie c ie . Z najduje
m y tu w ielk ie państw o i niejaką cyw ilizacyą, której p o 
mniki zaczęty za naszych czasów  zw racać na sieb ie  uw a
gę  uczonych . W  M exyku hyta liczna lu d n o ść , w ie l
k ie m iasta. W  listach  K orteza  pisanych do  cesarza K a 
rola V , d o sy ć  w yraźnie w ystaw ion y  ów czesn y  stan tego  
państw a. T am  gdzie K ortez m ów i o w ypadkach p o lity 
czn ych , nie ze w szystk ien i m ożna m u w ierzyć. O p ow ia 
danie jego  o pod b ic iu  M exyku d o sy ć  jest podejrzane  
L ecz gdzie ty lk o  w ystaw ia stan jakiego m iasta, tam  m o
żna m u dać w iarę. M achiaw elski charakter K orteza , w i
d oczny  jest na każdej stron n icy  jego  d ep eszów . C iąg le  
okazuje p od stęp  i w iaro łom n e zamiary: polityka była je 
go  jed y n ą  m oralnością . Jeżeli w  taki sposób  w ystaw ia  
cesarzow i sw oje ch y tre  działania, czyż m ożna zupetn ie  
zaufać jego  doniesien iom ? O czyw iście  m ia ł na ce lu  w y
staw ić sw oje pow od zen ia  w  najśw ietn iejszych  barw ach, 
okazać się oddanym  cesarzow i ir e l ig i i ,  n iezw yciężon ym  
w ojow nik iem , dobroczynnym  rządcą.

L iteratura piękna zbogacita się w  ostatn im  czasie k ilk o 
ma utw oram i, m ogącem i rozerw ać nudy jesiennych  i z im o
w ych  w ieczorów . M ister H o lm es w ydat rom ans p. t. Oak- 
le ig h , o r  the m in o r o f  g r e a t E x p ec ta tio n s , b y  TV. H . M -  
H olm es. R om ans bardzo p osp o lity , in tryga n ie  now a, 
lecz p row ad zon y  jest tak dobrze, że m ożna czytać go  
z zajęciem .



M istriss G o r e ,  jedna z najobfitszyfili now in iarek , 
w ydata: T he B a n k e r 's  W ife , o r C ou rt a n d  C ity , b y  m rs  
G ore. (Z ona bankiera).

N ak on iec  o to  najciekaw sza now ość: F e n  i m o r e  C o o 
p e r  w y d a ł n o w y  rom ans p . t. W y a n d o tte , o r the H u tte d  
K n o ll, b y  J . F en im ore C ooper. C zyteln icy , przyzw ycza
jeni w rom ansach C oopera  w id zieć  m oże z jego  b u rza 
m i, korsarzam i, walkam i. A m erykańskie step y  z dzik iem i 
ludźm i, uzbrojonem i tom ah o u k iem , ozd ob ion em i pękam i 
w ło só w  obd artych  z czaszki zam ord ow an ego  w roga , n ie  
znajdą w now ym  rom an sie n ic z teg o  w szystk iego . C zy
te ln icy , zam iłow ani w  charakterach zw yczajnych, pow sze
dn ich , w życiu  rodzinnem , spok ojnćm , p rostem , znajdą tu  
praw d ziw ą  przyjem ność. T reść  téj p ow ieści sąto  zda
rzenia b retoń sk iego  officera razem  z rodziną , który o sia d ł 
na początk u  rew o lu cy i A m erykańskiej b lisko S u sk w egan -  
ny, w  m ie jscu n a zy w a n em T h e  H u t t e d  K . n o l l .  G ien ialny  
rom ansopisarz, p od  k tórego  czarodziejsk iem  p iórem  p o 
w staje żyjąca, ob leczona w e w szystk ie  sw oje  pow aby, 
dziew icza  natura A m ery k i, C o o p er  lep iej z nią nas ob- 

zn a jm ia , niż dzieła  liczne w ę d r o w n i k ó w  co podróżow ali 
w tej z iem i.

L ite ra tu ra  pom ocn icza  d la  s zk ó ł w y zszy ch  duchow nych .

W  najbliższych nas latach^ og ło s ili drukiem  w B elg ii 
sw e dzieła  filozoficzne du chow ni katohccy: ksiądz G ierard  
K azim ierz U baghs professor L ow ariskiego kato lick iego  
u n iw ersytetu , i ksiądz J ó ze f A loizy D m ow sk i jezuita, p ro 
fesso r  filozofii m oralnej w kollegium  R zym skiem . G dy  
ch cącem u zdrow o filozofow ać, n iezbędną jes t p otrzeb ą  za
poznać się  z filozofią katolicką; p rzeto  podajem y tu spis 
d z ie ł tych  n iepodejrzanych  m istrzów ; zasługujących  na 
znajdow anie się w ręku m iłośn ików  praw dziw ej m ądrości.

D zieła  księdza G ierarda K azim ierza U baghs:
IJ P r e c is  d e  logique élém enta ire 2®e édition. Lou- 

vain 1838 i trzecie przejrzane i poprawione! wydanie tam
że r. 1842.



f

'¿) L og icae seu ph ilosopitiae ra tion a lis  elem enta, 3 

editio. Lovanii 1839.

Z) O ntologiae seu n ie taph ysicae g e tie ra łis  elem eiita
2 edit. Lovanii 1839.

4) Tlieodiceae seu iheołogiae n a łu ra lis  elem entu, Lo

vanii 184L

5) P r é c is  d 'an th ropologie psych o log iqu e, 3 édition, 
Louvain 1S43.

W szj'stk ie te  dzieîa  w yszty  na w id ok  publiczny zap p ro- 
bacya księdza Piotra F ranciszka K saw erego  d e R a m , re
ktora L ow ań sk iego  u n iw ersytetu , autora h istory i fdozofii 
starożytnej w języku Ł acińsk im , p ow tórn ie  w ydanej w L o -  
w aniu m  i834 , r.

W  d ziele w yżej p o îo io n e m  p od  n. 2 , tak na str. 
i5 3  w  przypisie 2 w yraża się ksiądz übaghs:

„G d y b y  kto utrzym yw ał, że k atolikow i stron ić  należy  
o d  nauki przezem n ie b r o n io n e j , teg o  chcę o s tr z e d z , ie  
po w yjściu  juz z p o d  prasy d ru g iego  w yd an ia  m ojej L o 
giki, ukazało się w  R zym ie d z ie ło , za upow ażnieniem  m i
strza d w oru  p ap iesk iego  w ylitografow ane p o d  napisem : 
L o g i c a  e t  m e t a p h y s i c a  q u a e  t r a d i t u r  i a  C o l l e -  
g i o  R o m a n o  S.  J. i n  e x e u n t e  a n a o  i 8 3 6  e t  p r o 
x i m o  1887, gdzie  s ię  znajdują tez sam e g łó w n e zasady, 
na jakich praw ie ca ły  m ój sp osób  filozofow ania opieram , 
jakich nauczałem  i nauczam .“

O d w ołan ie  się ks. U bagbsa do  gru n tow n ości p om ie- 
nion ego  p ism a ,'p o św ia d czo n ej pow agą  urzędnika sto licy  
apostolsk iej; b y ło  p o w o d em , że uczeni B elg iccy  bliżej p o 
znali jego  zalety , a następnie, ce lem  u p ow szechn ien ia  w  kra
ju dzieła  w y b o r n e g o , w yjed nali w  r. iSSg u księdza J ó 
zefa A loizego  D m ow sk iego , autora teg o  k am ien iorytu , p o 
zw olen ie  przedrukow ania go  w  B elgii.

K siądz Józef A loizy D m o w sk i (*) je zu ita , mąż zna
kom ity  i św ia t ły , przez w ie le  lat p rofessor  w k o lle g iu m

(*) Ksiądz Dmowski rodem jest z  Podlasia ze wsi Hreczki; wstą
p i ł  do kollegium X .  X. Jezuitów w Połocku 1808, a w r. 1817

Tom Ł Stycseń 1544.



Rzym skiem  m iat zwyczaj dyktow ać stucłiaczom  krótki rys 
te g o , 00 p o tem  na p rclek cy i obszern ie rozb ieraf. T r e śc i
w ie lu lziolane u czn iom  na papier p om ysty , b y ły  [dla p ro- 
Cessora skazów ką i pod staw ą  ob szern iejszego  u stn eg o  w y 
k ła d u , a d la  uczn iów  uiatwienietai przypom nien ia  rzeczy  
na prelekcyi roztrząsanych. Z czasem , z tych  zbiorków  u tw o 
rzyła  się całość, którą dla w ygod y  , uczącej sig m łod zieży , 
za potw ierdzen iem  księdza F . D . B uttaon i dom inikana, 
m istrza d w oru  p a p iesk ieg o , b ezim ien n ie w y litografow ano  
w R zym ie p o d  napisem: „L  o g i c a e t ni e t a p h  y s i c a q u a e 
t r a d i t u r  i n  C o l l e g i o  R o m a n o  S.  J. i n  e x e u n t e  
a n n o  i 8 3 6 .  e t  p r o x i m o  1 8 3 7 . W  roku  tSSg szanow ny  
professor , za radą w ielu  o s ó b , p o zw o lił ten sw ój kurs 
skrócony o g ło s ić  drukiem  w  B elg ii, nie p ierw ej jednak, aż 
g o  na n ow o rozp oznał, p op raw ił i p om n oży ł w ielu  uw agam i 
obfitszego na p relek cyac li w yk ładu . T ak przygotow ane  
do druku d z ie ło , za p ow tórną [approbatą d u ch ow n ą  M e- 
chlińską w ydane zo sta ło  na w idok  publiczny w L o w a n iu m  
w e 3ch tom ach po łac in ie , w ia ta c h  1840 i 1841 p o d  tytu łem : 
„ I n  s t i  tu  t i  o n e s  p h  i 1 o  s o p  h i c a e , a u c t o r e  J o s e p h  
A l o y s i o  D m o w s k i ,  e s o c i e t a t e  J e s u ,  i n  C o l l e g i o  
R o m a n o  p h i l o s o p h i a e  m o r a l i s  p r o f e s s o r e . “ T o m  
is z y  obejm uje logikg i o n to lo g ią ; tom  2gi teo d y ceę , p sy
ch o log ią  i k osm olog ią , tom  3ci etykę czyli filozofia m oralną.

X .  J.  O.

przeniósł się do Rzymu, gdzie został najprzód profeśsorera teologii 
moralnej, późnie') filozofii, wostarnich czasach ssme'j tylko filo
zofii moralnej.



KRONIKA BIBLIOGRAFICZNA

lS4«i. P e t e r s b u r g .

222. Frenofagiusz i Frenolesty, pow ieść wyjęta z papie
rów nieboszczyka Pantofla, a ułożona przez jego  kuzynkę 
Eleonorę Sztyrmer. Ozdobiona 30 winietami i drzeworytami 
podług rysunków Aleksandra Kocebu, rzniętemi przez naj- 
pierwszych Petersburskich artystów, jakoto Barona K lofa , De- 
riker’a, Maslow’a i t.'d. St. Petersburg. W typografii Karola 
Kraja. 1843. z godłami:

Dans beaucoup de cas de folie, le désordre ne porte que sur 
un seul objet fiilées fixes) l’homine pouvant être en jouissance de sa 
pleine et entière raison à  tous les autres égards. Hafeland. Oh 
a dit avec raison que l’histoire de la civilisation pourrait être faite 
par l’histoire des monoinanies. Aadral.
8ka. str. 108. W drukowanej okładce. (Cena r. s. 1 kop. 
4 2 | czyli złp. 9  gr. 15).

P o z n a n .

223. Filozofia ekonom ii materyalnéj ludzkiego społe
czeństwa. C zęść pierwsza. Z godłem :

Po ludzku Łyć, duchowo £yć.
To postępować. Postęp to iycie.

. Poznań. Druk Stefańskiego. 1843. 8ka. Tytułów karty 2. 
Przedmowy str. 111. Sam ego dzieła: str. 139, Z notami i 
przypiskami str. 149 niepaginowanych: om yłek druku waż
niejszych str. 2 . W drukowanej okładce, na której czytamy 
że: Dalsze części tego dzieła niebawem do druku podane 
będą. (Cena kop. sr. 90. czyli złp. 6 .)

L i p s k .

224. Św ięte niew'iasty. Obrazki pobożne, kobietom ży
jącym  w św iecie ofiarowane, przez Klementynę z T ańsk ich  

Hofmanową. Z godłem :



„Ku miłości Bożej i bliźniego więcej 
przykłady pobudzają ani£eli słowa.“

Piotr Skarga, w £ywocie s. Grzegorza papieża.

Wydanie J. N. Bobrowicza. Lipsk. Nalttadem księgam i za
granicznej; 1843. 12ka. Tom L str. 296. Przedmowy z tytu
łami str. VIII. lig i str. 325. Przy pierwszym  rycina: »Naj
św iętsza Panna Marya.”  w edług Murylla sztychował Pajna 
w Lipsku. W drugim: »św ięta Jadwiga księżna Polska i ' 
Szlazka.” sztychoAval Wrankrudze w Lipsku. W drukowanych 
okładkach.

K h a k ó w .

225. Grammatyka praktyczna języka Polsk iego przez Jó
zefa M uczkowskiego. Oddział pier\vszy. Kraków. Druk uni

wersytecki. 1843. 8ka. Tytułu i przedmowy: str. IV. Samej 
książki str. 76. W’ drukowanej okładce. (Cena kop. sr. 30. 
czyli złp. 2 .)

226. Urządzenie dla artystów teatru Krakowskiego. Kra
ków. C ieszkow skiego druk. 1843. 8ka. str. 43 w drákowanéj 
okładce. Jestto postanowienie] Senatu rządzącego W. Mia
sta Krakowa i jeg o  (Okręgu, wydane 18 Września 1843. r. 
W drukowanej okładce.

Lwów.

227. Pisma Franciszka Wiktora Dm ochowskiego byłe
go  wachmistrza w wojskach pięciu  rożnych m ocarstw, dziś 
majstra krawieckiego w Przemyślu, wydane na korzyść au
tora przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. Lwów. druk Piotra 
Pillera, 1 8 4 3 .8ka. stę. 200 Stronnica napisowa. Przedmowy wy
daw cy danej w’ Dobrzechowie w  marcu 1843 r. str. XIV. Lista 
kolleklorów przedpłaty str. 4. Listy prenumeratorów str. 2 1 . 
Prócz przedmowy autora, pisma jego  d z ie lą ' się  na dwie 
części i następujące rozdziały. C zęść pierw'sza. Rozdział I. 
G ościnność i kondescencya. H. Karabela baszy Trebizoń- 
skiego. n i. Zbroja księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwila. IV. 
Dalszy ciąg o zbroi. V. Straż grobowa w zbroi. VI. Archi-



wum. Vil. Szkolą kobieca. C zęić druga. Rozdział: 1. Pikie
ta nad Narwią. II. Bitwa pod Pultu,skiem. 111. Niewola. IV. Nie
wola w assekuracyi. V. Odmiana w niewoli VI. Przymus d o , 
służby i póchod do Hiszpanii. VII. W zięcie zamku Kastelne- 
gro. VIII. Wjazd do Paryża. IX. Translokacya. X. Niewola.
XI. Ucieczka. XII. Powtórna niewola. XIII i XIV. Powrót 
z niewoli. XV̂  Nie%voIa i w zięcie służby. |XVI. Zmiana w służ
bie. Dziełko to kończą próby wierszopiskie. W drukowa
nej okładce. (Cena prenumeracyjna była r. s. 1, kop. 5 
czyli złp. 7).

2 2 8 . Gołąb' pożaru,
Z godłem :

„Rozległ się foiar, spłynęły dyin;iiki. 
S udo  gołębi wkoło ognia leci,
W lot nieustanny i wio ich popłoch dziki 
Sąto rodzice; ogień wziął im dzieci.“

Lwów 1843. Odciskiem Piotra Pillera, 8ka, w  drukowanej 
okładce. Zawiera następne przedmioty, a każdy z oddzielną 
paginacją. Poeta waryat przez Fr. hr. W iesiołow skiego, str. 
56. Stasio tragiedya w  4 akiach Karola Szajnochę (prozą) 
str. 88. Zbiór niektórych poezyj Jana Nepomucena Kamiń- 
kiego, jako dalszy ciąg Haliczanki, str. 65/. S(.

1844. W a r s z a w a .

19. Deklamator Polski. Wybór celniejszych utworów  
poetycznych literatury krajowej zebrał, w  uwagi^ tyczące się  
deklamacyi zaopatrzył, i do użytku m łodzieży zastósow ał 
Fr. Henryk Lewestam Dr. fil. Oddział pierwszy, w Warsza
w ie, nakładem Fr. Spiess i Spółki, 1844, w  12, str, 138. 
Przedmowy X. W drukowanej okładce.^ Cena zł. poi. 4.

Dzieli s ię  n a  t r z y  c z ę śc i: L Bajki. IL Pow ieści. IIL Opi
sow e ¡m oralne.

Wydawca p. H. L ew estam , chciał tém dziełkiem  troskli
wym matkom i nauczycielom stósowny podać środek, do na
prowadzenia kierowanej przez siebie m łodzieży, na użycie 
szlachetnego daru m owy, w  prawdziwém i malowniczém od
daniu utworów poetycznych. Deklamacya dobra, (jak słusznie



mówi w przedmowie sam wydawca), obecnie niemałej na
brała wartości, stała się  bowiem dźw ignij rozmaitych stósun- 
ków społecznych , i niejako skazówką postępu w kullui-ze, 
i w ¡Stolnem władz umysłowych roz^^yinięciu: uważaną jest te
raz niebezzasadnie za talent towarzyski, za klucz do należy
tego ocenienia najgłębszych utworów piśmienniczych, i w szy
stkie utwory piękności za jej dopiero pomoc<i dokładnie i 
rzetelnie na jaw wychodzą. Zwrócił szczególną uwagę na 
poezye treści poważnej i sm ętnej, bo chciał odrazu m łodo
ciane umysły zapoznać z całym urokiem piękności, jakim  
poezya stronę moralną w' duszy ludzkiej otoczyć potrafi, i 
mając W'e względzie postrzeżenie psychologiczne, iż w ustach  
dziecka deklamacya \vesoła i komiczna, daleko mniej natu
ralnego w głosie nagięcia, daleko trudniej m oże być wyrażo
ną, aniżeli akcent powolny i żałosny, bo się  zwykle d o w c i p  
później od u c z u c i a  rozwija. Nie m ożem y nic zarzucić wy
borowi W’ D e k i  a m a t o r  ze: drukowanie ̂  k u r s y w ą  w szy
stkich tych wyrazów na których większy przycisk w wyma
wianiu spoczyw a: objaśnienia slósow ne pod każdym w ierszem , 
w jakim tonie deklamacya ma być zachowaną, nadaje temu 
dziełku w ysoką wartość i rzetelną zasługę.

2 0 . Pocieszyciel strapionych i chorych: Zbiór roz
myślań służących do wzniesienia duszy nad smutki i cier
pienia tego ży c ia , przez księdza Marcina de Norlieau, z Fran- 
cuzkiego przełożone prze? J. H. S. z przemową przez E l e o 
n o r ę  Z i e m i ę c k ą ,  z godłem:

„Cierpliwi w przeciwnościacli, 
wytrwali w tnodlitwie.“

S. Paweł (lo Rzymian.
Warszawa, nakładem G. Leona Gliicksberga księgarza, 

1844. (w drukarni S .,Strąbskiego), 12 , w drukow’anćj okład
ce. W stępu E. Ziem ięckiej, str. XX. Przedmowy tlómacza lŶ  
sam ego dzieła str. 353. Cena zł. poi. 9 , w  oprawie zł. poi. 
13 gr. 10.

2 1 . Niespodzianka: Zbiór powiastek dla pilnych dzie
ci, przez autorkę Pamiętników młodej sieroty. Warszawa, 
nakładem S. H. Merzbacha księgarza 1844, w 16, str. 180, 
w drukowanej okładce. Cena zł. poi. 6 gr. 20.



Zawiera 45 powiastek, znanej autorki z wielu pism p. 
Pauliny Kraków. D ziełko lo zaleca się  dobrem zastósowa- 
niem do pojęcia dzieci, prostotą stylu, i ^^'ybo^em przedmio
tów do powiastek. Zdobi je cztéi-y kolorowanych rycin.

2 2 . Podróż. Józia z Warszawy do wód Szląskich, 
przez niego sam ego opisana. Edycya druga. Warszawa, w dru
karni pod firmą J. Kaczanowskiego 1844, str. 331, w  druko
wanej okładce, w  16. Cena zł. poi. 3  gr. 10.

2 3 . Objawione tajemnice i przepisy rozmaitych do
świadczonych użytków w gospodarstwie w iejskiem , dem o. 
w em , w sztukach, raemiosłach i t. d., z uwagą na w ygodę i 
oszczędność w różnych potrzebach życia. Warszawa, nakła
dem S. H. Merzbacha księgarza 1844, str. 209, 8vo, w dru
kow anej okładce. Cena zł. poi. 5.

2 4 . Kobieta, miłość i małżeństwo, pod w zględem  
moralnym, fizycznym i dyetetyczno-lekarskim , podług dziel 
professorów  Doktora B u s c h a ,  Mo  s t a ,  P.  R o u s s e l  i in
nych: ułożył B. Rosenblum lekarz praktykujący w  Warszawie. 
Warszawa, w drukarni pod firmą J. Kaczanowskiego 1844, 
w 12-tce, str. 170, w' drukowanej okładce. Cena zL p. 8

Rozdziałów' X obejmują, prócz przedmowy: 1. Kobieta 
pod względem  moralnym. 11. Kobieta pod w zględem  fizycz
nym. III. Cztery pory życia kobiety. IV. M iłość pod w zglę
dem moralnym i fizycznym. V. Małżeństwo pod w zględem  m o
ralnym i fizycznym. VI. Wychow'anie kobiet pod względem  
moralnym. VII. Wychowanie kobiet pod w zględem  fizycznym. 
VIII. Wybór dobrej żony. IX. O nieszczęśliwych małżeństwach. 
X. S zczęście  pożycia dom ow ego.

25 . Zbiór wyrażeń Jrancuzkich najuzywańszych, 
celem  ułatwienia trudności zachodzących w tym języku, og ło 
szony przez W. Dénois, Nauczyciela języka Francuzkiego przy 
Gimnazyum gubemialnem w' Warszawie. Warszawa, w dru
karni Banku Polskiego.

Recueil des gallicism es français les plus usités, propres 
à faciliter les difficultés que présente la langue’ française, 
ouvrage publié par W. Dénoix maître de langue française au 
gymnase d(i gouvernement â Varsovie. V'arsovie, de l'irapri-



merie de la Banque de Pologne, 1844, 8-vo, sir. 176, w dru
kowanej okładce. Cena l\. poi. 5.

. 26 . Obrazki z pożycia dohrêj rodziny. P ow ieść dla 
grzecznych dzieci, przez Fr. Henryka Lewestama. Warszawa, 
nakładem księgarni Fr. Spiess i Spółki. W drukowanej tektu
rowej okładce, w  12-tce, sir. 140, z sześciu  litografowanemi 
rycinami. Obejmuje powieści: I. Powrót do zdrowia. II. List 
ojca. III. Bal. IV. Kolenda. V. Powrót ojca. VI. Zielone 
Świątki. Cena zt. poi. 6 , z kolorowanemi rj'cinami zl. poi. 8 .

2 7 . Historya Polska, przez Michała Balińskiego. War
szawa nakładem Gustawa Leona Gliicksberga księgarza 1844, 
w drukàrni S. .Str.ibskiego, 8-vo, w stępu str. VII. Sam ego  
dzieła str. 248. Spis rzeczy ft. 3. P oczet książąt i królów  
Polskich panujących od r. 1795, str. 1. Dzieli s ię  na cztery 
okresy. Okres I, od r. 860 do r. 1139. Okres 1!, od r. 1139 
do r. 1306. Okres III, od r. 1306 do r. 1587. Okres IV, od 
r. 1587 do r. 1795. Wydanie ozdobne, cena zł.'poi. 10.

2 8 . Niezapominajki. Noworocznik na rok 1844, w y
dany przez Karola Korwella, ozdobiony pięciu  rycinami i 
drzeworytami. Warszawa w drukarni S. Strąbskiego, 12-mo, 
str. 237. Obejmuje: W spom nienie z podróży do Gastejnu. 
K a r o l a  K o r w e l l a .  Napis w  Ojcowie: w iersz E. W. Święta 
Polaków  pogan porównane z takiemiż uroczystościam i u in
nych Słow ian: W’'. A. M a c i e j o w s k i e g o .  Ubiór dawny 
mieszczan Krakowskich, przedstawiony w portrecie Grzego
rza Przybyło, starszego cechu złotników Krakowskich r. 1534, 
przez A m b r .  G r a b o w s k i e g o ,  z dwoma drzeworytami W. 
S m o k o w s k i e g o .  Wyjątek z drugiej części Fausta, prze
kład J ó z e f a  P a s z k o w s k i e g o .  W idowisko publiczne, ma- 
ryonetki w w ieku XVII w W arszawie, przez A m b r .  G r a 
b o w s k i e g o .  Ustęp 1- dzieła : G ó r y  i d o l i n y  przez L. fcu... 
z G...... R...... Pożegnanie Konrada z Medorą z Byrona, prze
kład .A. E. O d y ń  ca . Listek kochanka do swej m iłej, z XVI 
w ieku, z rękopismu biblioteki akademii Krakowskiej. Fran
cuzi i Francuzczj-zna na dworze Jana Kazimierza króla P ol
sk iego. Pow ieść historyczna, przez L u d w i k a  P a p r o c k i e 
g o .  N oc, wiersz T. L e o n a r t o w i c z a .  M iłość i zemsta



aiiysly , pow ieść K a r o l a  K o r w e l l a .  Uo wydawcy Niezapo
minajek przy pi-zesianiu artykułu; S t a n i s ł a w a  J a c h o 
w i c z a .  Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny w Sokalu, 
przez E d . Bar .  R a s t a w i e c k i e g o .  W s p  o m  ni  e n i e ,  po
wiastka z podania K. W l. W .ój c i  c k i  e g o .  Zamek Chrich- 
toun w Szkocyi. \Vydanie ozdobne, cena w oprawie zip. 24.

29. Zawsze ten' człowiek-. Romans Pawia de Kock. 
Warszawa, w księgarni S. Orgielbranda, 1844. W drukami 
Gazety Teatralnej. W ydawcy J. B. W agner i L. Sygietyński. 
Tomów 4 w I 6- s c e , cena zl. poi. 10. Tom. 1, str. 258. 
Tom 2, str. 174. Tom 3 , str. 162. Tom 4, str. 174, w dru
kowanej okładce. Wt.

Doniesienia literackie-

P. S . H: M erzbach po  o g io szen iu  p rosp ek tu  na B i 
b l i o t e k ę  h i s t o r y c z n ą ,  m ającą ob ejm ow ać kolejno  
szczeg ó ło w e dzieje  w szystk ich  E urop ejsk ich  narodów : roz
p o c z ą ł poczet d ziet teg o  rodzaju H i s t o r y ą  F r a n c y  i 
D zieje teg o  narodu zaw arte zostaną w  X I I  zeszytach , 
(c o  m iesiąc jeden  w ychodzi o d  5 do  6 arkuszy 8 ) o zd o 
b io n e  p rzeszło  stu  d rzew orytam i z Paryża sp row ad zonem i, 
przedstaw iającem i zu p ełn ą  galeryą m onarchów  F rancuzk ich  
i n iektóre w ażniejsze rysy  z g łó w n y ch  epok  h istoryi: nad
to  d od an a b ęd zie  d o  każdego tom u rycina na stali. H i
sto ry ą  F ran cyi p o d łu g  najlepszych  źró d e ł u ło ży ł J. D zie-  
k oń sk i, i na księgi p od zie lił. W ydan e d w a zeszyty  obej 
m ują w k s i ę d z e  p i e r w s z e j :  D zieje  C e l t o  - G a l l ó w  
d o  i\. 1 o d  o w e u s z a, do roku 481 p o  narodzen iu  C h ry stu sa ’ 
K sięg a  druga M e r o  w i n  g o  w i e  o d  rok u  481 do  678 . 
K sięga  trzecia  K  a r I o  w i n g o w i e  o d  roku  687 d o  987, 
K sięga  czw arta  K  a p e t y  n g o n-i e do  roku  iSaS. Jak z sa
m ego  rozk ładu  w idzm iy p orządny system at traktow a
nych d z ie jó w , tak u łożen ie i zebranie ciek aw ych  i w a
żnych sz c z e g ó łó w , k tóre  dają zarysy w iern e k r e ś l o n e j ,  

ep ok i, przytem . sty l jasny, potoczysty: w iad om ości czerpa
ne z n iezm ąconych  ź r ó d e ł, nadadzą tem u  d z ie łu  znako- 
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in itą w artość tym  w ięcej, gdy \v tym  roiU ajii, najuboższą  
jest d otąd  b teratiira  nasza.

N akładem  G ustaw a L eona G liicksberga w ych od zi w ze
szytach: „D ykcyon arz b iograficzno-h isto i-yczny, czyli kró
tkie w spom nien ia  żyw otów  kidzi w staw ion ych  cn otą , m ą
d rością , p rzem ysiem , m ęstw em , w ynalazkam i, b iędansi, od  
początk u  św iata  d o  n ajnow szych  czasów .“

W  braku tego  rodzaju d z ie ła , gd y  dykcyonarz h is to 
ryczn y  B oelk iego  sta ł się rzadkością  b ib liograficzną  (*) 
rozp oczęta  E n c y k l o p e d y a  przed  kilku la ty , m iała p o .  
¿rzebie zaradzić: gd y  zaś w ydaw anie jéj przerw anem  zo 
s t a ło ,  n ow y w sp om nion y D y k c y o n a r z  w  X I I  zeszy 
tach , w  jéj m ie jsce , zajm uje się  skreślen iem  treściw ym  b i
ografii h istoryczn ej. Jak d o p e łn i tru d n ego  zadania o b e-  
cnie> po¡ w ydaniu ca łk ow itego  dzieła , nie zaniecham y zdać 
spraw y.

T aż księgarnia w tłóm aczen iu  P olsk iém  w ydaje g ło śn e  
d zie ło  E ugien iusza  S u e  „ T a j  e m n i c e  P a r y ż a . ' *

J. Jasiński o g ło s ił  prospekt na zbiór p ow ieśc i i ro- 
» a n s ó w  p od  n ap isem : W i e c z o r y  z i m o w e . “  Mamy 
prócz teg o  już daw niej zap ow iedzianą  B i b l i o t e k ę  r o 
m a n s ó w ;  w ysz ło  tom ów  8 t łó m a c ie n ia  d w óch  p o w ieśc i 
P au l d e  K ocka „ P i ę k n a  d z i e w c z y n a  z p r z e d m i e 
ś c i a  tom ów  4- Z a w s z e  t e n  c z ł o w i e k  tom ów  4 .

W  W iln ie  J. I. K raszew ski o g ło s ił prospekt na o d d zia ł IV 
A te n e u m , k tórego  już 18  tom ów  w trzech od d zia łach  w y 
dał. „ W  nim  w yliczyw szy znaczniejsze m ateryały  już przy
g o to w a n e  d o  n ow ego  od dzia łu , zaw iadam ia, iż w ydaw ca p. 
T . G liick sb erg  ch cąc okazać w d zięczn ość sw oję czy te ln i
kom  A teneum , p ostan ow ił dod ać w ciągu  od d zia łu  IV 
przepyszny p ortret autora Pielgrzym ki, i L eg ien d  X . Ign. 
H o ło w iń sk ieg o “  do k tórego  P. K raszew sk i przyrzeka d o -

^*) Dykcyonarz pomieniony wydany został w 8 wielkich tomach, 
każdy do 600 stronnic mający drobnym drukiem w Warszawie u D u- 
fu n  w latach 1783 — 1787. Józef Ignacy Boelke . by ł sekretarzem 
króla Stanisława Poniatowskiego.



hiczyć b iograficzn ą  xviadom osé- W  koiícu sw ego  pros'pek- 
lii, tak przem aw ia P. ,T. I. K raszewski:

„M am «’ zupełn ą  n ad zieję , że i p isarze, co nas d o tą d  
w spierali p om ocą  sw o ją , i czyteln icy  nas i ,  nie odm ów ią  
nami nadal w sp ó łczu c ia , bez k tórego  najlepsze nasze ch ęci, 
spełzn ąćb y  m usiały  na n iczćm . U żyteczn ość  A teneum , gd y 
b y  podpadała  w ą tp liw o śc i, d o w io d ło b y  jej sam o trw anie  
zb ioru  k ilkoletn ie i cod z ien n ego  u lepszenia , które uważamy  
d o tą d  ty lko  za stop n ie  p rzejśc ia , do  Avażniejszych drtleko 
p o stęp ó w . M arzym  że A teneum  b ęd zie  k iedyś pom ni
kiem  św iad czącym  o ruchu  u m ysłow ym , o op in iach , pra
cach, i zajęciach naszego kraju, -i czasu. Z jścić  to  m arze
n ie, m oże tylko sta ła  p o m o c c z y t a j ą c y c h  i p isarzy o k tó
rą zaw sze ich  p rosim .‘‘ C ena prenum eracyjna za 6 tom ów  
w  W iln ie  zł. p -4 o , z pocztą  zł. p. 46 gr. 20 . P renu m erąto- 
row ie  ty lk o ,  b ęd ą  m ieli praw o otrzym yw ania A teneum  
na p ap ierze w elinow ym .

W  W ro cła w iu  w yd an o  przedruk dzieła:
„ P o sty lla  katolicka m n iejsza , napisana w roku i58g 

przez X .J a k ó b a  W ujka z W ągrow ca , a teraz na now o p rze
drukow ana. C zęść  I I I  i IV . w  W rocław iu , nak ładem  i 
drukiem  S . S ch le ttera , i843  r.‘“

W B erlin ie  D r. C ybu lsk i w ydaje po n iem iecku dzie ło  
sw oje: „B adania p oczą tk ow ych  języków  S łow iań sk ich , przed  
erą ch rzcściań sk ą .“

W  Poznaniu  E . S . M ittler o g ło s i ł  prenum eratę na 
S ł o  w n i k f i i e m i e c k o - P o l s k i  w d w óch  tom ach ,ca łk iem  
n ow o  w yp racow any przez J. K . T rojań sk iego . C ena tego  
dzieła  na prenum eratę za dw a tom y z ł, p. 40J po w yjściu  
Łomu I go  podniesiona  zostan ie  do  zł. p . 48 .

 ̂W e  L w o w ie  P . T adeusz W asilew sk i m arszałek ko
ronny królestw a G alicyi zajm uje się  w y d a n iem , w ł a s n y m  
nakładem , pism a naukow ej treści p od  napisem  „ T y g o -  

' d n i k  n a u k o w y  G a l i c y j s k i . “



L w o w i a n i n  poci redakcyą p. L udw ika Z io liiisk icgo  
w ydaw any, p rzesta i ju i wychodzi*'.

P. Z. Pauli, mn rozpocząć druk sw ego  dziełka p. n- 
W iad om ość o szk o iach  [iw ow sk ich  od  X V  w ieku a i do  

1772  roku  sk reślit, i staw niejszych rek torów  oraz uczniów  
w yliczyt.“

W  K rak ow ie  nakładem  Józefa C y p c e r a , zacznie w y
ch odzić w ażne dzieło: p. n. „ Z b ió r  napisów  na pom ni
kach w  K rakow ie i w  ok ręgu  teg o  m iasta p o łożon ych , ob ej-  
tnujący napisy na k o śc io ła ch , nagrobkach , obrazach i t. p. 
z potrzebnem i do  teg o  objaśnieniam i i rycinam i.“

P. F r. X . K oisiew icz w y d a ł w  K rakow ie i8 4 3  rozp ra 
wę: ,jO  spadkach b eztestam en tow ych , p o d łu g  praw  i zw y-  
cz.njów daw nych ziem skich  P o lsk ich .“

.'Vlexander K orczak W ereszczyńsk i b ieg ły  oryentalista
i n iepospolity  pisarz, k tórego  d zieła  w w iększej części w  rę-  
kopism ach zosta ły  (kilka bow iem  tylko rozpraw  dzienniki 
zagraniczne o g ło s iły ) , w  m iesiącu  czerw cu  r. b. w m ieście  
T yflis , w sw ojej p od róży  na w sch ó d , um arł.

SPROSTOWANIA.

Stron. wi/rsz tamiast czytać
55 w tytule BOHDAN BOGDAN

180 11 f O n ie w in n e Średnik;
2 0 0

1 2  po 
21

je d n e j
Freber dwukropek : 

• Freher
2 2 Caneegieter

*
« *

Canncgieter.

w  tomie 4 z. r. w P. R. „a sir. 383, zaraiałt 
hydrogéné carbarć, być powinno hydrogène 
carbon/. W tym£e toinie:

754 ostatni od dołu <lo do 
766 12 R?.dęto Rozdęto

w niektórych exemplarzach:
736 4 Rianiszka Riacux

Francux Fr.incis7.ka

Biblioteki Warszawskiej.
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LISTOPAD 1843. Dostrzeżenia w OBSEKWATOiuUySTRONOMiczAEM Warszawskiem. — Miejsce dostrzeżeD
dłujrośc w czasiewzniesione jest 114,05 metrów nad poziom mor2<®go szerokość gieogr. 52°13'5", długość 

Ig -14®* 47®-O, czyli w łuku 18°41'45", iiiWschód Mzgltjdem poiudnika Paryzkiego.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18 
10 
20

21
22
23
21
35
20
27
28
29
30

BAROMETR 
w Millimetracli sprowadzony 

do o°

6
go. rano

bre:

751.62 
752,48
751.34
754.03 
750,85
759,31
756,90
718.00
739.00 
744,02
744.51 
747,78 
753,28 
752,72 
748,25
745.62 
749,08
751.34 
751.27 
750,50
752.52 
747,88
745.11 
745,54 
743,40
752,87
756,92
751.04 
748,42
740.11

10
go. rano

4
go. wie.

10
go. wie.

(

751,83
752,54
751.20
754.09
757.20
700,28
750.45
747.57
739.70 
744,00
744,82
740,15
753.80 
75-2,22 
748,41
740.10
749.58 
752,02
752.21
750.70
752,52
747,43
740,68
745,47
743.45
755,20
750.80 
750,90 
748,75 
747,23

751,82
751,01
751,40
754.07
758.20
700.08
753.71
744.72 
740,10 
743,93
744,71
751.62
733.63
731.00 
747,58
740,99
740.84 
751,75 
751,34
750.00

750 8* 
745,23 
740,81
745.08 
743,57
757,78
754.20 
740,04 
740,19
748.85

750,139) 750,523 750,190

752.73
751.17 
752,51 
750,21 
758,92
758,78
750.02
741.00 
742,20
744.72
745.32
752.18
753.08 
750.17
740.02
747,95
750,80
751.74 
754,91
754.00
749.84
743.97
740.00 
744,31 
740.15
758.98
752.72 
748,59
744.09 
750,47

TERMO]VIETR

s t u s t o p n i o w y

6 10 
go» rano go. rano

4
go. wie*

10
g o . w ie.

+  6“9 
8,0

5.2
2.7
2.3
1.3

-  1,9
+  0,5 

5,0
3.4
1.8 
0,9

_  0,2
-  0,3
-  2,5
-  2,8
-  4,0
-  5,7
-  8.8
-  7,3
—  8,0 
+  0,5

0,4
2.3
1.4
2.4 

—  0,0 + 2,0
5,7
.3,9

750,1141 +  0,04

^ -ll^ O
8,8

8.7 
6,1
7.1
3.1
5.8
5.3
7.3 
4,5
2 .9
1.3 
0,1 
0,0

-  1,9
-  2,8
-  2,5
-  5,1
-  7,0
-  5,7
-  5,0 
+  1.0

6 .9
4.4 
2,8

1,8

0 ,8
4.2 
5,7
4.5

+  12‘>0 
10,7 
10,3

9.4 
7,8
2.3 
8,1
7.5 
6,0
4.5
4.3 
0,4 
0,4

— 0,9
— 2,3
— 3,0
—  2,8
— 0,4
—  0,1 
_  0,0

— 4,3 
-1- l,Oi 

0.0 
0,8
0,3

+  2,401+

+

+  7“7 
8,0
5.7
3.9
3.7

-  0,0

1.7 
0,0 
4,5
2.7
1.9 
QJi 
0,0

-  0,9
-  3,0
_  4,0
-  3,0 
-1 1 ,3
-  7,5
-  7,4

+  0,1 
4,1
3,3
1.8 
4.0

S kI
s'o iS
1 :1 2  
“ i?;?* 

-  O

l y

84.5
91.5 
87,»
80.5 
80,0

89.7
87,?
83.7
96.2
91.0
87.3
84.0 
89 7
99.0 

100,0
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mm. c. l.
Średnia, wysokość barometru miesięczna 750,240 27 8,570 
NajwySej barom etr dochodził

d. O o lO g .r . 700,28 28 1,029
Najni£ej d. 9 o 6 r. 739,00 20 3,590
Średnia zmiana dzienna barometru 3,52 l,5c
Najw. zmiana dzień. d. 25 — 20 14,21 0,30 
Średnia wysokość barometru jest wyisza o 0>28l 0,125

od stanu normal, z 17 latpoprzedz.' (749,959 27 8,454)
Średnia temperatura Listopada jest +  1“88 G. +  1,50 K

ł ta jest wy£sza o. 0,09 0,55 „
od stanu normalnego z 17 k tp o p rz . (+1,180 „ +  0,949.)

Najwif. ciep. doch. d. 1 o 4 g . w. + 1 2 ,9  + 1 0 ,3  „
Najmniejsze d. 18 o 10 g. w. — 11,3 „ — 9,0 „ 
(Termometrograf wskazał Max. + 1 2 °5  R d . 1, min — 9‘’7 R d. 19). 
Średnia zmiana dzienna temperatury 2,24 „ 1,79
Największa zmiana dzienna d. 21—22 o Cr. 8,5 „ 6,8 ”
Średnia wilgotność powietrza wynosi 92,1 biorąc 100 za zupełne 

nasycenie powietrza parą wodną albo 5,50 grammów na je
dnym metrze sześciennym powietrza.

Średnia temperatura miesięczna irćd ła
za pałacem Kaźmirowskim +  7®35 R.

Dni pogodnych było 5, na pó ł pogodnych 5, pochmurnych 20.
— deszczu 6 (d . 9, 10 ,22 ,20 ,29 , 30).
— śniegu 8: fd. 13, 13, 14, 15, 10, 17, 21, 22).
— mgły 2 (d. 18, 19).
— mrozu białego 2 : ( d .  0 ,7 ) .

W ody z deszczu spadło milim. 11,20 czyli 4,95 lin. paryzkich. 
z śniegiem 37,60 milim. czyli 16,70 lin .., razem 48,86 milira. 
czyli 12,60 linii.

Listopad r .  b. b y ł w dniach pierwszych pogodny i ciepły, środek 
zaś miesiąca zimny i śnieiny. Od dnia 12 wieczór śniee pa. 
da ł bezustannie a£ Aq d ^  15 tak obiicie, i e  ziemię przeszło 
na p o ł łokcia pokry ł. W  dnm 22 raptownia odwilż i deszcz 
stopiły  tak  gwałtownie owe massy śniegu £e w przeciągu do- 
by )u i  ty lko  w zakątkach snieg widzieć mo£na było. Koniec 
tniesiąca b y ł średnio pogodny W  ogóle Listopad by ł bar
dzie, pogodny ]ak lat innych, chociai wody ^spadło wiece'j 
jak w stanie normalnym. i

W  d. 27 Koło białe wielkie osaczało ksieivc.
W iatr panujący PdW . i Pd.
W ichrów mocnych było 2: PnW. i- z .  j .



P O D M G  BESSLA ,

prze?

J. Baranowskiego.

Chociaż w wieku już szesnastym zastanawiano się 
nad magnetyzmem ziemi, gdy szczególnie fFilhelm 
Gilbert lekarz królowej Angielskiej Elżbiety oso
bne o nim ogłosił dzieło (*), że jednak badania ów
czesne mające tylko wykryć wpływ magnesu na obrót 
ziem i, wigcej były metafizyczne niż na obserwa- 
cyach zasadzone; cała chwała stworzenia tej nauki

(*) Gnrtelml Gilkerti de magnete maęneticisque corporibus, 1809 
Londini fol. Inne wydania tego dzieta były: 1628 in 4to. w Prankfarcie- 
1653 in 4to w Sedan. 1636 in 4to. w Amsterdamie.

Tom t. Łtiey i84ł.



należy się Humboldtowi, Gaussowi, Arago, i Tf'ebe 
rowi, którzy korzystając z wynalazków Laplasa i 
Poissona w analizie poczynionych, takie zastosowa
nia z wieloletnich doświadczeń wywiedzione, porobili, 
że największe pożytki dla żeglugi, fizyki i astronomii 
sprowadzą. W Roczniku astronomicznym, który pod 
redakcyą Szumachera w Sztutgardzie wychodzi, na 
rok 1843 astronom królewiecki Bessel zamieścił spra
wozdanie o postępie i stanie teraźniejszym nauki o 
magnetyzmie ziemi, tak treściwe i krytyczne, że oboję- 
tném być nie może dla naszych czytelników podanie one- 
go w głównych zarysach i z samą nauką ściśle się wią
żących, w języku Polskim. Z tych zarysów jaśnie się 
okaże co już w téj nauce zrobiono, a czego się jeszcze 
spodziewać można? Jakie badania rzeczywisty pożytek 
przynoszą, a jakie za niezgłębione uważać należjf 
Jakie są środki i jakie przeszkody w rozwijaniu tej 
nauki na drodze doświadczenia i obserwacyi? Ile 
rachunek wyższy przyczynił się do jego rozwinienia, 
nakoniec jacy ludzie i jakie rządy dopomogły do 
czynienia doświadczeń w różnych częściach naszéj 
ziemi?

W iadomo jest, że ruda żelazna zwana kamieniem 
magnesowym, ma dwie własności, których w innych 
ciałach w ogólności nie dostrzegamy ̂  tojest szcze
gólną siłę  przyciągającą i polarnosć. Siła przyciąga

jąca  magnesu, objawia się na małych tylko massach 
niektórych ciał, blisko niego znajdujących się, między 
któremi żelazo zwykle ma miejsce; jego polarność 
sprawia, że kawałek magnesu, zawieszony tak, iżby 
się wolno około swego środka ciężkości mógł obra-



cać, zawsze w pewnym i oznaczonym kierunku wzglę
dem poziomu i stron świata do spoczynku wraca.

Niektóre ciała z rzędu mineralnego, nie zawiera- 
jij,ce w sobie pierwiastku żelaza, objawiają też same 
własności; wszystkie zaś, które takowe okazują, pod 
ogólne nazwisko ciał magnesowych się podciągają. 
Gdy sztaba stalowa hartowana, raz lub kiikokrotnie, 
zawsze jednak w jednym kierunku, magnesem pocią
gniętą zostanie, wtedy nabywa również zdolności p rzy
ciągania i polarności, czyli innemi słow y, zostanie 
namagnesowana, i dwie te własności dłużej lub kró
cej zatrzymuje. Tego rodzaju pręty stalowe, magne
sy , albo igły magnesowe, częściej się wymieniają 
aniżeli naturalne magnesy; gdyż pierwsze dla swej 
formy polarność widoczniej przedstawiają, aniżeli nie- 
foremnie ułożony magnes: nadto w doświadczeniach, 
mniej dogodnemi są same sztuki magnesu.

Jeżeli igła magnesowa poziomo kołysząca się, za
wieszona będzie na długiej nitce takiej, ażeby ta ani 
zrządzała ani przeszkadzała skręceniu się, wtedy igła 
w jednym tylko kierunku może przyjść do spoczynku, 
tojest w kierunku południka magnetycznego. Jeżeli 
kierunek ten na różnych punktach ziemi śledzić 
będziemy; znajdziemy, iż takowy w jednych miej
scach prawie, w niektórych zaś zupełnie schodzi 
się z kierunkiem linii południowej; kąt pod którym 
len kierunek przecina linią południową, nazywa się 
zboczeniem magnetjcznem  albo deklinacyą, i ta może 
być wschodnia lub zachodnia, podług tego, jak ko
niec igły północny, znajduje się na wschód lub na 
zachód względem linii południowej. Przeciwnie, jeże
li igła magnesowa tak zawieszona będzie, iżby się



wolno około swego środka ciężkości poruszać mo- 
•gła, wtedy zmieni swoje horyzontalne położenie, i 
nachyli się do poziomu, co wtenczas nastąpi, gdy 
osi obrotu na której igła spoczywa, nadamy położenie 
poziome, w jakiem ona przed namagnesowaniem 
równowagę zachowuje; lecz gdy ta igła zostanie 
namagnesowaną, zaraz jeden jej koniec weźmie prze
wagę nad drugi, i igła nachyli się już nie w ka
żdym dowolnym, ale w pewnym oznaczonym kierunku 
do poziomu. Odstąpienie to, w tym razie gdy oś 
obrotu igły prostopadła jest do południka magnety
cznego, nazywa się nachyleniem ig ij.

Dwie te własności razem pod uwagę wzięte, oka
zują, że igła przez magnesowanie, nabywa siły takiej, 
jakiej poprzednio nie miała. Kierunek tej m agnety
cznej s i ł j  oznacza się przez zboczenie południka magne
tycznego, i przez nachylenie igły jakieby wzięła, gdy
by na swej płaszczyźnie wolno obracać się mogła. 
Że południk magnetyczny nie schodzi się lub przy
najmniej nie wszędzie z linią południową miejsca, to 
już Europejscy żeglarze, którym igła magnesowa nie- 
odbicie jest potrzebna, przy końcu 15 wieku postrze
gali. W Europie zasługa odkrycia nachylenia igły 
magnesowej, należy się Robertowi Norman mechani
kowi narzędzi matematycznych, który w r. 1576 uwa
gę swoję na nie zwrócił, i jego wielkość w Londy
nie, gdzie mieszkał, oznaczył.

Tak zboczenie jako i nachylenie igły niagnesowej, 
nie zachowują na wszy-stkich punktach takiej ważno
ści, jaka się w pewnem miejscu objawia. Odległe 
podróże morskie przez Europejczyków aż do Amery
kańskiego i Indyjskiego morza odprawione, dały po-



inać wielkie zmiatiy w tychże; zczasem okazało si§ 
iż południk magnetyczny tylko w dalszych okolicach 
od bieguna ma kierunek prawie od południa ku pół
nocy; zaś blisko samego b i e g u n a , k i e r u n e k  igły 
za południk brać można; tak, iż żadnego punktu nie 
ma na ziemi w którymby tenże sam koniec igły, któ
ry u nas prawie na północ sig kieruje, na południe 
si§ odwrócił. Podróże te okazały nadto, że nachy
lenia igły, również zmianom ulegają, iż nawet do zu
pełnej przemiany kierunku dochodzą; tak że koniec 
północny który w okolicach naszych prawie, zaś 
w punkcie blisko którego nieulękniony kapitan Jan 
Ross swój okręt wśród lodów opuścić musiał, zu
pełnie na dół sig nachyla, postgpując ku równikowi, 
zwolna swoje nachylenie traci, a dalej rznowu wyżej 
się wznosi, od końca południowego który ku biegu
nowi zifemi południowemu coraz niżej ściągany, na
reszcie przy biegunowem kole, gdzie niedawno ad
mirał DumorU dUrcille sig znajdował, od punktu 
wierzchołkowego się odwraca.

Te wielkie zmiany w kierunku siły magnetycznej 
na ziemi, zwróciły tym więcej na siebie uwagę, że 
z ich poznania spodziewano się odnieść ważne ko
rzyści dla żeglugi. Znajomość zboczenia igły nietyl
ko żeglarzowi jest potrzebna, aby podług niego od
nosił kierunek, według którego ma żeglować, ale 
nadto za pomocy niej może być znaleziona długość gie- 
ograficzna miejsca, w którem okręt sig znajduje; spo
sób, którego jak wiadomo, aż do połowy wieku po
przedzającego napróżno szukano. Użytek z poznania 
kierunku siły magnetycznej na wszystkich punktach 
ziemi był jeszcze i ten, że on dał powód znakomitemu



astronomowi Angielskiemu Edmundowi Hallejowi do 
połączenia wszystkich punktów, w których żeglarze 
zboczenie igły magnesowej równej wielkości uwa
żali, linią krzywą na jednej karcie, tak, iż ta karta 
wprost wystawiać miała, jak wielkie zboczenie igły 
w każdym punkcie na morzu, było w owej epoce dla 
której karta zrobiona została (1700) (*). Do tej kar
ty przybyła jeszcze inna, która stan nachylenia igły  
w podobny sposób na rok 1700 przedstawiała, a któ
rą Wilcke, w rozprawach Szwedzkiej akademii umie
jętności na rok 1768, ogłosił.

W miarę powiększającej się liczby punktów w któ
rych zboczenie i nachylenie magnetyczne oznaczonem 
zostało, można tego rodzaju kartom większą rozcią
głość i dokładność nadać. Porównanie podobnych 
kart,' w różnych epokach wykonanych, doprowa
dzić może do ogólnego poznania zaszłych zmian 
w zboczeniu i nachyleniu, po pewnym upływie czasu. 
Hansteen z wielką pracą dotąd znane obserwacye co 
do kierunku siły  magnetycznej, aż do roku 1819 ze
brał; nadto do własnych poszukiwań o magnetyzmie 
ziem i, przydał zbiór kart, też zmiany wystawia
jących.

Jednak kierunek siły magnetycznej na ziem i, jest 
tylko jednem  z jej pojawień; drugim jej znakiem wi
dzialnym jest moc albo natężenie, pod którem się taż 
siła, na różnych punktach ziemi objawia. O ostatniej

(*) Hansteen w swoich dochodzeniach o magnetyzmie ziemi 
przyucza miejsce z dzieła Atanazego Kirchera o magnesie, któ

re okazaje, i i  ksiądz Chr. Bai-ras jeszcze przed Hallejem, tę i 
samą myśl powziął; laś Humboldt przyzaaje prawo do tego Kolum
bowi i Kabatowi.



aż do początku teraźniejszego wieku, żadnych prawie 
wiadomości nie mieliśmy, które jednak wprzódy na
byte być musiały, nim głębiej w poznanie własności 
magnetyzmu ziemi zapuścić się miano. Rozleglej- 
sze zbadanie tej s iły , stało się przedmiotem wiel
kiego zadania, na rozwiązanie którego Alexander 
Humboldt życie swoje poświęcił. W zadaniu tem, 
część która się do magnetyzmu ziemi odnosi, bardzo 
sig ważną okazała.

Humboldt najprzód sam, a później inni, natężenie 
magnetyczne na wielu punktach ziemi z sobą poró- 
wnyw'ali, a to za pomocą uważania czasu poruszeń 
poziomo zawieszonej ig ły , którą kolejno na różne 
punkta przenoszono. Związek, jaki zachodzi między 
takową obserwacyą a natężeniem magnetycznem, bar
dzo jest znaczący. Ponieważ poziomo zawieszona 
igła, tylko w kierunku południka magnetycznego do 
spoczynku wraca, a w każdym innym kierunku usiłu
je do pierwszego położenia, sig zbliżyć, przeto skutek 
siły magnetycznej na igłę, objawia sig stale w pe
wnej prędkości kątow'ćj, ku południkowi magnetyczne 
mu idącej, jaką jej ta siła w każdej chwili udziela 
gdy igła wolno zostawioną będzie. Jeżeli igłę o pe 
wny dowolny kąt od południka odciągniemy, a po 
tem ją wolno puścimy, ta zaraz zacznie sig około 
niego kołysać; te kołysania stają się coraz wolniejsze 
co dopóty trwa, dopóki igła na południku magnety 
cznym nie stanie. Prędkość kątowa, jakiej ona wte 
dy nabyła, oddala ją zno\vu od tegoż południica w stro 
ng przeciwną, lecz siła magnetyczna działająca wów 
czas naprzeciw ruchu igły, odbiera jej część nabyte 
prędkości w taki sam sposób, w jaki jej wprzódy ta



kowąż udzieliła. Prędkość zmniejsza się stopniowo, 
aż do zupełnego zniszczenia, które w tej chwili na
stępuje, w której igła do położenia początkowemu po
dobnego, tojest do tego samego kąta z przeciwnej 
strony południka magnetycznego, dochodzi. W tem 
miejscu pozostałaby w spoczynku, gdyby jej znowu 
ciągle działająca siła magnetyczna ku południkowi 
magnetycznemu nie zbliżała, i drugiego poruszenia, po
dobnego poprzedzającemu, w przeciwnym kierunku nie 
sprawiła. W taki sam sposób następuje drugie, potem 
trzecie i t. d. kołysanie. Ten wykład okazuje, jak 
dalece siła magnetyczna jest przyczyną ciągłego ko
łysania się igły. Im silniej ta przyczyna działa, czyli 
im większa jest siła, która igłę nie będącą na połu
dniku magnetycznym ku niemu nakręca, tym wię
ksza jest także przez nią sprawiona prędkość kąto
wa, a przez to samo krótsze trwanie jednego poru
szenia. Ponieważ igła na różnych miejscach ziemi 
odmienne czasy kołysań okazuje, przeto daje nam po
znać iż wspomniona siła jest różna, a jej wielkość 
przez obserwacyą kołysań porównywaną być może. 
Jeżeli magnetyzm samej igły, w czasie jej poruszań 
na różnych miejscach ziemi, żadnej zmianie nie uległ, 
to różne trwanie kołysań jedynie od różnego natęże
nia s i ł f  ziemskiej zbliżającej igłę do południka ma
gnetycznego, pochodzi. Dla porównania skutków tej 
siły na różnych miejscach ziemi, weźmy igłę staran
nie namagnesowaną, z jak najtrwardszej stali, i ta
kową ochrońmy praed innym magnesem blisko położo
nym; igła zachowa swój magnetyzm prawie statecznie,
o czem przez sprawdzenie na miejscu w którśm wprzó
dy poruszenia uw^ażane były, przekonać się można.



Oprócz Humboldta i inni do tego bogactwa odkryć się 
przyłożyli, ¡akolo-.Jdolf Erman.,Frefcinel.f Hansteen; 
Due, Lütke, Sabin-, ale Humboldt ma tę zasługę, że 
zgromadził obserwacye w podróżach całą, ziemię opa
sujących i z nich prawidło wyciągnął na każdy dzień, 
tojest ścisłe oznaczenie magnetyczne tak co do zbo
czenia jako i natężenia.

Siła którą na różnych miejscach ziemi za pomocą 
poruszeń poziomo zawieszonej igły porównywamy, 
w tych tylko puiiktach jest jej całkowitą siłą  magne
tyczną, gdzie działa na tej samej płaszczyźnie na 
której się igła porusza, tojest tylko na poziomej. 
To ma miejsce dla pewnych tylko punktów ziemi, 
w ogólności zaś siła magnetyczna pochyło wzglę
dem poziomu działa. W poziomo zawieszonej igle 
z objawiającej się i poziomo działającej części ma
gnetycznej siły , można całą siłę  wyznaczyć, gdy 
nadto, nachylenie rzeczonej igły uważane będzie. Dla 
zrozumienia, jaki związek zachodzi między dwiema 
siłami, potrzeba sobie przypomnieć, że jednę  siłę  mo
żna zawsze zastąpić przez dwie itine, które się wy
obrażają przez dwa krótsze ramiona trójkąta prosto
kątnego, a którego najdłuższe ramie pierwszą siłę  
wyobraża. Linią któraby nam wyobrażała całkowi- 
tą siłę, odetnijmy na ab w kierunku pochyłym do po-

H. c a TTziom u/f/f, na którym. -----
się ta siła znajduje.
Nakreślmy trójkąt abc 
taki, ażeby jeden z je
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go boków krótszych, ac, był poziomy, a drugi, cb, 
pionowy; dwa te boki wyobrażać będą siły, poziomo 
i pionowo działające, których wspólne działanie za
stąpi całą siłę  ab. Ponieważ stósunek dwóch linij 
ab do «c, za pomocą kąta zawartego między niemi, 
tojest nachylenia magnetycznego można wynaleźć, 
przeto wiadoma będzie cała  siła ab, gdy działająca 
część jej ac z poruszenia igły poznaną będzie.

Tym sposobem znaleziono także i natężenie całko
witej siły magnetycznej, w tych punktach ziemi, w któ
rych poziomo kołysząca się igła, swoję horyzontalną 
część wskazała. Z tego poznano, że natężenie nie 
zachowuje tej samej ważności na wszystkich punktach 
ziemi, lecz tak znaczne różnice okazuje, iż te od poje
dynczej do podwójnej ważności dochodzą. Natężenie 
siły można również przez linie krzywe na karcie 
wystawić podobnym sposobem jak się wystawia zbo
czenie i nachylenie; tak iż Irzy rodzaje kart, stan 
magnetyczny ziemi zupełnie naocznie przedstawiać 
mogą.

Stan takowy nie jest statecznym, owszem okazuje 
on w sposobie objawiania się a zapewne także w swo
ich przyczynach wiele różnych odmian. Jedne z tych 
odmian postępują bardzo leniwo, ale przez długi 
przeciąg czasu, zawsze w tym samym kierunku, przez 
co dochodzą do takiej rozciągłości, iż położenie a 
może i kształt linij magnetycznych na karcie wysta
wionych, przez to całkiem odmienią. Tak zboczenie ma
gnetyczne w'Londynie w r. 1580, blisko 11 stopni na 
wschód dochodzące, teraz blisko 24 stopnie na za
chód wynosi, i znowu ubywać zaczyna. Nachylenie 
tamże w r. 1576 było prawie 72 stopni; wzrastała



potem na kilka stopni aż do r. 1720; od owego czasu 
zmniejszyło sig dotąd aż do 69 stopni. Lubo zbo
czenie i nachylenie do największego stopnia doszedł
szy, potem znowu maleją, i lubo wszystkie wielkie 
zmiany w naturze, jako peryodycznie wracające uwa
żają się, obserwacye jednak, żadnego dotąd dowodu 
za powrotem stanu magnetycznego ziemi nie okaza
ły , a tym mniej peryodu jego nie oznaczyły. W ogól
ności wiemy tylko, iż ta wielka zmiana znajduje się 
w naturze.

, Drugi rodzaj zmian stanu magnetycznego zie
m i, objawia się w codziennie odnawiającym sig 
kołysaniu igły, któryto stan o tyle tylko śledzonym 
został, o ile się takowy w zboczeniu okAznie. W na
szych okolicach stałego lądu, codziennie zrana po
kazuje igła zboczenie największe wschodnie, a po po
łudniu największe zachodnie. Na wielu miejscach ob
serwacye nieprzerwanie prowadzone okazały, że wiel
kość zmiany dziennej w zboczeniu, odmienia się z po
rami roku. Z szeregu obserwacyj codziennie od go
dziny 8ej zrana, do godziny lej po południu czynio
nych w Giettyndze a zaczętych najprzód przez Gaussa 
potem przez sześć lat prowadzonycJi przez Dra Gold- 
sckmidty wypada: iż w kwietniu zboczenie jest najwię
ksze, a w grudniu najmniejsze: pierwsze 15 minut, 
drugie 5 minut wynosi. W okolicach ziemi zwrotni
kowych dzienna zmiana jest mniejsza, na półkuli zaś 
południowej w ogólności zdaje się iż zrana zachodni, 
po południu kierunek wschodni siły magnetycznej ma 
miejsce. W nocy w ogólności następują daleko mniej
sze zmiany tego rodzaju, aniżeli w dzień. Zmian dzien
nych, co do średniego kierunku igły, zależącego od



pór rocznych, dotąd jeszcze obserwacye z pewnością 
nie wykryły.

Trzeci rodzaj zmian sianu magnetycznego ziemi, 
jest ten, który się objawia niezależnie od dni i pór 
rocznych; nastgpuje on całkiem niespodzianie, po
większa się lub zmniejsza także niespodzianie; zmia
na ta sprawia, iż np. poziomo zawieszona igła, cią
gle swój kierunek zmienia, często wprawdzie mniej 
widocznie, niekiedy jednak w kilku minutach na pół 
lub więcej stopnia. Te szybkie zmiany musiały obu
dzić uwagę od czasu jak Coulomb nielylko przez za
wieszenie na jedwabnej nie skręconej nitce, igły, 
tak ją czułą zrobił, iż ta najmniejsze zmiany kie
runku siły magnetycznej wskazać mogła, ale nadto 
takową przez dodanie mikroskopu, dla poznania i mie
rzenia tychże zmian zaopatrzył; lo urządzenie później 
przez znakomitego mechanika Gambeja znacznie udo
skonalone, większego upowszechnienia nabyło. Po
ruszenia igły o których tu mowa, okazują się podo
bnemi do tych, jakieby pochodziły z przyciągania ma
łych blisko znajdujących się, bez porządku i celu po
ruszanych mass żelaza. Jednak to zjawisko ściślej 
zgłębiającego badacza nie uwiodło; nie mogło się 
przed nim ukryć, źe niespodzianie i nagle zachodzące 
zmiany, nie są raiejscowemi przeszkodami co do kie
runku igły, lecz skutkiem wpływów na tęż, które się 
w  najodleglejszych punktach ziemi równocześnie obja
wiają. Humboldt zamierzonem przez siebie śledzeniem 
ruchu igły co pół godziny, przez nagłe w tejże oka
zujące się przeszkody, jeszcze w r. 1806 i 1807 za 
pomocą mających się przedsięwziąć obserwacyj na 
wschód i na zachód względem miejsca swego pobytu



i porównania równoczesnych obserwacyi, spodziewał 
się podać wyjaśnienie natury tych zmian; jego jednak 
wówczas długi pobyt w Paryżu i wypadki polityczne,, 
nie dozwoliły inu dokonać tego zamiaru: dopiero przez 
uderzające wypadki do jakich Arago  przyszedł, na 
nowo badania nad magnetyzmem ziemi ważności na
brały. Wielki ten fizyk, prawidła do rozleglejszego 
śledzenia zjawisk magnetycznych w Paryżu podać 
przedsięwziął, z czego wynikło, iż on dawniejszym 
pomysłom o wpływie zorzy północnej na- igłę ma
gnesową, liową wagę przydał, i okazał iż wpływ zorzy 
nie ogranicza sig tylko na okolicach ziemi gdzie ona 
jest widzialną. Kup/er w Kazanie, podczas zjawienia 
się zorzy północnej, uważał zmiany w igle magneso
wej, a porównanie jej ruchów yv tymże czasie w Pa
ryżu dostrzeganych, okazało po raz pierwszy równo- 
czesm ść  zmian igły w obudwu miejscach. W la
tach 1828— 1S30 Humboldt uskutecznił szereg ob- 
serwacyj, który w dniach poprzednio umówionych, śle
dził ruch poziomy igły w Berlinie, Frejbergu (w szy
bie głębokim na 35 sążni pod ziem ią), Petersburgu, 
Kazanie, iMikołajewie, w Marmato (w Kolumbii) i jej 
kierunek co godzina podał, i przykłady przytacza 
równoczesnych zmian, nietylko większych, sprawio
nych przez widzialne zorze północne, ale także mniej
sze przeszkody bez widocznych zjawisk. Jednak od 
r. 1836 usiłowaniom Gaussa i jego spółpracownikom 
winni jesteśmy dokładniejszą jeszcze znajomość tych 
osobliwych aiejeduostajnych ruchów. Używał on 
igieł magnesowych większego ciężaru, aniżeli to do
tąd w zwyczaju było; igły te (albo raczej pręty żelaza 
namagneso\yanego) długich nitkach nie skrgcpnego



jedwabiu, w pokoju u sufitu zawieszone bywają; ich 
zaś kierunek nie mikroskopem, ale ze znacznej odległo
ści lunetą sig uważa; luneta takowa skierowana do 
zwierciadełka utwierdzonego na jednym końcu igły, 
odbity obraz podzielonej miary u dołu pod teodolitem 
będącej wskazuje. Uważanie tym sposobem kierunku 
igły nierównie jest pewniejsze, aniżeli igłą magneso- 
v̂ą Ganibeja, i ma tę korzyść, że jej poruszenia z wię

kszej odległości widziane być mogą, przez co nagłe 
zmiany, jakie blizkość obserwatora i ciąg powietrza 
przez ciepło jego ciała sprawione, tracą swój wpływ 
szkodliwy na kierunek igły. Później Gauss wy na 
iazca tego sposobu, przez trafne zastósowanie apa 
ratu dającego poznać zboczenie igły magnesowej ije 
zmiany, przydał drugi jeszcze polegający na nowej 
użytecznej zasadzie, za pomocą którego można tak 
że i zmiany w poziomem natężeniu z równą ścisło  
ścią i łatwością poznać. Porządek w szeregu ob 
serwacyj tak jest zaprowadzony, iż wszyscy obser 
watorowie, gdziekolwiek się znajdować mogą, poda 
nia swych narzędzi, w dniach poprzednio umówio 
nych i epokach zupełnie równych, co 5 minut zapisują 
Taki ciąg obserwacyj od 4 lat prowadzony, dał już po 
znać bytność przeszkód siły magnetycznej ziemi w naj 
drobniejszych szczegółach, o ile się tako>ve w zbo 
czeniu i natężeniu poziomem objawiają. Ciąg ten ob 
serwacyj dostarczył licznych dowodów równoczesności, 
mniejszych i większych, prędzej lub wolniej okazujących 
się i niknących wpływów na igłę magnesową; oka
zał nadto, że te zmiany w ogólności w północnych 
krajach Europy są większe, aniżeli w południowych, 
a przez to nauczył, że ich przyczyn głównie na pół



nocy szukać należy, dał także poznać wyjątki od tego 
prawidła, które według prawdopodobieństwa oka
zują, iż te zmiany lubo głównie, jednak nie wyłącznie 
z okolic biegunowych ziemi pochodzą.

Różnego rodzaju zjawiska magnetyzmu ziemskie
go, zgłębiane drogą obserwacyi, dostarczyły zasobów 
które wprzódy dokładnie porównać wypada, nim wię
cej lub mniej dokładne wyjaśnienie tej dziwnej w ła
sności ziemi przedsiewziętem będzie. Nie ma tu mo
wy o odpowiedzi na pytanie, dlaczego ¿ziemia posiada 
magnetyzm, gdy i bez niego mogłaby się utrzymać, 
ani o zbadaniu pierwszej przyczyny  samej siły . ma
gnetycznej, która zawsze dla nas będzie taką tajemni
cą, jak pierwsze przyczyny wszystkich sił. Wyjaśnie
nie tylko będzie zależało na śledzeniu związków mię
dzy najprostszemi z\^^^ńíkaxm tejże samej siły, któ
rą na widok chcemy wystawić, a zjawiskami zawikta- 
nemi, które kula ziemska przedstawia.

Według najnowszej i tylko na samych obserwa- 
cyach opartój karty, ktfirą A d o lf Erman  podał, a 
królewskie Londyńskie towarzystwo umiejętności ogło
siło, linia łącząca punkta na powierzchni ziemi, w któ
rych igła zboczenia nie ma, albo gdzie siła magne
tyczna poziomo działa w kierunku zupełnie od północy 
na południe, wychodzi z niedostępnych lodów biegu
na północnego, przechodzi przez Białe morze, Ros- 
syą, morze Kaspijskie, ciągnie się przez półwysep 
Indyjski z tej strony Gangiesu, zwraca się znowu po
tem na północ, przecina półwysep z tamtej strony 
Gangiesu, idzie blizko stepów północnej Syberyi, 
zkąd też między Kamczatką a Japonią, znowu do pół
wyspu z tamtej strony Gangiesu przechodzi; potem



znowu morze Indyjskie i Nową Holandyą przerzyna i 
wkoucu na południowem kole dalej już śledzona być 
nie może. Lecz znowu widoczną sig staje na morzu 
Amerykańskiem, gdzie z lodów wychodzi, ciągnie się 
przez Brazylią, morze Antyllów, przez Stany zjednoczo
ne Ameryki północnej, odnogę Hudsońską i ztąd wraca 
do lodów północnych, z których jej kierunek się roz
począł. Podobne ale również uderzające i nie jedno
stajne ciągi, mają inne linie zboczeń, tojest linie krzy
we łączące te punkta ziemi, gdzie zboczenie ma ozna
czoną wartość, np 10, 20, 30 stopni i. t. d. wscho
dnie lub zachodnie.

Wyjaśnienie przeto ma te wszystkie zakręty linij 
zboczeń odwikłać, ma takowe uważać jako wypadki 
szczególnych własności, które siłę magnetyczną w jej 
najprostszym pojawię cechują. Ale toż samo wyja
śnienie, ma jeszcze większy pożytek przynieść, ma 
ono także śledzić ciąg linij nachyleń i natężeń.^ ma 
zdać rachunek ze zmian jakich te wszystkie linie 
doznają, bądźto ze zmian Vpostępem czasu zbiera
jących się, bądź też w  każdym dziennym peryodzie 
powracających. /

Z wyjaśnienia sposobów, za pomocą których na
tężenie magnetyczne na wielu punktach ziemi poró- 
wnanem było, wynika; że te porównania opierają się 
na tem przypuszczeniu, iż magnetyzm samej igły 
w ciągu jej porównywania, żadnej zmianie nie uległ. 
To przypuszczenie można za dozwolone uważać, 
wtenczas, gdy przedział czasu jest krótki, a igła 
z przynależną ostrożnośoł^ zrobiona i używana była; 
wszelako traci ona swą pewność, gdy jest mowa 
o-porównaniach, m i^zy któremi długi czas upły-



\va; jakoż doświadczenia fFilItdmu fFebera zdają 
sig okazywać, że każda odmiana co do ciepła igły, 
małe pozostające \s niej zmniejszenie siły magnety
cznej zrządza. Jeżeli zatem zmiany nietylko co do 
kierunku siły magnetycznej, której wykrycie przez 
obserwacye żadnej przeszkody nie stawia, ale prze- 
dewszystkiem także jej natężenie poznane być mają, 
potrzeba użyć takiej metody, któraby dała poznać te 
ostatnie niezależnie od przypuszczenia niezmienno
ści igły. Tą użyteczną metodg o d k r y ł a  G iuss 
zastósowania jej poczynił, i przez to swoje wielkie 
pomysły o nauce magnetyzmu ziemi objawih

Ponieważ igła magnesowa poziomo zawieszona, 
okazuje siłę  skręcenia, której wielkość przez uważa
nie czasu kołysań zmierzoną być może, nadto taż si
ła  skręcenia -jest większą lub mniejszą w takim sa
mym stósunku w jakim siła magnetyczna ig ły , albo 
siła magnetyczna ziemi bgdzie większą lub mniejszą, 
więc ważność jaką jej obserwacye wskazują, jest 
iloczynem obudwóch sił. Gdyby prócz tego iloczy
nu dwóch czynników, także stosunek między niemi 
przez obserwacye w^ykryć można, wtedy możnaby je 
rozłączyć, tojest każdą oddzielnie wyznaczyć. Od 
wynalezienia tego stósunku, cała ta metoda zależy. 
Wymaga ona drugiej igły magnesowej, której siła skrę
cenia przez obserwacye się wyztiacza; również wy
znacza s ię ‘i ta siła skrgcenia, gdy igła na działanie 
magnetyczne ziemi wystawiona będzie, nareszcie i ta 
siła jaką w niej blisko postawiona pierwsza igła zrzą
dza. Pierwsza z tych s ił  skręcenia , jest iloczynem 
siły magnetycznej ziemi i drugiej igły; druga jest ilo
czynem magnetycznych sił obu igieł; ich stósunek
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jest oczywiście stósunkiem siły magnetycznej ziemi 
i pierwszej igły, jestto wigc ten sam stosunek który 
poznać należy, ażeby z jego połączenia z wyznaczo
nym w .początku iloczynem s ił magnetycznych ziemi 
i pierwszej igły? te obiedwie s.ły w szczególności 
zbadać. To jednak nie wprzód nastąpi, aż jaśnie sig 
wystawi prawidło, według którego sama siła magne
tyczna w swoim najprostszym pojawię działa. Nie 
żelazo magnetyczne jest przyciągane od igły magne
sowej , lecz inna igła magnesowa bgdzie od niej 
przyciąganą lub odpychaną według tego, jak koniec 
północny jednej do końca południowego drugiej albo 
końce jednoimienne dwóch ig ie ł, do siebie zbli
żane bgdą. Jeżeli igła magnesowa na kilka sztuk po
dzieloną bgdzie, to każda oddzielna sztuka okaże też 
same własności, jakie cała igła okazywała, z czego 
wnosi sig, że magnetyzm jest siłą , która nietylko na 
końcacli igły ma swoje siedlisko, ale i w kaidej znaj
duje sig je j  części.

Ponieważ igła, przed namagnesowaniem, żadnego 
znaku siły magnetycznej uie objawia, a potem tako
wą okazuje, wynika z tego, że magnesowanie wpro
wadza zmiang w jej cząstkach. Ilość cząstek ma- 
teryalnych samej igły przez tg czynność sig nie zmie
nia, gdyż ciężar ig ły , przed i po namagnesowaniu 
pozostaje tenże sam. Wszelako, w pojedynczych 
cząstkach igły zachodzi zmiana przez oddzielenie się 
dwóch w każdej cząstce, równych co do ilości, 
płynów, które przed namagnesowaniem razem z łą 
czone z sobą były; a z tych jedna okazuje polar
ność północną, druga południową. Ażeby sobie 
to wyobrażenie uzmysłowić, każdą pojedynczą czą-



slkg uważać można jako małą kulkę. Dopóki w je
dnej takiej kulce obadwa płyny jednako są rozło
żone , wtedy jeden neutralizuje drugi, przez co kulka 
nie okaże ani jednej ani drugiej polarności; lecz gdy 
płyny rozłączone zostaną, i jeden z nich na jednym 
końcu średnicy kulki, a drugi na drugim si§ zbierze, 
średnica ta stanie sig przez to osią magnetyczną czą
stki, i wtedy pokazuje polarność, tojest kieruje sig 
(gdy kulka wolno obracać się może) według siły ma
gnetycznej zewnątrz niej działającej, i tym silniej sig 
objawia, im dalsze jest rozdzielenie dwóch płynów, 
albo im mocniejsze jest ich zebranie po obu końcach. 
Podług tego wyobrażenia, ciała dające się magneso
wać są te: w których przez zetknięcie z magnesem, 
albo przez jego bliskość, rozdzielenie dwóch płynów  
sprawionem być może. W jednych ciałach rozdzie
lenie to pozostaje stałem, w drugich znika z ustaniem 
magnesowania; stal hartowana należy do pierwszych, 
zupełnie miękkie żelazo do ostatnich.

To wystawienie siły magnetycznej godzi doświad
czenie, że każda najmniejsza cząstka igły magneso
wej ma obie polarności, że te polarności z ciał da
jących się magnesować wywołane być mogą. Czy 
to tłómaczenie fizycznie jest ścisłem , tego nie można 
rozstrzygnąć; dopiero wtedy należałoby je zaniechać 
a innych'szukać, gdyby go śledzenie w jakiembądź 
zjawisku magnetycznem, do sprzeczności z obserwa- 
cyą prowadziło. Dopóki to nie nastąpi, można je 
uważać, równie jak inne doświadczeniu zadość czy- 
niące, jako środek za pomocą którego przejście 
od najprostszego zjawiska magnetycznej siły do za
wilszego, ułatwić można. Lecz to przejście oprócz



\vyslawienia, wymaga jeszcze znajomości prawa, na 
mocy klórego, siła przyciągania dwóch różnoimien- 
nych i odpychania jednoimiennych płynów, z odległo
ścią się zmienia. Ze to przyciąganie i odpychanie, 
nietylko w samem bezpośredniem zetknigciu ma miej
sce, ale sig i w pewnej odległości objawia, to oka
zuje igła magnesowa na nitce zawieszona, której pół
nocny albo południowy koniec, od końca północnego 
albo południowego dnigiej igły już daleka przed ze
tknięciem odepchnięty, albo od końca południowego 
lub północnego przyciągnięty bgdzie. Prawo, według 
którego siła odpychająca dwóch cząstek jednoimien- 
nego płynu i odpychająca dwóch cząstek różnoimien- 
nego zachowuje się, jest w stósunku odwrotnym kwa
dratów z odległości; tojest, gdy dwie cząsteczki od
pychające się albo przyciągające jednego lub drugiego 
płynu, wzajemnie na siebie działają, i te oddalone 
od siebie będą na dwa, trzy, cztery, i t. d. razy wię
kszą odległość, to ich działania na siebie, zmniejszo
ne będą w stosunku jak 1, g, tl. Jestto /a- 
kiez samo prawo którego JMewton dowiódł w przy
ciąganiu ciał niebieskich. W siłach magnetycznych 
prawo to nie przez analogią przyjgtem zostało, lecz 
Coulomb i Hans/een przez własne obserwacye wido- 
cznem je okazali; a Gauss tak je uporządkować po
trafił, iż ich moc pizekonywająca przez to stała się 
zupełną.

Skoro prawo działania dwóch sił magnetycznych 
jest widocznem, na mocy tegoż, można dalsze śle
dzenie zachowania się magnetycznego ciała opierać, 
tojest dochodzić mocy i kierunku polarności, jaka się 
na dowolnych punktach otaczającej go przestrzeni



objawia. Poprowadziwszy płaszczyznę przez środek 
którejkolwiek cząstki ciała, tak iżby oś magnetyczna 
cząstki prostopadłą do niej była, wtedy po jednej 
stronie tej płaszczyzny gdzie jest biegun północny 
cząstki, objawia sig polarność północna, a po dru
giej stronie polarność południowa. Wzgigdnie wszy
stkich punktów na pierwszej stronie tej płaszczyzny, 
biegun północny cząstki jest bliżej, aniżeli jej bie
gun południowy, przez co pierwszy okazuje polarność 
północną aniżeli drugi jej przeciwną polarność
południową; tak iż gdy ostatnia* jednę jej część równą 
pierwszej zniszczyła, pozostaje jeszcze druga jej część; 
przeciwnie dzieje się po drugiej stronie płaszczy
zny, gdzie polarność połudhiowa przeważa. Kieru
nek przeważającej polarności zmierza ku magnetycznej 
cząstce; jej zaś moc zmniejsza się w miarę jak punkt 
na który działa oddala sig od cząstki magnetycznej 
i od wspomnionej płaszczyzny; gdy oddalenie punktu 
jest stałem, moc jest największa w kierunku magne
tycznej osi cząstki. ¿Caźi/r/jednak cząstka ciała w po
dobny sposób działa; magnetyczne przeto działanie 
całego ciała, nic innego nie jest tylko summą wszyst
kich działań jego pojedynczych cząstek. Z tego ła 
two pojmujemy, że magnetyczne działanie pewnego 
ciała^ na którykolvviek punkt przestrzeni, przez sum- 
mowanie działań jego cząstek znalezionem być może, 
gdy moc magnetyczności każdej z nich i kształt cia
ła  dane będą. Prosty przykład widocznie to oka
że. Niech igła bardzo cienka, i w całej swej dłu
gości zarówno silnie namagnesowana, podzielona bę
dzie ha nieskończoną liczbg równych części, tyleż 
równych między sobą igieł tworzących. Na prze



dłużeniu igły, za jej'końcern północnym, wywieia ona 
widocznie polarność północn^ą, gdyż każda jej czą
stka %vywiera takową; ponieważ jej biegun północny 
Ijliżej jest niż biegun południowy, przez to samo sil
niej działa niż mu przeciwny, tak iż pewna przewyż- 
ka siły ztąd powstaje. Działanie całej ig ły , jest 
summą wszystkich tych przewyższek północnej po- 
larności: jest ona tym wigkszą im punkt na który 
działa, bliżej sig znajduje północnego końca igły, 
albowiem każda cząstka igły w miarg jak jest bliż
sza, pozostawia wigkszy nadmiar północnej [>olarno- 
■ści. Na przedłużeniu igły za jej końcem południo
wym dzieje sig podobnież, z tą tylko różnicą, że tu 
przeważająca polarność jest południowa. Na pun
kcie migdzy dwoma końcami igły położonym, oka
zujące sig magnetyczne działanie, może być łatwo do 
wspomnionego dopiero sprowadzone. Jaśniej sig po
wie, gdy na długość igły jedng stopg (12 cali) we
źmiemy, a jej działania szukać bgdziemy w punktach, 
które na 1, 2, 3, 4, 5 cali od jednego lub drugiego 
jej końca są oddalone. Załóżmy że punkt, którego 
działanie poznać chcemy, oddalony jest na jeden cal 
od końca północnego igłyj cal ten w'ywrze polarność 
południową, ponieważ końce południowe jego poje
dynczych cząstek najbliższe są wtedy igły; następny 
dalszy cal igły od jej końca wywiera również sil
ną północną polarność, obie za i polarności zniszczą 
sig zupełnie, i działanie całej igły bgdzie takież sa
mo jak pozostałych jej 10 calî . Szukane działanie 
na punkt położony o jeden cal od północnego końca 
igły (12-calowej) ku jej środkowi, jest’zupełnie takie 
jakieby ł0-calow'a igła wywierała na punkt odległy



o jeden cal za jej koiiceiu póhiocnym. Jeżeli pnnkl 
zamiast ua jeden cal, będzie na 2, 3, 4, 5 cali odda
lony od końca północnego ku jej środkowi, to dzia
łanie jakiegoby on doznał, na mocy tych samych uwag 
byłoby równe temu, jakieby podobne igły na 8, 6, 
4, 2 cale długie, w odległości 2, 3, 4, 5, cali za koń
cem północnym działanie wywierały. Te przeto dzia
łania maleją, z oddaleniem punktu od.środka igły, a 
to z dwóch przyczyn; ze skrócenia działającej części 
igły, i z jej większego oddalenia; w miarę jak punkt 
w połowie północnej igły ku jej środkowi się zbliża, 
doznaje on coraz słabszej północnej polarności, w sa
mym środku igły znika takowa zupełnie; dalej poza 
środkiem ku południowemu końcowi igły, panuje po
łudniowa polarność, zupełnie lak, jak pomiędzy środ
kiem a końcem północnym, polarność północna.

Co tutaj dla wyjaśnienia najprostszego przypadku 
się powiedziało, nie jest dostatecznem do wskazania 
drogi, jakiej się w podobnych poszukiwaniach w mniej 
prostych przypadkach trzymać należy; to jednak wy
starcza do pokazania iż zjawiska magnetyzmu ciała 
na różnych punktach otaczającej go przestrzeni, bar
dzo są odmienne, że raz jedna, to znowu druga polar
ność przeważa, że równej zmianie moc i kierunek 
ich objawiania się, idąc od jednego punktu do dru
giego, ulegają, i aż do zupełnej przemiany przecho
dzą. To okazywanie się magnetyzmu ciała na pe
wny punkt, polega zatem na przewyżce działań je
dnego magnetycznego płynu nad drugi, tojest na wol
nym wypływie pierwszego; dlatego ten wolnym ma- 
gnetyzmem  ciała się zowie. Ten wolny magnetyzm 
jestto właśnie ta cecha, po której się jedynie poznaje



stan magnetyczny cia ła ,- a zatem to co za pomocą 
samych tylko obserwacyj pozuanem być może.

Ponieważ działanie magnetyczne albo wolny ma- 
iinetyzm ciała, na którykolwiek punkt znalezionym 
być może przez summowanie działań wszystkich jego 
niezliczonych cząstek; przeto rachunek integralny po
daje sposób poznania summy mnóstwa cząstek w ca
łości, lecz o jego przystosowaniu wtedy dopiero mó
wić można, gdy cząstki summować się mające wia- 
domemi będą. Przez stósowanie analizy do działania 
magnetycznego ciała, rozumiemy to, iż sztuka ruchun- 
kowa może je wykryć, gdy wiadomem będzie, jak 
działanie podobne każda jego cząstka wywiera, i ja
ki kształt wszystkie te cząstki ciału nadają. Ostatni 
może być poznany przez wymiar ciała, ale pierwszy 
nigdy bezpośrednio nie da sig wykryć. Jak mało sam 
kształt ciała może dać poznać jego stan magnety
czny, to łatwo widzieć można na pręcie stalowynot 
namagnesowanym, którego długość i figura przecięcia 
są dane. Jego wolny magnetyzm łatwo można obra- 
chować, gdy założymy, że jego cząstki są wszgdzie 
zarówno namagnesowane i gdy nadto z' innych pro
stych założeń co do tego wyjdziemy; każde takie 
przypuszczenie da poznać jednostajny postęp natg- 
żenia wolnego magnetyzmu, między dwoma końca
mi pręta; rzeczywiście jednak, nigdy sig nie zachowa 
według tego przypuszczenia, lecz ciągle objawiać sig 
będą niejednostajności, które powstają z nierówne
go magnesowania wewnątrz, i te tak dalece iść mo
gą , iż na długich prętach wiele przemian obudwu 
polarności postrzedz można.



Ta uwaga prowadzi do zjawisk, jakie nam przed' 
stawia wielka magnetyczna kula, którą zamieszkuje
my. Niejednostajny ciąg linij krzyw^ych za pomocą 
których kierunek i moc wolnego magnetyzmu ziemi 
wystawić można, okazuje, że rozłożenie magnetyzmu 
wew^nątrz ziemi, nie idzie pod-iug prostego prawa. 
Do uważania takiego stanu, upoważnia nas znajomość 
jaką dotąd mamy o składzie ziemi, tojest o jéj po
wierzchni, albow^iem la ostatnia przedstawia nam od
miany w rodzaju gór , z których jedne są magnety
czne, drugie wcale nie, albo magnetyczne w tak słabym 
stopniu, iż go dostrzedz nie można. Podobnie leniwsze 
i prędsze zmiany wolnego magnetyzmu ziemi, które 
nam obserwacya wykrywa, dowodzą że ich w-iasność 
magnetyczna ciągłe sig odmienia. Trudno jest aże
byśmy kiedyś przyszli do zupełnego zgłębienia tego 
coby poznać należało, ażebyśmy ztąd jedynie drogą 
samego rachunku doszli do poznania wolnego magne
tyzmu,, który sig na każdym punkcie powierzchni ziemi 
okazuje. Do leoryi należy zadanie, jak takowe wypadki 
z uważanych zjawisk odnieść do ich przyczyn, które 
jedynie przez/j/wivo działania magnetycznej siły uspra
wiedliwione być mogą, a następnie dla każdego do
wolnego roz'iożenia magnetyzmu ziemi zarówno są 
prawdziwemi.

Teorya ile razy dochodzi związku między zjawi
skami przyrodzonenii a przyczynami, zawsze ma do 
rozwieszania podobnego rodzaju zadanie. Zadanie to, 
dopóty nie może się w swojem prawdziwém świetle 
okazać, dopóki obserwacya z jednego, wprzódy nie- 
zważanego zjawiska,tyle danych nie wykryje, że te do-
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stateczne będą, do dojścia jego przyczyny. Dopó
ki to nie nastćipi, zadanie będzie raczej zagadką,. 
Jakkolwiek hipotezy czyli przypuszczenia nie Iłó- 
inaczą prawdziwie przyczyn zjawisk, ani ich zupeł
nie wyjaśniają, wszelako badania za ich pośrednip- 
twem nie są bez pożytku, założenie bowiem w tym 
razie, zastępuje samą obserwacyą. Wszak Koper
nik^ szukając prostej hypotezy z którójby mógł wy- 
tłómaczyć związek zawikłanych zjawisk biegu pla
net, znalazł takową vv nieporuszonem stanowisku 
słońca i w excentrycznie opisywanych drogach ko
łowych planet około niego. Ki-pler poznał, że to 
założenie w ogóle tylko obserwacyom zadość czyni, 
i już za jego czasów można było okazać że ciała 
niebieskie biegi swoje nie po kołach, ale według 
jednego prawa dla wszystkich, po ełlipsach odbywają. 
Dowiódł on, że założenie lo wszystkiemu co obser- 
wacye planet pod względem ich biegów wykryły, 
zupełnie zadosyć czyniło, a przez to zastąpił swo- 
jemi .pra\vami same obserwacye. ISesvton naresz
cie wzniósł się do w/lłóniacz,t;nia budowy świata, 
albowiem odkrył silę, z działania której prawda Keple
ra koniecznie wypaść musiały, i które zjawiskom za
dosyć czynić miały, gdy z niemi te prawa były zgo
dne. W podobny sposób, ale nie z równym skutkiem 
w dochodzeniach nad wytłómaczeniem stanu magne
tycznego ziemi, postępowano. Euler i Tobiasz Majer 
chwycili się tego założenia, że na różnych punktach 
ziemi uważane kierunki sity magnetycznej (ojej bo
wiem natężeniu przed Humboldtem mowy nie było) 
dadzą się wytłómaczyć przez działanie magnesu znaj
dującego sig wewnątrz ziemi. Te jednak próby nie



byłyby robione, gtiyby zawiłe ciągi magnetycznych 
linij były za ich czasów tak znane jak teraz; wszela
ko powodzenie ich byłoby nierównie mniejsze od te
go, jakie Kopernik przez proste założenie biegu pla
net osiągnął. Hansteen^ od czasu jak ważną przysłu
gę zrobił, gdy po zebraniu z wielką pilnością wszyst
kich znanych obserwacyj, zjawiska siły magnetycznej 
ziemi bliżej poznał, przekonał sig o niedostateczno
ści początkowego założenia i takowe zmienił na in
ne, tojest przyjął, iż wewnątrz ziemi znajdują sig 
dwa magnesy; jakoż położenie i wzglgdną siłg dwóch 
magnesów można lak dobrać, iż przez to zjawiskom 
lepiej sig zadość uczyni, aniżeli przez przyjęcie j e 
dnego tylko magnesu. Pomyślny jednak skutek z przy
jęcia tego założenia dalekim jest od tego, jaki nam 
Kepler przez swoję poprawę układu Kopernika wpro
wadził; nie osiągnięto bowiem przez to prostszego wy
rażenia, któreby mogło same obserwacye zastąpić, 
i w najprostszej formie wskazać to, co tłómaczenie na
stręczyło. Ten, który nie mając takiej pomocy, na 
tym stopniu się postawił, z którego ISewlon układ 
świata wyjaśnił, jest Karól F ijd e r jk  Gaiiss-, on po
mija wszelkie przypuszczenia, aby tylko niewątpliwe 
warunki śledzić, którym zjawiska siły  magnetycznej 
na powierzchni ziemi, samym prawom tychże 
dlegają.

Przyjmuje on znane prawo działania magnetycznej 
siły, tojest, że obydwa magnetyczne płyny, podług 
tego, jak są jedno lub różnoimienne, nawzajem się 
odpychają lub przyciągają z taką mocą, iż w różnych 
oddaleniach działania idą w stósunku odwrotnym kwa
dratów z odległości. Nie idzie tu o podanie y«-



A'i sposób cząstki magnetyczne ziemi w jej massie 
są rozłożone, a tym mniej o przyjęcie że ich rozłożenie 
jest zupełnie jednostajne, bo raczej wątpić nie mo
żna, że ten rozkład całkiem jest nierówny, że pewne 
czgści ziemi są silniej namagnesowane, gdy przeci
wnie inne, blisko nich położone, żadną, albo tylko 
małą posiadają magnetyczność. Ponieważ tłómacze- 
nie okazujących sig zjawisk magnetycznych na ziemi, 
nie ze znajomości magnetyzowania cial' wywieść sig 
daje, przeto tlómaczenie to opierać się tylko może 
na mocy obserwacyj tyczących się szczególnych przy
padków takich ogólnych własności każdego magne
tycznego ciała, które są koniecznemi wypadkami pra
wa saniejże siły magnetycznej. Aby widocznie oka
zać jakiego rodzaju jest środek, który prawo siły tu-, 
taj nastręczyć może, dość przypomnieć prawo ciąże
nia powszechnego i jego konieczne następstwa, tojest 
że ciała niebieskie M'edług oznaczonego prawa, po 
drogach elliptycznych krążą; gdy jest mowa o tych 
obserwacyach, znamy już naprzód  wspomnionąich w ła
sność, np. uważając nowo zjawiającą się kometę, potrze
bujemy obserwacyj nie dla wyszukania jej, ale do otrzy
mania lego co drogę jej elliptyczną od takiejże drogi in
nego ciała niebieskiego odróżnia. Jeżeli się uda w y
kryć własności powszechne działania magnetycznego 
ciała, takie, jakie się na jego powierzchni okazują, to 
nawzórpowyższego przypadku, z porównania obserwa
cyj na powierzchni ziemi wykonanych, można roz
poznać, co ziemię pod względem magnetycznym od 
innych ciał magnetycznych odróżnia. To przejście 
od ogółu do szczegółu, wyjahiieniem magnetj- 
zma ziemi.



Poiiicwai diiiii łanie odpycłiające i przyciągające 
siły magnetycznej i skutek powszecłinego przyciąga
nia, w różnych odl.egłościacli zupełnie się tak samo 
zachowują, tojest obydw a^ią w stósunku odwrotnym 
kwadratów z odległości, w ogóld zatem obydwa 
jednałiowo sig objawiają na powierzchni ciała, które
go pojedyncze zrodziły je cząstki, i tylko dlatego 
okazują rozmaitego rodzaju zjawiska, że każda ma- 
gnetyczua cząstka, na każdy z dwóch magnety
cznych płynów, odpychanie i przyciągariie, a ogól
ne przyi ii^ganie materyi, tylko to ostatnie wywiera. 
Tożsamość praw obudwu sił, sprawia że docho
dzenie działań powszechnego przyciągania na po
wierzchni ziemi, które Laplas w swojej Mechanice 
niebieskiej w taki sposób zgłgbiał, iżby już to sa
mo- nieśmiertelność mu zapewniło, nastręcza szereg 
przedmiotów, które wszgdzie podobieństwo okazują 
/. ieini, jakie siedzenie magnetyzmu ziemi przed
stawia.

Dwa tu z tych przedmiotów są ważne. Wszy- 
sikie cząstki ciała, z których każda w szczególności 
według prawa którego mamy dochodzić działa, wy
wierają całkowite działanie na każdy punkt, tojest 
siłę, którą gdy poznamy (lak co do jej natężenia jako
i kierunku), tem samem działanie całego ciała wia
dome bgdzie. Laplas zamiast brać natężenie i kie
runek tej siły za przedmiot swych badań, obrał wiel
kość taką która dla każdego punktu, gdzie jej szuka
my, ma ozuaczouą ważność, i posiada własność, iż 
moc i kierunek siły działającego ciała, a następnie
i siłę  jaką ono w każdym dowolnym kierunku wy
wiera, mieści w sobie, w taki sposób, iż ją przy po



mocy łatwego rachunku wynaleść można. Przez to 
osiągnął on tg główną korzyść, iż okazywanie sig 
siły w każdym kierunku, nie ze szczególnego docho
dzenia wyprowadzać należy, ale że jedno poszukiwa
nie, wszystko wskaże , co względem siły ciała w ie
dzieć chcemy, gdy toż poszukiwanie do tego dopro- 
wadzonem zostanie, iż wspomnioną wielkość.na ka
żdy punkt przestrzeni da poznać: tą wielkością jest 
summa s ił wszystkich cząstek ciała, podzielonych 
przez odległość cząstki od lego punktu, którego sa
mą siłg, albo jedno z jej zjawisk, poznać chcemy. 
Zmiana, jakiej jej ważność dozna, gdy punkt do któ
rego sig odnosi, dowolnie lecz o bardzo małą ilość 
cofniętym zostanie, czgść całkowitej siły da poznać 
w tym kierunku, w którym zmiana punktu nastąpiła. 
Ponieważ ta wielkość mieści w sobie wszystkie zja
wiska s ił, które od ciała pochodzą, stanowi przeto 
właściwy przedmiot badań, i potrzebuje oznacze
nia właściwem nazwiskiem; dlatego Gauss wielkość 
tg nazwał polenc-yalną. Wprowadzenie wielkości 
potencyalnej w uwagę działania sił ciała, jest pier
wszym  z dwóch przedmiotów badań Laplusa.

Drugi z tych przedmiotów odnosi sig do kształtu 
wyrażenia wielkości potencyalnej. Ponieważ ważność 
jaką polenćyalna dla pewnego oznaczonego punktu 
zawiera, odmienia się z odmianą położenia tegoż pun
ktu, dlatego jej wyrażenie powinno mieścić w sobie 
takie wielkości, które do oznaczenia punktów są potrze
bne. Jeżeli położenie tego ostatniego oznaczone bę
dzie, przez jego oddalenie od środka ziemi i przez 
kierunek pod jakimbyśmy z tegoż środka punkt len 
widzieli, a zatem przez długość i szerokość gieogra-



ticzną, wyrażenie przeto potencyalnej powinno te trzy 
wielkości w sobie mieścić i mieć tg własność, iżby 
z niego dla każdego punktu odpowiednia ważność po
tencyalnej wynikła, gdy na odległość od środka, sze
rokość i długość odpowiednie ważności położymy.

Temu wyrażeniu potencyalnej Laplas taką umiał 
nadać formę, że je wystawia jako summę szeregu po
jedynczych wyrazów tój własności, iż w miarę jak 
dalej postępują, coraz mniejszemi się stają, tak, iż kilka 
pierwszych jego wyrazów, ważność potencyalnej, pra
wie dokładnie dają; przybliżenie to, coraz dalej po
sunąć można, w miarę jak nowe wyrazy do znalezio
nych już wprzódy przydane będą. To służy dla wszy
stkich punktów tak na powierzchni ziemi, jako też i 
zewnątrz niej położonych, lubo postęp zmniejszania 
się wyrazów szeregu będzie tym większy, im dalej od 
ziemi punkla leżeć będą. Ta własność wyrażenia po
tencyalnej jest ogólną, tojest mającą zawsze miejsce, 
jakiekolwiek będzie rozłożenie s ił wewnątrz ziemi. 
Wiemy przeto, bez żadnego przypuszczenia o rozło
żeniu siły  magnetycznej ziemi, że jej magnetyczna po- 
tencyalna względnie dla każdego punktu jej powierz
chni, ma wyrażenie zależne od jego długości i sze
rokości gieograficznej, z coraz mniejszych wyrazów 
złożone. Okazać teraz wypada jakim sposobem Gauss 
za pomocą tej ważnej własności, do wyjaśnienia ma
gnetyzmu ziemi doszedł.

Co do pierwszej, coraz bardziej malejącej części 
wyrażenia magnetycznej potencyalnej ziem i, można 
w ogóle okazać, że ona jest summą trzech wielkości 
z których każda (f' odmienny sposób przez pewny czyn
nik, zawisły od długości i szerokości gieograficznej-



jest iniiożona; inny zaś czynnik, który ona zawiera, 
zależy od rozłożenia inagnetyzmu ziem i, i ten jest 
nieznany, gdyż i rozłożenie samo jest niewiadome. 
Pierwsza część wyrażenia potencyalnej, zawiera trzy  
nieznane wielkości. Co do części drugiej, można oka
zać, że ta zawiera 5 niewiadomych; o następnych zaś 
to: iż każda z nich o dwie niewiadome zawiera wigcej 
aniżeli poprzedzająca. Te nieznane wielkości sprawia
ją, iż ogólna teo.’’ya dająca sig stosować do wszjslkich  
magnetycznych c ia ł, jest zupełnie nieoznaczona, al- 
bowieni ważność jej, równie od kształlu każdego cia
ła , jako i od sposobu rozłożenia w nim magnety
zmu zależy. Jej oznaczenie da się tylko z obserwacyi 
wyprowadzić, gdyż ta tylko właśnie, zdolna jest ma
gnetyczny stan każdego ciała odgadnąć. Co do zie
m i, obserwacye czynione na jej powierzchni, dają 
zboczenie, nachylenie i natężenie. Każda uważana 
wartość jednej z (ych wielkości na pewnym punkcie 
ziemi, którego szerokość i długość gieograficzii;» jest 
dana, porów'uaua z odpowiedniem ogóhiem wyraże
niem potencyalnej, dostarcza równania które posłu
ży do wyznaczenia nieznanej wielkości w niej zawar
tej. Ponieważ w tych obserwacyach albo wszystkie 
trzy wielkości, jako potrzebne do zupełnego oznacze
nia magnetycznej siły na powierzchni ziemi, albo 
dwie z nich, albo jedna tylko, na dowolnych [ulnktach 
czynione być.mogą; przeto można zawsze więcej 
równań otrzymać, aniżeli oznaczenie nieznanych wiel
kości, zawartych w pewnej liczbie wyrazów szeregu 
potencyalnej, wymaga. Niekoniecznie potrzeba, ażeby 
wielkości które z ich wyrażeniami porówn\wać ma- 
iny, były zboczeniem magnetycznem, nachyleniem i



natężeniem, każde połączenie tychże, może być ró
wnież przedmiotem porównania, nawet ma wtedy tę 
wyższość, gdy albo jej obserwacya albo wyprowadze
nie jej wyrażenia z potencyalnej, prostszem się okaże. 
Gauss uważa np. iż natężenie siły działającej w kie
runku poziomym, dogodniej porównywać się daje, ani
żeli natężenie całkowitej siły.

Jaka liczba następnie malejących wyrazów szere
gu potencyalnej wiadomą być^jowinna, ażeby dosta
teczne przybliżenie otrzymać, to zależy oczewiście od 
prędkości ich malenia, które wtenczas dopiero wy
padek może dać poznać, gdy za pomocą nieznane
go sposobu rozłożenia magnetyzmu ziemi oznaczone 
będzie. Czy pewna dowolnie przyjęta liczba wyra
zów zadosyć uczyni, można tego doświadczyć przez 
to, gdy w niej zawarte nieznane wielkości przez ob
serwacye wyznaczone będą; a wtedy dochodzić nale
ży, czy tym sposobem otrzymane wyrażenie wszyst
kim znanym obserwacyom zadość uczyni. Według 
więc tego, jak to ma miejsce lub. nie, można nowem do
świadczeniem na mniejszej lub większej liczbie Avy- 
razów stwierdzić. Tym sposobem można najprędzej, 
tojest najmniejszą liczbę wyrazów szeregu potencyal
nej znaleźć, któreby wszystko to co w magnetyzmie 
ziemskim dostrzeżonem było, dość blisko wystawia
ły. Gauss za pomocą czterech pierwszych wyrazów 
szeregu, które, względnie 3, 5, 7, 9, razem 24 niewia
domych wielkości zawierają, dostateczną zgodność 
między wypadkami rachunku a obserwacyą, przez ude
rzające niejednostajnością ciągi magnetycznych iinij 
na ziemi otrzymał. Ważnym jest przeto rzut ogólny 
na dwie karty zboczeń linij^ które Erman, jednę na

Tom I. L u ty 1844-



mocy obserwacyi, a drugą podług teoryi Gciussa \vy- 
kr¿ślił,■ karty te, królewskie Towarzystwo umiejętno
ści w Londynie, w ogłoszonej przez siebie instrukcyi 
do wyprawy pod biegun południowy, kapitanowi Hoss 
podało.

Gdy cztery  pierwsze wyrazy szeregu potencyal- 
nej, które na mocy oznaczeń, teorya Gaussa zawie
ra, dostateczną zgodność z obserwacyami okazują, 
wtenczas nieokreślone^wyrażenie potrzebuje objaśnie
nia. W ogólności, zgodność migdzy teoryą a obser- 
wacyą, wtedy uważa sig za dostateczną, gdy nie wig- 
ksze migdzy niemi zachodzą różnice, nad te, jakie 
niedokładność samych obserwacyj zrządzić może. 
Zgodność w tej granicy uważa sig za dostateczną, do
póki obserwacye mniej są dokładne, lecz przestaje 
nią być, gdy obserwacye ściślejsze bgdą. Magnety
czne obserwacye na wielu punktach ziemi, mające 
służyć za podstawg teoryi, nie są jeszcze na tym sto
pniu ścisłości, ażeby spodziewana ich wyższość nie 
była prawdopodobną. Lubo obserwatorowie używali 
narzgdzi z należytą znajomością i pilnością, wszela
ko nic innego osiągnąć nie mogli, nad to co objawia
jące się zjawiska siły magnetycznej na pewnem miej
scu W czasie ich pobytu przedstawiały; czas ten 
ewykle był krótki, albo migdzy różne przedmioty 
dochodzeń za bardzo rozdzielony, iżby sig można 
spodziewać oznaczyć wypadki dla wigkszej liczby 
miejsc obserwacyj, wolnych od rozmaitych, rzadko za
wodzących, dłużej lub krócej trwających zmian na
tężenia i kierunku siły magnetycznej. Nadto, migdzy 
czasami obserwacyj na różnych miejscach czynione- 
mi, niekiedy wiele lat upłynęło, nim znaleziono spo-



s6b zmiany roczne stosownie pod rachunek podcią
gnąć. Naostalek większa część obserwacyj, dla ich 
uzupełnienia i rozciągnienia na większą liczbę pun
któw, tylko na okręcie robiona być mogła, którego 
poruszenia i przyciąganie mass żelaza, nie bez wpływu 
na ścisłość wypadków pozostać mogły. (3) Z tego 
wszystkiego wynika konieczny wniosek: iż dotychczas 
tę tylko teoryą za dostateczną uważać należy, która
o tyle zgadza się z obserwacyami, iż odstąpienia wniéj 
nie wychodzą z granic błędów obserwacyi.

Gauss chce ażeby oddzielną część jego teoryi, to
jest ważności liczebne 24ch niewiadomych wielkości, 
klóre w pierwszych czterech wyrazach szeregu poten- 
cyalnéj są zawarte, uważać tylko jako pierwszą pró
bę tego rodzaju. Uważa on za rzecz prawdopodobną 
iż wrócenie się do tego przedmiotu, okaże jeszcze po
trzebę przydania piątej części, przez co 11 nieznanych 
wielkości, do 24ch teraz w teoryi objętych, włączone 
zostaną. Nie zaniedbuje on zresztą 103 bezpośre
dnich obserwacyj zboczeń, 102 nachyleń, 95 natężeń 
w najodleglejszych częściach ziemi robionych, ze 
swoją teoryą porównać, a przez to okazać, że ta
kowa zjawiskom magnetycznym na ziemi , nietylko 
w ogóle zadosyć czyni, ale nadto w porównaniu 
z tém co przed nią otrzymywano, mało co do ży
czenia zostawia. *

Rozumie się że teoryą, za pomocą której niezna
ne wielkości wyznaczone zostały, taki tylko stan mo-

(3) H tim hold t c z j d í  uwagę, że obserwacye nagłębokiem morzu, 
mają wyższość nad obserwacyami na stałym lądzie robionerai, po
nieważ pierwsze o grubość warstwy wodnej od każdej slalćj prze
szkody są zasłonięte.



że wystawić, jakim on był w owym czasie, w którym 
uważano stan magnetyczny ziemi. Jeżeli zaś teorya 
ma wytłómaczyć zmiany tego stanu, to wtenczas nie
wiadome wielkości niQ h%dą. ]\iżstałeini a\Q zmiennemi: 
albo do ich ważności przydać jeszcze należy zmiany 
dla pewnej epoki, zależące od czasu. Część tego do
pełnienia, dostrzeganą i z postępem wieków rosną
cą, a przez to bardzo wielką zmianę wytłómaczyć 
zdolna, zostaje dotąd ciemnością pokryta, i nie ma 
jeszcze żadnej wyjaśnienia jej nadziei. Inna część 
potrzebnego dopełnienia, któraby tak dzienne jak 
i od pór rocznych zawisłe zmiany wyrażała, zape- 
Avne wcześniej będzie odkryta, niż poprzedzająca, 
i jej peryod dający się dostrzedz, pokazuje nie
wątpliwie przyczynę tych zmian w s ło ń cu ; wsze
lako niepotrzeba rozumieć, jakoby z niego bezpo- 
średnie i magnetyczne skutki wyjaśnić można; sama 
krótkość tego peryodu, prędkiego osiągnienia dokła
dnej znajomości zjawiska nie dozwala. Trzecią część 
dopełnienia, tojest mniej lub więcej szybkie zmiany 
co do kierunku i natężenia siły magnetycznej, same 
obserwacye powinny wyjaśnić, znalezienia jednak 
sposobu na oznaczenie naprzód jej zjawiska tak 
mało spodziewać się możemy, jak znalezienia sposobu 
na dochodzenie naprzód nastąpić mającej burzy \nh 
wichrów. Arago  zrobił ważną, i tu .odnoszącą sig 
uwagę, iż zorzę północną mającą sig wieczór poka
zać, już w dzień przewidzieć można, z okazujących się 
niezwykłych zmian magnetycznych.

Ażeby prawdziwy, tojest dla pewnej oznaczonej 
epoki stan magnetyzmu ziemi poznać, potrzeba wyjść 
od obserwacyj które dla jego oznaczenia w tej



epoce na pewnej liczbie punktów ziemskich robione 
były; ażeby jednak średni stan, tojest od dziennych 
i niespodziewanych zmian niezawisły poznać; potrze
ba średnie wypadki z tak w'ielu obserwacyj na każdym 
punkcie czynionych, za zasadg położyć, ażeby przez- 
to ślad tych przeszkód zniesionym został.

Zaprowadzenie ciągłych obserwacyj na wielu pun
ktach ziemi, któreby wykryły takie średnie wypadki, 
jest potrzebnem, jeżeli wyjaśnienie magnetyzmu ziem
skiego, ma mieć podstawię której pewność ścisłości 
samych obserwacyj ma odpowiadać. Z pomyślnym sku
tkiem Alexander Humboldt GesaTską. Akademią umie- 
jgtności w Petersburgu (w listopadzie 1839 r.) i ksig- 
cia Sussex podow'czas prezesa królewskiego Towarzy
stwa naukowego w Londynie (w kwietniu 1836 r.) 
zachgcił; ażeby swemi wpływami przyczynili sig do 
zaprowadzenia stałych magnetycznych obserwatoryów 
w dalekich posiadłościach obu koronom podległych. 
Jakoż pierwsze z tych zachgceń pod kierunkiem Kup- 

fera,, wyborny i regularny ciąg magnetycznych obser
wacyj dostarczyło, i te sig rozciągają od Helsingsfors 
i T fflis  aż do Silchi i Pekinw, drugie, nietylko miały na 
celu wyprawg kapitana Ross do południowego morza 
i przez niego zalecane postawienie stałych magne
tycznych obserwatoryów, na najodleglejszych punktach 
ziemi, ale także dały p owód ustanowienia podobnych 
obserwatoryów w Kanadzie, w Indyach, kraju Van- 
diemen i t. p.

Jeżeli te środki zamierzony cel osiggną, nadzieja 
dokładniejszego oznaczenia niewiadomych wielko
ści teoryi magnetyzmu ziemi, przez to zwigkszona 
będzie. Nigdy jednak lak daleko nie postąpimy, aże



by zjawiska magnetycznśj s iły , na każdym punkcie 
ziemi, tak ściśle za pomocą teoryi znaleść można,jak 
je obserwować potrafimy. Każda bowiem magnetycz
na część ziemi, czy ta jest wielka lub mała, wpływa 
na ważność nieznanych wielkości teoryi; jednak wpo- 
równaniu z ogólnym magnetyzmem, ma tylko niezna
czny wpływ; i tak: np. magnes, jeden centnar ważą
cy, ma tak nieznaczny na niego wpływ, iż czy on 
się znajduje lub nie, żadnej widocznej różnicy w tej 
ważności sprawić nie może. Lubo tak mała cząstka 
całości nieznaczne działanie magnetyczne w odległo
ści np. 100 kroków, wywiera, w odległości jednak 
mniejszej działanie będzie większe, a nawet tak wiel
kie, że wpływ wszystkich innych magnetycznych 
części ziemi przewyższy; albo innemi słowy: taż sa
ma magnetyczna część ziemi, która ważność niezna
nych wielkości teoryi bardzo mało co odmienia, zja
wisko magnetycznej siły ziemi w punktach blizko nie
go położonych bardzo widocznie zmieni. Obadwa 
skutki zdają sig z sobą w sprzeczności zostawać, gdyż 
teorya z ogólnego działania wszystkich magnetycznych 
części ziemi wynika, a jednak żadnej z tychże nie wy
krywa. Wyjaśnienie tego nie jest trudnem; chociaż 
bardzo małe ciało nieznaczny ma wpływ na pojedyn
cze nieznane wielkości teoryi, liczba wszakże tych 
wielkości jest nieograniczona, a wyrażenie zawierają
ce wszystkie, tę ma własność, że sama ta teorya 
nagromadza je w bliskości ich przyczyn, gdy prze
ciwnie w odległości większej, dozwalałaby oddziały- 
wać jednej na drugą, przez coby prawie niszczyły sig 
nawzajem. Lecz jeżeli to wyrażenie w swych pierw
szych wyrazach przerwanem  zostanie, a przez to usu-



iiięte będą liczne i nieznaczne wpływy, wtedy o ich 
zebraniu w jednę znaczną wielkość więcej mowy być 
nie może. Sądzę że ta uwaga dostateczną będzie 
do zrozumienia, że początkowe wyrazy szeregu po
tencyalnej, odnoszące się do teoryi magnetyzmu zie
mi, tylko pewny normalny stan tegoż wskazać mo
gą. Nadto liczba nieznanych wielkości, od których 
poznanie magnetyzmu ziemi zależy, albo liczba jego 
elementów, całkiem jest nieoznaczona , a ich ogra
niczenie do liczby 24, które Gauss wykrył, albo 35, 
które przy uwadze na 5tą część wyrażenia poten
cyalnej wyśledzićby wypadało i t. d. nie mogą do
prowadzić do dokładnej znajomości magnetyzmu zie
mi. Nareszcie, uwaga na ścisłość obserwacyj, ma
jących się użyć za zasadę do ogólnego poznania ma
gnetycznego stanu ziemi, osłabioną zostanie przez 
opuszczenie w teoryi miejscowych przeszkód; dojcła- 
dność obserwacyj i zaprowadzenie ich na wielu pun
ktach ziemi, nie będzie zbyteczną, tak iż np. średni 
wypadek z 10 pojedynczych obserwacyj, wolny od 
miejscowych przeszkód, w obwodzie kilku mil wię
kszej wagi przyda do zgłębienia ogólnego stanu ma
gnetycznego ziemi, aniżeli w jednym środkowym pun
kcie tego obwodu, dziesięćkrotne powtórzenie jednej 
obserwacyi.

Ponieważ teorya magnetyzmu ziemi podana przez 
Gaussa, na mocy świadectwa obserwacyi usprawiedli
wioną jest o ile tylko stan obecny rzeczy dozwalać 
może; przeto dalsze udoskonalenie i zmysłowe wysta
wienie lej teoryi, a ztąd rozmaite wynikające zjawi
ska magnetycznej siły na ziemi, tylko w szczegółach 
zmienić się mogą. Wilhelmowi JFeherowi winni je



steśmy wystawienie takiego stanu na I8tu tablicach, 
w czemmuZ?r. Goldschmidt,, Draschussofi Heine czyn
nie dopomogli. Te 18 tablic zmysłowo przedstawia
ją ważności magnetycznej potencyalnej na wszyst
kich punktach powierzchni ziemi: pokazują one dzia
łanie magnetyczne siły w kierunku od południa na 
północ, od wschodu na zachód, od góry na dół; to
jest natężenia poziome, zboczenia i nachylenia, i ca ł
kowite natężenia magnetycznej siły. Nadto pokazu
ją  one to rozłożenie magnetycznego płynu przy po
wierzchni ziemi, któreby na punkta tej powierzchni 
inapunkta zewnątrz niej, zupełnie tak działało, jak nie
znane rozłożenie magnetyzmu ziemi rzeczywiście dzia
ła. Lecz nietylko samo ułatwienie ogólnego pozna
nia wszystkich zjawisk magnetycznej siły na powierz
chni ziemi, jedna autorowi tych kart powszechną 
wdzięczność, ale prócz tego, są one przygotowaniem 
do dalszego udoskonalenia teoryi; albowiem różnice 
jakie między kierunkami na nich wykreślonemi, a 
wypadkami obserwacyj zachodzą, do przyszłego spro
stowania ciągu linij a następnie do poprawienia teo
ryi posłużą.

Poszukiwania Gaussa doprowadziły go jeszcze do 
wypadku względem magnetyzmu ziemi, który lubo 
nie łączy się z okazującemi się zjawiskami, jednak 
tak jestszczególnym, iż zasługuje na wspomnienie. Wy
żej starałem się okazać, jakim sposobem poznać mo
żna stósunek siły magnetycznej igły, do siły magne
tycznej ziemi poziomo działającej, w którymkol
wiek dowolnym punkcie, powiedziałem także iż Gauss 
stósunek ten dla Giettyngi oznaczył. Stósunek siły 
poziomej, okazującej sig na tem miejscu, do całkowi



tej siły magnetycznej ziemi, można przeto za pomo
cą teoryi Gaussa wynaleść. Połączenie obudwu 
stosunków doprowadzi do poznania stósunku magne
tycznej siły igły do całej magnetycznej siły ziemj. 
Tym sposobem znaleziono, iż potrzebaby użyć blisko 
8464 trylionów magnetycznych ig ieł, mających osi 
w tym samym kierunku, każda ważąca jeden funt, 
ażeby magnetyczne działanie ziemi zewnątrz w prze
strzeni zastąpić. Gdyby ta liczba igieł zarówno na 
całą kulg ziemską rozłożoną była, to na każdą ko- 
stkg sześcienną ziemi półtory stopy w krawgdzi ma
jącą, jedna taka igła przypadałaby. Gdy zaś massa 
ziemi przy swej powierzchni, najczgściej słabe działa
nie magnetyczne okazuje, a niewątpliwie w całości 
daleko mniej jest namagnesowana niżby była gdyby 
każda kostka wspomnionej wielkości, tak wiele ma
gnetyzmu zawierała, ile igła magnesowa ważąca funt 
jeden, nie można zatem nie przyjąć [tego przypuszcze
nia, że ziemia wewnątrz daleko mocniej musi być na
magnesowana, aniżeli przy swej powierzchni. Co sprze
ciwia sig czgsto powtarzanemu zdaniu, jakoby magne
tyzm ziemi, tylko przy jej powierzchni sig znajdował.

Słusznie mówić można że Gauss teoryą magnety
zmu ziemskiego, wprzódy nieodgadnionego, nietylko 
pierwszy podał, ale nadto przez przystosowanie tej 
teoryi, wiele sposobów w użycie wprowadził, przez co 
praktyczne poznanie samego zjawiska ¡ułatwił. Gdy 
Gauss badania swoje ku magnetyzmowi zwracać po- 
ezą ł, w fPilhelmie znalazł współpracowni
ka swych dochodzeń, którego bystrość poprzednio j^ż 
w różnych gałęziach nauk przyrodzonych wsławiła.

T oa t. Uiry , 844. 39



Doląd, poczciwszy od roku 1836, ogłaszane wy- 
tpadki Gaussa i fFebera przez Towarzystwo magne
tyczne przez nich zawiązane, mieszczą sig w sześciu 
omach wydanych pod tytułem: ¡-¡Resultate aus den 
Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 
1836— \8^2.,herausgegebeni>on Carl. FriederichGau^s 
und Wilhelm fFeber., Leipzig.'’'"

Do wyżej wspomnionych sposobów, jak natgżenie 
magnetyczne podług bezwzgigdnej miary ocenić, Weber 
nową odmiang przydał, która do wykrycia niemniej 
pewnego wypadku prowadzi: zakłada ona tylko małe 
i prawie bez wszelkich przygotowań użyć sig dające 
narzgdzie, które połączone z łatwością jego wyko
nania, zaleca sig dla takich obserwatorów, którzy wy
padku szukają, nie mając wigcej nad jedno łatwe do 
nabycia narzgdzie. Weber dla podróżnych wymyślił 
narzgdzie, przeznaczone do robienia if’Jze/Ävej ô rodzaju 
obserwacyj magnetycznych, a do jego trafnego skła
du, łatwość w przenoszeniu go z jednego miejsca na 
drugie niemało sig jeszcze przyczynia. Szczególna 
jest metoda Webera za pomocą której mierzenie ma
gnetycznego nachylenia, do uważania poziomej igły 
sprowadza. Wykonanie tego stało sig możnem przez 
trafne przystosowanie jednego z najdziwniejszych od
krycia tego wieku, tojest że magnetyzm za pomocą stru
mienia galwanicznego, a ten ostatni znowu za pomocą ru
chu magnesu wzbudzonym być może. Myśl, której sig 
^e^er'uehwycił, wymagała zrobienia pewnego apara
tu, za pomocą którego możnaby naprzód pionowo dzia
łającą czgśćsiły magnetycznej samej ziemi, z wyłącze
niem poziomo działającej, galwanicznym strumieniem 
wzbudzić, i takowego do odciągnięcia igły z połu



dnika magnetycznego użyć; wtedy dopiero w tym sa
mym celu użytym galwanicznym strumieniem, poziomo 
działającą część magnetycznej siły samej ziemi wy
dobyć. To odkrycie powiodło się; polega ono na tem że 
ze zboczenia pionowego siły magnetycznej w obu 
przypadkach, o siłach które je poprzednio zrządzają, 
tojest o pionowo i poziomo działającej sile magne
tycznej ziemi, wstecznie wnosić można; tojest stósu- 
nek jednej do drugiej, a ztąd i nachylenie całej ma
gnetycznej siły, poznać. Co do użycia praktycznego 
tej metody za pomocą złożonego aparatu, dopiero 
wstępna próba, bez wymagania dostatecznego wypadku 
ogłoszoną była; nie potrzeba jednak czekać skutku, 
ażeby oddać słuszną pochwałę trafności wyna
lazku. Wszelako związek między magnetyzmem a 
galwanizmem, na którym ta metoda polega, jak to 
Gauss i//''¿’¿e/'w daleko większej rozciągłości zgłębiali, 
ważne wnioski osiągniętym przez nich widokom za
powiada. W ciągu zatrudnień nad magnetyzmem, 
Gauss wynalazł nową zasadę mierzenia sił, nietylko 
magnetycznych ale wszelkiego rodzaju, która kiedyś 
gdzie tylko potrzeba zajdzie mierzenia sił, najważniej
szą się okaże. Polega zaś na tem, ażeby zawiesić 
ciało na dwóch względem siebie równoodległych 
i bardzo długich nitkach, przez co ciało to w pewnym, 
tylko oznaczonym, kierunku do spoczynku przyjdzie, 
gdy żadna siła skręcenia na nie nie działa, tojest w ta
kim kierunku w którym obiedwie nitki i środek cięż
kości ciała, na jednej pionowej płaszczyźnie znajdować 
się będą. Jeżeli ciało przez jakąkolwiek siłę z tego 
kierunku zwrócone będzie, przybierze wtedy inny kie



runek. wtenczas wyniesienie jego środka ciężkości i 
wielkość tego wyniesienia, sprawione przez skręcenie, 
będzie miarą siły działającej, która się bezpośrednio 
z ciężarem porównywa. Coulomb tego samego spo
sobu ocenienia siły użył za pomocą wagi skręcenia, 
zawieszając ciało na jednej nitce, która pewnego prze
ciwnego oporu doznawała. Podwójno-nitkowy apa
rat Gaussa, jest poprawioną wagą skręcenia, która 
naprzeciw sile skręcenia nitki, siłę powszechnego cią* 
żeniastawia. Przystosowanie tego aparatu było jeszcze 
i to, iż za pomocą niego, bezpośrednia obserwacya 
zmian poziomego natężenia magnetycznej siły ziemi, 
osiągniętą była. O powszechnej gorliwości w obserwa- 
cyach, które miały za cel osiągnięcie dokładniejszej 
znajomości okazujących si ę niespodziewanych^xz%?;tkQdi 
magnetycznej siły, można z podanego spisu miejsc z któ
rych podobne obserwacye ogłoszone zostały, dać wyo
brażenie. Miejsca te są: Alten, Altona, Berlin, Breda, 
Freiberg, Giettynga, Haga, Hannower, Heidelberg, Ka
tania, Kierisvara, Kopenhaga, Kremsmunster, Lipsk, 
Londyn, Marburg, Medyolan, Messyna, Monachium, Pra
ga, Seeberg, Sztokolm, Upsal, Wrocław.

Gorliwość w zgłębianiu magnetyzmu ziemi, w mia
rę zbliżającej się epoki, w której stać się ma u- 
miejętnością, stopniowo wzrasta. Podobną kolej zaw
sze przedstawia historya umiejętności, z czego wno
sić potrzeba, iż koniecznym wypadkiem gorliwości jest 
postęp, i że nawzajem postęp zwiększa gorliwość. 
W teraźniejszym  wieku zajęcie się magnetyzmem zie
mi, nabywa nowego życia. Alexander Humboldt 
dza i wznosi je własnym przykładem. Wkrótce bę- 
dfcie dość silnym, iż wywoła przedsięwzięcia, które



uzupełnienie obserwacyj magnetycznego stanu, w naj
odleglejszych punktach ziemi, za wyłączny, albo g łó
wny cel mają. Ważność, jaką osiągnęły, magnetyczne 
oznaczenia które Humboldt w swoich podróżach ze
brał, zachęciły Hansieena i Ermana do zebrania podo
bnych w Syberyi i Kamczatce, nadto dały powód dwom 
ostatnim uczonym do szukania środków wprzód nie- 
dostających, przez co zupełne oznaczenia magnetyczne 
na wszystkich punktach opłynionego morza, podobnemi 
się stały. Aparat magnetyczny zaczyna teraz byćgłó- 
wném narzędziem dla wszystkich podróżnych. W nie
wielkiej liczbie lat, obserwacye tego rodzaju, posłu
żą za podstawę do teoryi Gaussa. Alexandrowi H um 
boldtom  powiodło sig zachęcić rząd Angielski, Fran
cuzki i Rossyjski do poszukiwań nad magnetyzmem 
ziemi, a dalekie i kosztowne podróże, są tego owocem. 
W podróżach tych zaopatrują się w aparaty Gaussa 
i podróżni postępują w tém wskazaną przez Humbold
ta  drogą. Wszystko to zapowiada rozjaśnienie wa
żnych prawd o magnetyzmie ziemi, i wnioski wypro
wadzone z doświadczenia tylu znakomitych obserwa-- 
torów, posuną nauki przyrodzone, nadając większą pe
wność teoryom, lub obalą te, które się wigcéj na spe- 
kulacyach, niż obserwacyi ścisłej zasadzały.
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Człowiek, znaglony przez tysiączne powody do po
szukiwania sojuszu z równemi sobie istotami, czuje 
jednocześnie potrzebę zwalczenia przeszkód, jakie 
mu stawia odosobniona jego i najzupełniój indywidu
alna natura duchowa. Konieczność fizyczna zapędzi
ła  go do dziedziny państwa; umysłowa konieczność 
nie chciałaby go w niem pozostawić bez ścisłego myśli 
złączenia. Obok przymierza s ił zewnętrznych, dą
żącego jedynie do wspólnej obrony lub napaści, po
wstaje tedy przymierze idei, dążące do zespolenia 
władz rozumowych: wynikiem pierwszego jest historyą 
polityczna; powszechna literatura drugiego będzie wy
padkiem. Stanowisko to arcy ważne i niedość jeszcze 
do lego czasu ocenione, albowiem podnoszące myśl 
piśmiennictwa do wysokości pojęć, jakich towarzystwo 
ludzkie nie jest twórcą, ale raczej wypływem. Sądzi-

(I )  Wyjątek *ł wstfpn do diieła p. t. H istoryą lite ra tu r  
Riiropejsiich.



my z tego względu, że nie bezużyteczną będzie rze
czą, przeprowadzić je w krótkości przez dzieje zewnę 
trzne i wewnętrzne głównych krajów globu naszego.

Jeśli zwrócimy oczy na świat starożytny, i jednem 
krótkiem objęciem zechcemy przejąć się wyobraże
niem jego ogromu, przedewszystkiem bezwątpienia 
nasuną nam się myśli o dwóch przewódcach ówczesnej 
historyi; mówimy o Grekach i Rzymianach. Wszakże 
jakkolwiek bohaterskie czyny Epaminondesów i Ceza
rów po wszystkie czasy ważne zajmować będą miej
sce w dziejach sztuki wojennej, przecież niepodobna 
zaprzeczyć, że właśnie wywyższenie tych obu ludów 
starożytnych najlepiej okazuje, jako ważność, którą 
przywiązujemy do historyi narodu, niekoniecznie bierze 
miarę z raniej lufa więcej głośnych czynów i ludzi, 
ale raczej z pomników duchowych, w jakich tenże 
naród pozostawił ślady istnienia. Zaginęło życie fi
zyczne, walka sił na siły, których składem były lu
dy Assyryjskie, Medyjskie, Perskie i tylu innych Azya- 
tów; potrzeba było Herodota, aby wskrzesił bajeczne 
i prawdziwe o tych narodach podania; a jednak ile 
w nich było serc szlachetnych, ile potężnych umy
słów? Serca z ostatniem biciem zniknęły z przed oczu 
potomności, a umysły, że na zewnątrz wyłącznie dzia
ła ły , otrzymały przydomek barbarzyńskich.

Zastanówmy się cokolwiek nad takowem zjawi
skiem.

Powierzchnia historyi Azyatyckiej z samego począt
ku wcale odrębne nosi cechy od dziejów naszćj czę
ści świata. Bezpośredniość czynu główną tu w' tój 
mierze stanowi różnicę; w pierw^szych już bowiem ob
jawieniach działalności Europejskiej, widoczną jest owa



zależność działania od myśli, a myśli od ściśle logiczne
go powiązania. Ztąd owe cz§ste zmiany, ztąd wzrost 
raptowny i raptowniejszy jeszcze upadek owych państw 
niezliczonych, z których każde w swoim czasie po
wszechną niejako stanowiło monarchią. Ztąd przeci
wnie powolniejsze daleko wzmaganie się, ale i trwa
łość większa i świetność silniejsza Europejskiego ży
wiołu. Ninus, Semiramis, Astyagies, Cyrus są tylko ró
żne głosem wyrażenia na jednę ideę konieczności 
naturalnej, owej konieczności, która i podziśdzień 
w świecie fizycznym swojego nie utraciła znaczenia, 
że na barkach słabszego zawsze mocniejszy się wzno
si, że śmierć jednego, drugiego staje się życiem. Ża
dna myśl wyższa, żadne filozoficzne pojęcie nie da się 
połączyć z tym ciągłym ruchem materyi, ani nawet 
wycisnąć z niego nie można prawidła, według które- 
goby z pokolenia na pokolenie takowy proces tworze
nia dał się obliczyć.

Dwa są wszakże ludy Azyatyckie, zupełnie pod 
tym względem na odosobnionej stojące podstawie: In
dyjski i Hebrajski. Walka, która wszystkie inne po
bratymcze im narody ogarnia, dla nich zostaje obo
jętną; koleje szczęścia i nieszczęścia, któremi tamte 
przechodzą, na jednem zawsze zastają ich stanowisku. 
Jakaż więc jest zasada, co taką ma władzę zachowa
nia ciał politycznych w pierwotnym kształcie naro
dzenia? władzę nieraz, niestety! przerażającą, bo na
dającą tak zachowanemu ludowi cały pozór zeschłej, 
albo zkamieniałej mumii Egipskiej. Tą zasadą jest 
wyłąeznośd.

Tu po raz pierwszy będziemy mieli sposobność 
zastanowienia się nad odwrotnym wpływem uroysło-



wego wykształcenia na bieg politycznych wypadków. 
Jakośmy bowiem w innych ludach Azyi zauważyli, że 
przewyżka obrony materyalnej przytępiała wszelkie 
myśli rozwinięcie, i że iem samem historyą tych na
rodów stać sig musiała czysto przypadkową, czyli, co . 
na jedno wychodzi, konieczności naturalnej podlega
jącą, tak samo tu ujrzymy, że uduchownienie idei, 
na jakie u starożytnych Indyan i Hebrajczyków natra
fiamy, zewnętrznym także tych narodów kolejom wca
le odrębny, bo porządniejszy, stalszy i filozoficzniej- 
szy nadaje kierunek. Tło wyłączności, na jakiem 
stoi cały profil tych ludów, i które utrzymało tako
we poza obrębem licznych ścierari, koniecznie mu
siało być wypływem głębokiej świadomości, przesa
dzonej nawet może wiedzy o godności własnej. Ztąd 
ów rodzaj pogardy, z jakim, niby ze szczytnej wysoko
ści, Hebrajczykowie na wszystkie inne ludy zwykli 
byli poglądać; ztąd owa dziedziczność kast u Indyan, 
która temsamem niepodobnem czyniła wszelkie przy
stąpienie obcego żywiołu, wszelką naturalizacyą cu
dzoziemca,

Niedosyć jeszcze, zdaniem naszem, wyjaśnioną jest 
rzeczą, czyli istotnie lud Hebrajski jedność Boga uwa
żał za rzeczywistą i bezwzglgdną, czyli też miał ją  
za prawdziwą w stósunku tylko do siebie samego. 
Wszakże okoliczność ta, dobrze rozjaśniona, wytłóma- 
czyłaby zarazem, czyli zasługa, jaką zwykle Izraeli
tom przyznajemy, zasługa przechowania najwznio- 

'ślejszej myśli teologicznej, słusznie przez nich może 
być przyjmowaną. Co do nas, gotowi jesteśmy za
przeczyć takowemu pytaniu; tyle bowiem rozległa li
teratura religijna, gdyby w istocie rzeczy nie zasadza-

T o m  I, Ł u t y



ła się na podstawie pogańskiej, wpłynąćby silnie po
winna na ducha prozelityzmu, który niezmiennie każde
mu głębokiemu przeświadczeniu o własnej prawdzie 
towarzyszy. Komu zaś takie przypuszczenie na pier
wszy rzut oka zbyt śmiałem się wydaje, ten niechaj 
się zapatrzy na dzieje religij bałwochwalczych, z któ
rych się żadna nigdy nietolerancyą nie odznaczała, 
która nawet (jak to bywało u Rzymian) bałwany lu
dów obcych i zwyciężonych, za swoje przyjmowała.

Jako zaś z jednej strony myśl religijna, żydów pod 
względem politycznym utrzymywała na ustroni, tak też 
odosobnienie od wszelkich działań historyi, przez reak- 
cy«}, literaturze Hebrajskiej wcisnęło piętno wyłącznego 
teologizmu. Samo nawet prawodawstwo Mojżeszowe, 
jakkolwiek nieraz do codziennego bytu tow'arzyskiego 
się odnoszące, byt ten porządkuje nie ze względu na to
warzystwa, ale na Boga w którym się ono skupia. Przej
ście przez tyloliczne formy rządu, począwszy od pa- 
tryarchalnego aż do despotyzmu ostatnich królów Izra
ela, nie rozwinęły przecież żadnych wyższych pojęć 
społecznych; tej bowiem społeczności nie potrafiły 
ująć z pod wpływów teokratycznych. Niepodobna było 
teoryi wznieść się na wznioślejsze stanowisko ludzko
ści, gdzie praktyka ciągle w błędnem obracała się 
kole; ztąd też cała literatura Hebrajska, historya nie
mniej jak poezya, została jednostronną, a nauki ścisłe  
żadnego prawie w niej nie znalazły wyobraziciela.

Powiedzmy teraz, dlaczego jednakowa zasada dzie
jowa do zupełnie innych w literaturze Indyjskiej do- 
prow'adziła wypadków.

Należałoby tu może cofnąć się w początki towarzy
skiego składu Indyan, i wykazać przedewszystkiem



powstatiie oddzielnych klass i ścisłego rozgraniczenia 
ich raigdzy sobą; wszakże poinroka, jaka pierwotną 
każdego niemal ludu zakrywa historyą, tym jest w In- 
dyi smutniejszą, ile że charakter dziejów Indyjskich 
mało odmienne, począwszy od pierwszego zawiązku, 
wykazuje koleje. Nie byłato już wprawdzie owa mar
twa spokojaość Hebrajczyków, ale cisza którą od cza
su do czasu i jakby peryodycznie, zbawienna burza prze
rywa. Podział rozległej krainy na mnóstwo państw 
pomniejszych, głównym był powodem do ciągłego 
ścierania się; ruch zaś takowy utrzymywał się za pomo
cą właśnie tej dziedziczności ducha, który się tym sil
niej rozwijał, ile że absolutna konieczność żadnego mu 
nie dozwalała zboczenia. To, iż tak rzekę, równolegle 
przy sobie bieżące wysnuwanie się wypadków, powta
rza się. w literaturze indyjskiej, gdzie pierwotna bajka 
religijna i historyą bajeczna, jak się odrębnie od sie
bie wyrodziły, tak też wykształciły odrębnie w poezyą 
teologiczną i światową. Drastyczność wzajemnego po
łożenia między indywiduami, do których jeszcze i bez 
końca zaludniony świat nadziemski zstępował, zpowo- 
dowala dramat, tak wysoce u Indyan wykształcony; 
a ciągłe stósuDki w jakich za pośrednictwem intuicyi, 
kasta Braminów z tym światem nadziemskim zostawa
ła, obok dogmatu religijnego, utworzyła filozofią trans
cendentalną, w pierwotnej swojej zasadzie dość do 
dzisiejszej naszej spekulacyi zbliżoną.

Wszakże i ruchawość względnie tylko za ruch mo
że być uważaną; wieczne bowiem bujanie w' niczem 
się od wiecznego spoczynku nie różni... Dlategoto, 
kiedy łiatura ducha Indyjskiego raz na zawsze do owych 
ciągłych utarczek przywykła, już one wpłynąć nie



mogły na dalsze rozwinigcie się tej ogromnej literatu* 
ry. Dlategoto w Indyi jedyny przedstawia nam sig 
przykład narodu, który bez wielkich i stanowczych 
zmian politycznych, (mówimy; bez stanowczych, przy 
czem wszakże nierównie świeższego wkroczenia Angli
ków bynajmniej nie mamy na myśli), dał zamrzeć swo
jemu językowi, a na dawne piśmiennictwo, jak na 
szczątki tylko minionej przeszłości, pogląda.

Wcale inaczej przedstawia nam się ogół literatury 
pod wpływem powagi Europejskiej, u starożytnych 
Greków.

Tu nie instytucye teokratyczne, ni objawienie, pierw
sze dają pojęcie o poezyi, ale przeciwnie poezya, z czy
stej i niczem nie wykrzywionej wyobraźni zrodzona, 
jest twórczynią wiary i wdziękiem swoim ozdabia suro
wą religią. Ani to przewyżka boskiego żywiołu jak 
u Żydów, ani odrębność strony świeckiej i teologicz
nej jak u łndyan, ale najzupełniejsza wzajemność, naj
dokładniejsze zrównanie, spajają między sobą dwa wy
ciski ducha Greckiego. Dlategoto Helleńczyk nie za
tapiający się zrazu w spekulatywne idee jedności albo 
trjmurei, zwraca raczej uwagę na wewnętrzne i ze
wnętrzne warunki swego bytu społecznego; ztąd cią
głe rozwijanie się myśli politycznych, którego zwłasz
cza Ateny najdoskonalszym stały sig wyobrazicielem. 
Odwrotnie znowu, z porządnie wysnutej zmiany w kształ
tach rzeczypospolitych Hellady, powstaje najwznio
ślejszy wysiłek prawdziwego życia umysłowego: histo- 
rya. Wszelka historyą z czasów przed-Greckich, ni
czem jest, gdy się na nią zapatrzymy ze stanowiska, 
jakie nam ten dopiero gienialny naród wybudował. Na 
równi z a ś z tą  główną gałęzią piśmiennictwa, postę



powały nauki polityczne, które najczęściej formę filo
zofii praktycznej przywdziewały, i ścisłe umiejętności. 
Wszakże oschłość naturalna tych nauk łagodzoną by
wała ogniem ducha Greckiego, który wszystkim swo
im utworom, czylito sztuki czy nauki, nadał owe 
kształty zaokrąglenia, jakie u nas stałe już uzyskały 
miano gracyi Helleńskiej.
f Gdy bliżej wejrzymy w bieg wypadków politycznych 

i literackich starożytnej Grecyi, poznamy, że większe 
lub mniejsze wzmaganie się, wzrost albo upadek pi
śmiennictwa, trop w trop, chociaż niezawsze w pro
stym stosunku, postępował za silniejszą lub słabszą po
tęgą zewnętrzną. Walka Trojańska wywołała rapso- 
dye Homerydów, tak samo jak Hezyod nawzajem usta
lił dogmat wiary krajowej; ale dopiero gdy wojny Per
skie przywiodły Greków do w łasnej. świadomości, 
otwiera się przed nami czarujący obraz czynności du
chowej, jakiej może w żadnym innym narodzie i cza
sie nie znajdziemy przykładu. Również ważnemi, ale 
już do obrębu historyi literatury specyalnej wchodzą- 
cemi, są okoliczności, jakie utworzyły prawo interna- 
cyonalne między rozmaitemi państwami Greckiemi; 
dosyć że w Grecyi, gdziekolwiek rzucisz okiem, wszę
dzie napotkasz ścisłe połączenie materyi z duchem, 
ale w taki sposób, że na pięknej podstawie zawsze pię
kna, na odrażającej nigdy brzydka nie stanęła budowa. 
Przypominamy w tej mierze nieszczęśliwą wojnę Pelo- 
ponezką i nieśmiertelne Tucydydesa dzieło, śmierć 
Sokratesa, i życie wielkiego Platona.

Nietyle już szczęśliwie powiodło się usamowol- 
nienie zpod przygnębiającego wpływu materyi, Rzy
mianom.



Tu powaga stajo się surowością, gracya wymusze
niem, głębokość roztnyślaoia zimnym rachunkiem.

Zrzucenie jarzma i ustalenie wzburzonych żywio
łów  politycznych według normy wojskowego, bo ze
wsząd zagrożonego despotyzmu, oto pierwsze zadanie 
Rzymian, gdy ich umysły cokol.wiek niepodległej na
około siebie poglądać zaczęły. Na czele wszystkiego 
staje nienaruszone faktum: męzkość czynu przywła
szcza sobie panowanie; to też historya wyradza się 
w kronikę, a poezya w zwięzłości dystychu, przywo
dzi ostre zasady surowości republikańskiej,

Ale wkrótce wzory Greckie łagodzą tę surowość 
w pożyciu i utworach piśmienniczych; naśladowanie 
Greków wytępia narodową cechę Rzymskiej literatury; 
a jakkolwiek Mummiusz pokruszone posągi bez namy
słu  nowemi zastąpić przedsiębierze, wszelako niedłu
giego trzeba Rzymianom czasu, ażeby zwyciężoną przez 
siebie Helladę, uroczyście i otwarcie za mistrza sw o
jego uznali.

Chciwy ciągłych zdobyczy duch Rzymski, nie prze
staje na nabytku większej kultury; zagarnia on swerai 
ramionami, cokolwiek w ich obrębie, a nawet poza 
ich obrębem zastaje, i zamiast iżby to szkodliwie na 
jego rozwinięcie wpłynęło, rozszerza mu owszem wi
downię siebie samego i z przecenieniem s ił  własnych 
wlewa w niego uczucie, które brak wrodzonej i rodzi
mej poezyi, a w następstwie i filozoficznego pojęcia, 
dość szczęśliwie zastępuje,

Dlategoto w'iek złoty literatury Rzymskiej, ukazuje 
się dopiero przy końcu złotego wieku politycznego by
tu tego narodu.

Upadek obudwóch zbyt jest naturalnym, iżby nam
o nim napomknąć jeszcze co wypadało. Mamy raczej



przed sobą niespokojną i straszliweiiii marzeniami 
przeplataną noc średniowieczną, z której,po dłilgićj do
piero ciemności i po dłuższem świtaniu, jakby fénix 
z popiołów, literatura nowożytna w całym blasku mło
dzieńczości występuje.

Przejście zdrowego organizmu państwa w zupeł
ny stan rozprzężenia, przejście świetnych symptomów 
cywilizacyi w odmęt chuci niczém nie powściągnię
tych, a tem samem zstąpienie natury ludzkiej z wy
sokiego szczebla, jaki niegdyś zajmowała, do hanie
bnych Avyskoków zwierzęcości, oto obraz jaki nam 
przedstawia historyą i literatura wieków średnich. 
Jeżeli pomimo tego, znaleźli się pisarze, którzy w tym 
obszernym okresie upatrują właśnie tryumf człowie
czeństwa, którzy w fanatyzmie widzą łagodną wiarę, 
w okrucieństwach sprawiedliwość, w rubaszności 
szczerość, a w materyalności naturę; tedy przez wzgląd 
na ich religijne zkądinąd stanowisko, wybaczyć im na
leży takowe zboczenie, jako z przesadzonych wyobra
żeń o bezpośrednim skutku zwalczonego poganizmu 
wynikłe. W istocie zaś, wprowadzenie wiary Chrze- 
ściariskićj wcale innym sposobem na rozwinięcie się 
ludzkości wpłynęło; ani na wytłómaczenie tego wpły
wu użyć trzeba paradoxu, jakoby przestrzeń wieków 
średnich rzeczywistym była względem świata sta
rożytnego postępem.

Myśl historyczna, wysnuwszy z siebie największy 
wypadek, jaki objawienie w związku z filozofią kiedy
kolwiek w yłoniły, nie dokończyła jeszcze swojego 
dzieła, gdy tę tak utworzoną ideę chrześciańską, jak
by na zapłodnienie światu rzuciła. Jeśli chrystyanizm 
zupełnie miał przejść w krew i soki narodów, należą-



ło  zniszcr.yć poprzednio do szczętu wszelkie inne ży
wioły; ale któż dowiódł temsamem, jakoby w tych 
żywiołach nic już nie było szlachetnego, nic prawdziw
szego nad trwałość chwilową? Poświęcenie i męczen- 
nictwa, których blizko tysiącoletni przeciąg średnio
wieczny częste dał nam przykłady, i do których dopie
ro egoistyczna myśl religijna napędzać musiała, nie 
dadzą nam zapomnieć o równie wielkich poświęce
niach, choćnietyle skutecznych, lecz dlatego więcej 
może zasługi mających, starożytnego świata. W mas- 
sach zaś upadło życie moralne; i walka, którą prze
bywać musiały, była bojem Arymana przeciwko prze
dzierającemu się światłu Ormuzdowej potęgi.

Cóż przecie zpowodowało zwycięztwo dobrego 
pryncypium w historyi? Powiedzmy sobie: nie tyle 
własna siła, ile niemoc nieprzyjaciół. Dlategoto 
obalonym być musiał świat dawny, któryby niezawo
dnie zdołał oprzeć się wpływowi przyszłości, a na 
jego miejscu stanął odmęt średniowieczny, olbrzym 
sturamienny i stugłowy, który w sobie się zapadał, że 
za każdym krokiem zpod nóg jego wątła się usuwała 
podstawa.

W takim odmęcie drzymały nauki i .sztuki, albo ra
czej na ich miejscu ukazały się potwory, bękarty du
cha, na które dziś już tylko z uśmiechem litości po- 
glądać możemy.

Że zaś nie ma tak zepsutego serca ludzkiego, ażeby 
sięwniem , od czasu do czasu myśl świetna nie pojawiła, 
tedy i wieki średnie pod obuchem swych nieszczęść wy- 
rodziły dwa wielkie ncz\ic\&:honoru i miłości. Pierw
szy jest pogrobowym synem cywilizacyi pogańskiej, 
w drugiej zaś uwielbiamy pierworodną córę najbar



dziej clirześciańskiego żywiohi, równości człow ie
czeństwa.

Honor rycerski powstał z niateiyalnych pojęć o 
prawie, jakie posiadamy do walki z każdym obcym dla 
nas żywiołem. Ponieważ zaś uczucie wrodzonej mo
ralności wzdrygało się na myśl o walce nierównej, po
nieważ słabszy i bezbronny zdawał się zasługiwać na 
wyłączenie zpod ogólnego prawidła, a jednak wbrew 
zasadom obrońców średniowiecznego okresu, prze
świadczenie religijne niedosyć było silne do wpojenia 
świętej m iłości bliźniego, przeto honor dopiero mu
siał zasłonić ô i przemocy, i wstrzymać silniejszego od 
wywarcia swej potęgi na nieprzygotowanym. Jako zaś 
z jednej strony honorstróżem był moralności publicz
nej, tak z drugiej stał się drażliwym na lada uchybie
nie, i tu przedewszystkiem szukać należy początków 
romantycznego usposobienia w piśmiennictwie i w ży
ciu społecznem; tu bowiem najprzód rozwinął się świat 
sprzeczności towarzyskich.

Miłość, pierwsze następstwo zupełnego płci obo- 
jej zrównania, niemniej silnie się przyłożyła do na
dania nowych kształtów ciągle niezmiennemu dotąd 
ruchowi materyi. Miłość, wykazując na indywiduach 
po szczególe, to co w ogólności miało być głównym  
wypadkiem chrystyanizmu, pierwsza nas oswoiła z my
ślą, że podług tych wyobrażeń, jakie odtąd są dla nas 
obowiązującemi, pojedynczy człowiek nie ginie w ca
łości, ale że duch ludzki w najpośledniejszym swoim  
wyobrazicielu zawsze na równi stoi z duchem pow
szechnego człowieczeństwa. Ztąd i pożycie rodzinne 
przybierało na się barwę poważniejszą, a oddziałanie 
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j e g o  na paiislwo, z dnia na dzień slawntosię silniej- 
szem i bardziej skuteczncm.

Pod wpływem takich stosunków rozwijała się po- 
ezya liryczna, ale w formach zupełnie od starożytnej 
odrębnych. Trmyery  i Minnezengiery wyobrażali ła 
godniejsze dążenia epoki; rzadko kiedy żyła satyry
czna przebijała się przez ogromne narodów znękanie. 
Wojny krzyżowe dały wprawdzie pochop do stalszej 
epopei, lecz brakło na tej pierwotnej prostocie, któ
ra w tym rodzaju poezyi nie tworzy bohatera, ale już 
istniejącego do świadomości rzeczy przywodzi. Na
gromadzenie faktów, któremu nieuczona tłuszcza pi
szących rady dać nie umiała, z historyków poczyniło 
latopisarzy, a co najwięcej epitomatorów'; filozofia zaś, 
ta sama filozofia, którą niegdyś Platon i Arystote
les tak potężnie władali, wyrodziła się w obrzydliwe 
igraszki scholastycyzmu.

W tych czasach żadna się rodowość nad inne nie 
wynosiła, wszędzie bowiem jedna była ciemność, wszę
dzie jedna biedota duchowa. W Hiszpanii tylko, na 
czas niejaki żywioł Arabski, pod wpływem świeże
go jeszcze entuzyazmu religijnego stojący, rozniecił 
małą światła iskierkę; lecz posłużyła na to jedynie, 
iżby tyra wyraźniej otaczającą zewsząd noc okazała.

Pierwsze Włochy ocuciły się z długiego letargu; 
w nich bowiem pierwszy pojawił się pierwiastek umy
słowy okresu: papieztwo, i walka przeciwko niemu 
staczana. Włochy także pierwsze, szczęśliwym zbie
giem okoliczności, naprowadzone zostały na literaturę 
starożytną, a tak widzimy w następstwie wzorów po
zostające instytucye municypalne, dalej osobne księ
stwa i rzeczypospolite; wzajem zaś pod obroną tych



licznych płaszczów ksti^żęcych, tej kardynalskiej pur
pury albo nawet tej tyary, nauki a bardziej jeszcze 
.'iztiiki włoskie, wzniosły sig do stopnia nigdy dotąd 
niewidzianej potggi.

Keforniacya ogołociła Rzym i Florencyą z najświe
tniejszych podpieraczy; już bowiem Wiochy przesta
ły być punktem środkowym ówczesnej oświaty. Zda
wało sig zrazu, że Niemcom z kolei dostanie się to 
panowanie; lecz taż sama okoliczność, która na uiny- 
s-iowy wzrost Italii tyle korzystnie wpłynęła: rozdział 
kraju na mnóstwo pomniejszych i udzielnych prowin- 
cyj, rozproszyła siły tego zkądinąd wielkiego narodu.

Krancya w tej mierze była szczęśliwszą, bo w niej 
rychło pojeiiyncze części spoiły się w jedność, i po
wstał’ ten pierwiastek centralizacyi, który podziś- 
dzień jeszcze w tak obfitym zbiorze żywiołów ducho
wych nader jest zadziwiającym. Prawda, że we Fran- 
cyi, od samego zaraz początku, okazuje sig dążność 
do życia praktycznego i do układania stósunków to
warzyskich wedle nowo wkradającej sig zasady ego
istycznej, i lo, naszem zdaniem, więcej nawet od na
śladownictwa Greków i Rzymian, na rozwinięcie sig 
lak nazwanej szkoły klassycznej wpłynęło. Z poezyi 
widzimy tu tylko dydaktyczną, bo i tragiedyą Francuz
ką śmiało do tego hermafrodycznego rodzaju zali- 
czyc możemy; w historyi jest już wprawdzie pewna 
pragmalyczność, lecz nie opar-ia sig jeszcze na ża- 
diiem ogólnem pojęciu, filozofia zaś zostaje nielknig- 
'a, albowiem duch przedsiębiorczy narodu wigcej go 
ilo rozbioru, aniżeli do syntezy przysposabia.

' îiglia tymczasem występuje na scenę świata, a tako
wemu Wystąpieniu najszczęśliwsze towarzyszą wypad



ki. Pod pi zewódzlwem instytucyjkonstytucyjnych rozwi
jają się wyobrażenia społeczne; wzajem ekonomia poli
tyczna i nauka finansów zbawienne skutki okazują w ro
snącym przemyśle, a żywioł Romański dosyć w sobie 
mieści ognia, na utrzymanie strony poetycznej, do 
której jeszcze po ostatecznem przyjęciu tylekroć już 
doświadczonój reformy religijnej, z Giermańskich do- 
miesząń filozoficzna przystępuje spekulacya.

W Niemczech zaś, dopiero język trudne przebywać 
musi koleje, licznym bowiem ulega wpływom jużto 
Romańskim już Słowiańskim. Ale gdy się tymczaso
wo i organizm zewnętrzny tego kraju w pewniejsze 
karby ustala, nic natakow'em opóźnieniu literatura Nie
miecka nie traci, albowiem sama niejako przyłożyw
szy się do szczegółowego swej mowy rozwinięcia, 
utworzyła ze wszystkich najfilozoficzniejszą i najdo
kładniej wrażliwą. To też powaga Giermańska wzięła 
na się rolę wyobrazicielki filozoficznych rozmysłów, 
i rola ta powtarza się tak samo w żywiole lirycznym, 
który jest poezyą Niemców, jak w powiązaniach lo
gicznej myśli wszechświata, które są ich historyą, 
jak nakoniec w pojęciach prawa natury, które two
rzą ich jurysprudencyą. Niemcy z tego względu ze 
wszystkich najświetniejszą mają przyszłość przed so ‘ 
bą, bo cokolwiek przedsięwezmą, czylito w stósun
kach społecznych czyli w literaturze, zawsze czują 
pod nogami podstawę pewną, ani tak łatwo zachwiać 
się dającą.

Inne kraje Europy w późniejszych dopiero czasach 
umysłowego nabierają znaczenia. Hiszpania i Portu
galia krótko tylko, jakkolwiek niemniej świetnie, wy
kazują na sobie ogromne wpływy pomnożonej i no



wo odkrytej żeglugi. Skandynawia, na wcale odrgbnej 
przeszłości stojąca, nie bez trudu poprzednicze Eddy 
jednoczy z nowym żywiołem południowo-zachodniej 
oświaty; kraje Słowiańskie zaś, nie mogąc dostate
cznie rozwinąć rodowego pryncypium, chwytają się 
obcych, często nawet skażonych pierwiastków, choć 
i tu nie bez świetnego nieraz rezultatu, najprzód w Pol
sce i w Czechach, później, ale za to od razu z podwo
joną energią, w Rossyi.

Gdy zechcemy wykazać, jakim się sposobem z ta
kiego stanu rzeczy wyrobił nasz świat dzisiejszy w spo
łeczności, a w literaturze nasz wiek dziewiętnasty, któż 
nie przyzna, *że objąć nam przedewszystkiem należy 
przekształcenie, jakie w wyobrażeniach Europy zpo- 
wodował rok tysiączny siedrnselaj ośmdziesiątj dzie- 
wiąty'i



Droga z  Petersburga do Carskiego sioła.

Większe niż gdziekolwiek dogodności, zapewnione 
są. Towarzystwom dróg żelaznych w Rossyi.

Towarzystwo pierwszej ukończonej drogi żelaznej 
Rossyjskiej, która łączy miasta Carskie sioło i Pa- 
włowsk z Petersburgiem, użytkuje z następujących 
ołiar;

1° Grunta skarbowe bezpłatnie ma sobie odstąpio
ne; włościanom, dotychczasowym ich posiadaczom, 
wyznaczono inne grunta, zapewniając oraz wynagro
dzenie za stratę, jakąby po takowej zamianie ponieśli.

2*̂  W myśli przyśpieszenia budowy, upoważniono 
Towarzystwo do zajmowania gruntów lub budynków 
prywatnych, przed zatwierdzeniem nawet oszacowa
nia, z obowiązkiem wszelako, złożenia u władzy wła
ściwej summy pieniężnej odpowiedniej cenie podobne
go gruntu lub budynku w okolicy.

3° Prawo wznoszenia wszelkiego rodzćiju biidowli 
do użytku drogi żelaznej na 100 sążni po każdej stro
nie drogi, służy Towarzystwu które nabywa oraz grunta 
na ten cel po tych samych zasadach, jak na samą 
kolej.



4  ̂ J. C. Wys. W. Książe ¡\iichal Pawłowicz dozwo
lił’ Towarzystwu w swoim parku w Pawłowsku w \ - 
stawić kilka ozdobnych pałacyków dla przyjęcia i za
baw publiczności.

5° Tow'arzystwo ma praw'O kupić za granicą i spro
wadzić bez opłaty cła, żelazo do kolei potrzebne; w tym 
wszakże tylko razie, jeżeli żadna z fabryk Rossyjskicli 
nie podejmie się dostarczyć takow'ego w potrzebnej do
broci i kształcie, na czas oznaczony, ciioćby o I5S dro
żej, jak wypada żelazo z; graniczne.

Wolno Towarzystwu nadto wyprowadzić be/, 
dłaly cła, parow'ozy, pow’ozy i inne machiny do kolei 
potrzebne.

7° Rząd nie przepisał taryfy opłat przew'ozu po
dróżnych i towarów, lecz owszem takową pozosta
w ił woli Tow'arzystwa.

Uroga wiecznemi czasy będzie własnością To
warzystwa, a w pierwszych dziesięciu lalach, niewol- 
no nikomu w tym samym kierunku innéj budować 
kolei.

9'’ W ciągu tych i (U>“ lat, nie opłaca Tow'arzyslwo 
żadnych podatków', lub ciężarów poczcie lub iiitićj 
władzy.

Przywilej na budow'g otrzymało Towarzystwo 21 
marca 1S36, a zaraz w maju rozpoczęły się roboty zie
mne; w roku zaś 1S37 drogę zupełnie ukończono i 
do użytku otwarto.

Długość drogi lej wynosi 25¿ wiorst: jest prawie 
poziomą i w linii prostej.

Wyniesiony nad grunt naturalny wierzcii drogi, po
kryty jest 14calową warstwą drobno tłuczonych ka
mieni, na kiórych leżą po-przecznice drewniane. Do



poprzecznie przybite siodełka, utrzymują szyny 65 fuii. 
na yard ważące. Miejsca między poprzecziiicami, za
pełniono tłuczonym kamieniem i piaskiem. Szerokość 
kolei pomiędzy szynami, wynosi 6 stóp, 4 cale.

Droga ta kosztuje 4 miliony rubli assygnacyjnycb, 
ze sprawieniem 6 parowozów, 44 powozów osobo
wych, i 19 do towarów'.

Budynki i restauracye w Pawłowska i Carskiem sio
le, kosztują milion rubli srebrnych.

W latach od 1838 do 1842, liczba podróżnych na 
rok wynosiła średnio 600,000 osób.

W ciągur. 1842, podróżowało 602,191 osób na ró
żnych częściach drogi; co czyni 432,297 osób na ca
łą  jej długość. Dochód uczynił 226,088 r. 65 kop. 
srebrem.

Maszyny ubiegły ogółem 98,475 wiorst; koszt tran
sportu na jednę wiorstę, wynosił 40,22 kop. srebrem.

Wypra\viono 3,792 transportów: każdy średnio mie
ścił w 5— 6 powozach 114 podróżnych i kosztował 10 
rub. 45 kop. sreb. Utrzymanie samej drogi koszto
wało na każdą wiorstę 315 r. 12 k. srebrem.
Ogólny dochód wynosił . . . 238,138 r. 9 k. sr.
W ydatki......................................... 106,669 „ 1 0  —

pozostało 131,468 „ 9 9  —

Dochód 2>o szczególe.

Opłata podróżnych. . . . 226,088 r. 65 k.
— od towarów . • • 3.891 „ 26 „
-— od dworu Cesarskiego 671
—  P o c / .ty .......................  171 42



Dzierżawa od roxalii w Pa- 
włowskii i stacyi w Carskie m
siele i Petersburgu . . . 5,1(52 r. 57 k. sr. . 

Rozmaity dochód . . . .  2,153 . . 9  „
2 3 8 ,1 3 8  r. 9 ,.

Wydatek po szczególe.
Utrzymanie drogi i budowli . 28,131 r. 3 k. sr.
Koszta transportu . . . .  39,615 15 „
Koszta administracyi i t. p. . 24,710 ,, 98 „
Na zabawy dia publiczności . 14,211 „ 94 ,,

106,669 r. 10 ,, 
Przewyżka rozdzieloną została jak następuje:

1. Procent i amortyzacya po
życzki rządowej , . . 29,999 r. 40 k. sr.

2. Dywidenda dla akcyona-
ryuszów.............................  60,000 ,. —  ,,

3. Dla dyrektorów czy
stego dochodu po strące
niu procentu i amortyza-
c y i ................................... S,117 „ 56 „

Kapitał rezerwowy . . . 33,352 „ 63 „
131,468 „ 99 „

Na tej drodze zaprowadzono opalanie parowozów 
drzewera, w miejsce Węgli kamiennych, przez co g łó 
wnie wydatki zmniejszyły się.*  ̂«

Droga z  Petersburga do Moskwy.

W r. 1842, Najjaśniejszy Pa'i zatwierdził projekt 
zbudowania drogi z Petersburga do Moskwy. Przed
sięwzięcie to kosztować ma 400,000,000 r. ass. Dro
ga będzie szła nn Twer, a od niej ramie na Ry- 
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Lińsk do rzeki Wołgi; długość wynosić luoie około 
560 wiorst.

Dom handlowy SUeglilz et Comp. upoważniony zo
stał do ciągnienia za granicą pożyczki na zbudowanie 
tćj drogi żelaznej.

Dług ztąd wynikły, tak co do procentowania jako 
też umorzenia, zupełnie od reszty długów państwa 
Rossyjskiego oddzielonym bgdzie. Całkowita wyso
kość długu tego, oznaczona 50 milionów rubli sre
brnych. Tymczasem zaś, mianowicie na potrzeby r. 
1843, podniesioną jest summa 8 milionów przez po
życzkę 4procentową. Co do następnych pożyczek, 
rząd pozostawił sobie udecydować później, czyli przy
jęcie stopy procentowej niższej od 4?, bgdzie stó- 
sownem.

Droga Warszawsko- Wiederiska.

W r. 1838, tworzyć sig zaczęło pod opieką rządu 
Towarzystwo akcyonaryuszów na wybudowanie drogi 
od Warszawy do granicy Austryackiej, w kierunku 
Oświęcimia.

Fundusze zebrane być miały przez wypuszczenie 
akcyj kii temu wystawionych. Fundusze te ceniono 
na 21 milionów złp.

Rząd Królestwa wspierając przedsięwzięcie wpły
nąć mogące na pomyślność kraju, zaręczył akcyonary- 
uszom od sirmmy powyższej, 4§.

Dochód główny tej drogi, domniemany był z prze
wozu soli, węgla kamiennego, towarów i rozmaitych 
produktów surowych.

Po rozpoznaniu w początku r. 1839 miejscowości, 
wytknięto linią drogi; zadaniem jej było dolinę Przem-



szy, jako najbliższą Oświęcimia i ku Warszawie roz
ciągniętą, połączyć z Warszawą.

Góry i wyniosłości, które Przemszg  od ziewu 
wód PUicy dzielą, nie dozwalały z drogą żelazną 
przejść w dolinę tej ostatniej rzeki; należało więc od 
najwyższego punktu pod Kromołowem w Zawierciu. 
(756 stóp nad grunt przy rogatkach Jerozolimskich) 
zejść umiarkowanemi spadkami w' dolinę TFarty, a 
obszedłszy Jasną górę Częstochowy.^ wznieść się ile 
tego wymagało wyjście na płaszczyznę Radomska- 
Ztąd, linia idzie przedziałem wód Pilicy i Warty, do 
Piotrkowa-, dalej w bliskości miasta Bendkowa.yfcho- 
dzi na przedział wód Bzury i Pilicy, a trzymając się 
tego kierunku, wstępuje ua linie przedziałowe ¿firogi, 
Rawki i Łupi rozciągające się aż do wsi Lipców. Od 
tego miejsca do Skierniewic^ prócz górzystego poło
żenia, napotkano trudność w zejściu z tych wysoko
ści, których, szczytu się dotąd trzymano, bo różnica 
na półtora-milowej przestrzeni, 200 stóp przeszło wy
nosi; schodząc zatem do Skierniewic spadkiem nie 
przenoszącym musiano dać rozwinięcie drodze, i 
to spowodowało kilkakrotne załamy linij, które je 
dnak udało się połączyć łukami wielkich promieni. 
Ta część drogi żelaznej wymagała robót ziemnych 
najznaczniejszych na całej linii. Między Skierniewi- 
tami a fł'a  rszawą.) żadnych już niema trudności; grunt 
prawie poziomy, dozwolił wytknąć linią prostą 8 mil 
długą. Roboty ziemne na linii lej, nie wi“le znaczą.

Spadki drogi na krótkich przestrzeniach, docho- 
lecz te po największej części przypadają 

w kierunku transportów, tojest ku Warszawie. Dłu



gość linii wyíkiiigtéj aż do okręgu miasta Krakowa, 
wynosi 2S5 wiorst.

Zaraz po wyznaczeniu linii, budowa się rozpoczęła 
i roboty ziemne pa większej części ukończono.

Jednakże ¡Towarzystwo nie żawiązafo się \v zu
pełności. D. C (IS) sierpnia 1842 r. Dyrektor główny 
prezydujący w Koinissyi Rządowej Przychodów i Skar
bu, z woli wyższej, podał do wiadomości akcyonaryu- 
szów i innych osób interesowanych, co następuje:

„Założyciele Towarzystwa drogi żelaznój War- 
szawsko-Wiederiskićj, w nczynionem do mnie podaniu 
wynurzyli niemożność dalszego prowadzenia tego 
przedsięwzięcia, oraz osiągnienia zamierzonego celu.

Z tego powodu Rząd Królestwa Polskiego, mając 
na względzie 2 jednej strony prawa akcyonaryuszów 
nieobecnych, z drugiej zaś połączony z przedsięwzię
ciem ważny udział skarbu, znalazł się w konieczno
ści ustanowić oddzielny komitet, dla przyjęcia akt i 
rachunków, dla ich rewizyi, sporządzenia inwentarza 
majątkowego; słowem dla przedsięwzięcia wszystkie
go coby sig tylko okazało być* potrzebnem do zupeł
nego wyjaśnienia tego interessu, i nadania mu dalszego 
‘prawnego biegu.

We wszystkich tych przedmiotach rząd oczekuje od 
komitetu szczegółowego raportu; tymczasem zaś za
ręczony przez Najjaśniejszego Pana procent po 4? od 
summ za akcye towarzystwa otrzymanych, wypłacany 
będzie jak doiąd, w czasie właściwym.‘•

Następnie tenże Dyrektór Przychodów i Skarbu po
dał do wiadomości publicznej, że wyżej wymieniony 
komitet złożył Rządowi Królestwa r.ipori tej treści:



i. ('rzedsiębiercy ulworzenia Towarzjslwa. olrzj- 
iiiawszy w d. 7 (19) sierpnia iS39 r. potwierdzenie 
})rojektovvanej ustawy, otrzymawszy potem na prośby 
swoje, dwukrotnie dozwalane przedłużenie terminu do 
złożenia dowodów o zawiązaniu Towarzystwa; nako- 
iiiec, wprzelożeniu swojpm z d. 1 (13) maja 1842 
r. wyznali Rządowi swoję niemożność doprowadzenia 
przedsięwzięcia do celu.

Zamierzone Towarzystwo miało się składać z 5000 
akcyj, każda po 100 funtów szterlingów czyli 4200 
złotych i dostarczyć kapitału 21.000,000 zł. na zbu
dowanie drogi żelaznej Warszawsko-Wiederiskiej miar
kowanego, lecz przedsiębiercy, aż do dnia wyznania 
swej niemożności, znaleźli tylko prawdziwy odbyt na 
1140 akcyj, wynoszących summę 4,636,000 zł. a w za
liczeniach za opuszczone akcyc zebrali zł. 1,231,337 
gr. 11.

Gdy więc odbyt akcyj nie doszedł połowy pięcio- 
łysiącznej'liczby, po której w obieg wypuszczonej, 
zamierzone Towarzystwo podług 4 swojej ustawy, 
za zaczęte uważanem być miało, a z tej przyczyny do 
zawiązania się przez akt, prawem wymagany, dopro- 
wadzonem być nie mogło, czynami zaś takiemi, jakie 
ustawa w tyfuie 3cim wskazała, istnienia swego nie 
objawiło, przeto rzeczywiście do zawiązania niedoszło.

Czynności przedsiębierców w objęciu przymiotu 
dyrektorów i w rozpoczęciu z początkiem 1840 r. bu
dowy drogi, okazują sig bjć przedsięwzięte w nadziei 
sprowadzenia rychlojszego odbytu akcyj i lepszego 
w przyszl-ości powodzenia; lecz gdy nadzieja ta 
rostała omyloną, a budowa drogi była rozpoczętą 
przed istotnem zawiązaniem Towarzystwa, przeto wy- 

pa dki tych czynności i długi przez przedsiębierców



na rozpoczętą budowę drogi zaciągnięte, na ciężar 
posiadających papiery niedoszłego Towarzystwa li
czone być nie powtnny, którymto posiadaczom, po
dług zdania komitetu, w'ypada powrócić powierzone 
fundusze, z procentami do dnia złożenia każdego z tych 
papierów.

Na zasadach powyższych opierając się komitet, 
przedstawił do decyzyi rządu, że należałoby:

<-/) Posiadaczom akcyj niedoszłego Towarzystwa 
powrócić kapitały, temi akcyami objęte, wraz z pro
centem 4g do dnia złożenia każdej akcyi.

b~) Posiadaczom tymczasowych dowodów zaliczeń, 
które podług ustawy w §. 23, na rzecz Towarzystwa, 
gdyby do zawiązania się było doszło, przypadać mia
ły , również powrócić takowe zaliczenia z procenta
mi do dnia, w którym każdy z ty.ch dowodów zwró
conym zostanie.

c) Uiszczanie tych wypłat oddającym papiery nie
doszłego Towarzystwa, od dnia 19 listopada (I gru
dnia) r. b. 1843, postanowić, a ostatni termin skła
dania tych papierów do dnia 19?“ listopada (1 gru
dnia) 1844 r. naznaczyć, i o tem posiadaczy rzeczonych 
papierów przez pisma publiczne zawiadomić.

Rząd Królestwa Polskiego powyższe wnioski ko
mitetu potwierdził, i upoważnił Dyrektora wyżej wy
mienionego, do wprowadzenia ich w wykonanie.

W skutku czego wezwani zostali wszyscy właścicie
le akcyj i tymczasowych dowodów (certyfikatów) nie
doszłego Towarzystwa, ażeby się zgłosili dla otrzyma
nia za nie przypadających należytości. podług nastę
pującej zasady:



1. Na składanie rzeczonych akcyj i tyinczasowych 
dowodów (certyfikatów) naznacza się ostateczny ter
min 121» miesięczny, tojest od 19 listop. (1 grudnia) 
1843 r. do 19 listopada (1 grudnia) 1844 roku.

Wszelkie akcye i tymczasowe dowody (certyfikaty) 
składane być mają: w Londynie u bankiera Harmann 
et comp. a w Warszawie, w Banku Polskim, gdzie, 
w myśl § 14 ustawy niedoszłego Towarzystwa , wno
szone być miały fundusze za akcye.

3. Należytość za złożone akcye, po przekonaniusig
0 ich autentyczności, wypłaconą będzie w pełnej no
minalnej cenie, z procentem 4f, po dzień, w którym 
akcye takowe zwrócone w ciągu wyż oznaczonego ter
minu zostaną, a to bez żadnego oddzielnego spraw
dzania.

4. Należytość zaś za tymczasowe dowody (certy
fikaty), jako poświadczające cząstkowe upłaty na ra
chunek zamówionych akcyj, zwracaną będzie także 
z procentem 4§ po dzień ich, w ciągu wyżej oznaczo
nego terminu, złożenia, lecz nie inaczej, jak za prze
konaniem się o autentyczności takowych dow'odów,
1 po sprawdzeniu sposobu ich wydania, oraz wpływu 
summ, za dowody takowe wniesionych.

W pismach publicznych, na początku października 
1843 czytaliśmy, że Najjaśniejszy Pan rozkazał budo
wę drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, dalej pro
wadzić, i z rokiem 1847 ukończyć.

Przedsięwzięcia zatem, które okazało się nad siły 
prywatnych, dokona rząd, i zapewni krajowi korzyści 
jakich się ztąd spodziewać może.



Zakończenie.

Powyższy obraz dróg żelaznych w Europie ( J) prze
konywa, że w'igksza część rządów' uznało już ważność 
tej zasady, iż drogi żelazne wówczas tylko korzystne 
są dla całego kraju, gdy je własnym kosztem rząd za
kłada i utrzymuje.

Wpływ pomyślny dróg żelaznych na administracyą 
kraju, nie da się połączyć z jednostronnemi prywa
tnych widokami, tam gdzie drogi (e odrębnych kawał
ków, w dłuższe i ciągłe przechodzą linie. Albowiem 
budowa i wynikające ztąd następstwa, jednoczą się 
tylko z interesem ogółu, kiedy takiem przedsięwzięciem 
zajmuje się władza, środki każdego rodzaju dzierżąca. 
Nieszczęścia wydarzone na drodze Wersalskiej, i wię
ksza część przypadków na drogach innych, nie mia
łyby zapewne miejsca, gdyby Rząd te drogi administro
wał; bo tow'arzystwa prywatne (krępowane już często
kroć niedogodną przez oszczędność budową) w usłu
dze tak kosztownej, jak jest usługa drogi żelaznej, 
nieSposiadają dostatecznych środków, na utrzymanie 
materyału obiegowego w odpowiedniej ilości i nale
żytym wyborze.

Przywileje rządowe dla towarzystw prywatnych, 
obejmują mnóstwo przepisów', zastrzeżeń i ograniczeń, 
które chociaż bezpieczeństwo mają na celu i dla do
bra publicznego są wydane; wielokrotnie ścieśniają 
i utrudzają działanie towwzystw.

W Austryi powszechną sprawiły radość,', uwiel
bienie zjednały, postanowienia co do dróg żelaznych.

( 1 ) Zoh.  Ribl. \V ar5z.  posryl za sty.-rpii, luty  i marzec 1842.



Ifez rozgłpszań i rozpraw, silnie, oględnie i z chęcią 
wzięto się do wykonania ogromnych przedsięwzięć. 
Zdalni, za granicę kraju wysłani ludzie, śledzą dotąd 
postępy , zbierają i przesyłają wiadomości o ulepsze
niach i doświadczeniach.

W podobnej myśli działa Ba\varya,Badeiiskie, Han- 
nower, Wirtemberg, Brunświk, i Francya. Na koszt 
Rządu budują się drogi z Warszawy do Krakowa, i 
z Petersburga do Moskwy. Prusy zapeAvne niedługo 
pójdą za ogólnym przykładem.

We Fraijcyi na zaprowadzenie sieci dróg że
laznych, ułożono plan kolosalny. Czyli wzupełności wy
konanym będzie, czyli przy ciągłej zmianie mini
strów, zawsze równych znajdzie stronników, czas oka
że. Dziś jednak na różnych punktach skrzętnie budową 
się zajmują, jak dowodzą częste w pismach publi
cznych ogłoszenia i odezwy tyczące się przedsiębierstw 
i dostaw do dróg żelaznych. Tam, kosztem publicznym, 
jak już powiedzieliśmy, nabywane są grunta, sporzą
dzane groble, przekopy, mosty i t. d. Szyn zaś, 
parowozów' i innego materyału obiegowego, dostarczają 
tow^arzystwa prywatne, które w 40Ietnią dzierżawę 
obejmują drogę. Dziwna rzecz dlaczego rząd Francuzki, 
pełen pojęcia i środków, nie zarządzi obiegu na dro
gach kosztem skarbowym. Układy zawierane obecnie 
z prywatnemi, nie przyniosą zapewne korzyści, jaJsie 
dla dobra kraju całego z dróg wypłynąćby powinny, 
Ifccz się staną przedmiotem spekulacyi. Czy nie na
leżałoby Francyi pójść za przykładem Belgii, w utrzy
mywaniu skarbowym koszttem dróg przez skarb zbu
dowanych^
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Nie jest tu miejsce przywodzić szczegóły ulepszeń 
i odmian jakie co chwila w budowie i utrzymaniu 
dróg żelaznych, w' składzie i użyciu parowozów i 
wozów pojaw'iają się. Nie pominiemy jednak ogólnych 
pomysłów ulepszenie kommunikacyj na celu mają
cych.

Duch ludzki niepohamowanym lotem wznosi się 
i za nowością dąży. Dojrzeje ztąd zapewne piękny 
owoc nawielu gałęziach przemysłowego drzewa, gdzie 
dziś fantastyczne widzimy narośle.

Niedawno Kleg wystąpił z myślą użycia ciśnienia 
atmosfery do posługi dróg żelaznych. (2) Wagner 
siły elektromagnetycznej w tym samym celu użyć za
mierzał. \Aiększość sądziła ze takie pomysły będą 
niewykonalne, niepraktyczne. Dziś jednak z postępu, 
jaki w zastosowaniu obu Łych s ił zrobiono, okazuje 
się ze sąd był zawczesny. Doświadczenie i opinia 
biegłych techników Angielskich, jakiemi są: Brunei i 
Yignioles, przekonywają że ciśnienie powietrza do 
posługi dróg żelaznych, w wielu przypadkach zastó
sować można.

Ogłoszony i patentowany wynalazek p. Shuttle- 
worth, tak zwanej drogi żelaznej hydraulicznej, był 
przedmiotem obszernych rozpraw poważnych dzien
ników, co dowodzi że wynalazek tśn nie jest pozba- 
w îony naukowej podstawy- (3)

(2) Opisanie drogi ielaz. almosferyczaej znajduje się w Gazecip 
AVarszawskiej z r. 1843.

(3) P. ShuUieworlh w micjscp pary, używa cisoieoia wody za si
lę poruszającą. lym celu zakłada wielkie zbiorniki w wysokości 
•iOO stóp nad poziom drogi, zasilane yracą machin parowych.



Nowa siła poruszająca, podana przez Jana Baggs 
w Cheltenham pod nazwą {The carbonic acid Engi
ne) machiny kwasu węglowego, według pism pu
blicznych, znakomite dla dróg żelaznych obiecuje ko
rzyści.

Pismo jedno Francuzkie mówi: Jakożkolwiek wiel
kie są skutki wynalazku Watta i stopniowych ule
pszeń parowozów, korzyści wszakże z tej potężnej 
siły  dla handlu i przemysłu, osiągnąć tylko można 
znacznym, mianowicie na paliwo, wydatkiem. (4)

Wychodząc z prostej zasady, że ciepło znacznie 
powiększa objętość sprężystych gazów, które w'ów- 
czas nadzwyczajne wywierają ciśnienie, podjęto wie
le doświadczeń, ażeby z tego prawa przyrody cią
gnąć korzyści, i mniejszym kosztem otrzymać siły  
przewyższające siłę pary.

Faraday, przez długi szereg doświadczeń nad 
skraplaniem gazów, zebrał szczegółowe i ważne wy
padki względem własności i rozprężliwości gazów 
w rozmaitych temperaturach. iVa takichto własno
ściach gazów: amoniaku i kwasu w'ęglowego, oparł 
p. Baggs wynalezioną siłę poruszającą.

Gaz kwas węglowy, płyn niewidzialny, elasty
czny, o połowę lżejszy od powietrza atmosferycznego, 
(100 cali kub. waży 47 granów) rozszerza się przez

Zr. zbiorników tych, nazywanych slacyami (odległych stosownie
wielkości riiihu i proGIu drogi), woda doprowadzona wielif ru ri- 

mi do kolei żelaznej, tak działa na powozy, że te UOO stóp przpz ri- 
snienie, a następnie 400 stóp nabyta, prędkością posuwają się na
przód.

(4) 1’aliwo na drodze żflaznej (¡reat W eslern , kosztuje lys" 
dniowo 40000 7.1p.



ciepło. Gaz ten w mocnym kotle, przy temperaturze 
0  ̂Reau. może być skroplony, a wróciwszy do stanu 
lotnego przy temperaturze +  24°R. powiększa ob
jętość 443 razy i. wywiera ciśnienie 1099 fun. na 
cal 0 -  Własności mechaniczne gazu amoniackiego, są. 
bardzo podobne własnościom kwasu węglowego; przy 
takiem jak opisaliśmy, postępowaniu, powiększa ob
jętość 1040 razy. Lecz kiedy część gazu kwasu wę
glowego zmiesza się z częścią gazu amoniakalnego, 
tracą obadwa’ rozprężiiwość, a dolana woda sprowa
dza je do równej objętości i t. d.

Oto są zasady wynalazku p. Baggs; przyobiecał on 
wkrótce ogłosić w pismach Angielskich szczegółowe 
opisanie swojej machiny.

Inny znowu wynalazek nastręcza dziennikom An
gielskim i Francuzkim treść do rozlicznych uwag. P. 
Heuson zamierza przewozić osoby i towary po po
wietrzu, za pomocą pary i skrzydeł sztucznych.

Mniemają niektórzy że wynalazek ten będzie się 
z drogami żelaznemi, ubiegał o pierwszeństwo. Czy
tamy w prospekcie ogłoszonym przez wynalazcę, co 
następuje:

„Zrobiono niedawno wynalazek, który jeżeli po
myślnym skutkiem uwieńczony zostanie, nie ma nic 
równego w wieku nawet obecnym, który jest świad
kiem dziwnych skutków gazu i pary. Gdyby ogłoszo
no tajemnicę tego prostego wynalazku, ogromne ztąd 
współzawodnictwo przeszkodziłoby stósownemu roz
winięciu pomysłu, a wynalazca zostałby w nadziejach 
swych zawiedzionym. Własności wynalazku tego tak 
są znakomite, zastósowanie tak rozciągłe, że byłoby 
rzeczą niebezpieczną, aby go obecnie wyjawić.



Stara się wynalazca zyskać patenta swobody w An
glii, osadach Angielskich, Belgii, Stanacti zjednoczo
nych i innych krajach, gdzie nowe pomysły dozna
ją opieki.

Zasady wynalazku p. Heuson, opierają się na pra
wach ciążenia i na ciśnieniu atmosferycznem. Prócz 
tego, starał się najwięcej naśIadować’anatomią ptaków, 
których budowa tak mądrze odpowiada ich przezna
czeniu.

«
Nie zechcą uwierzyć znawcy, że machina parowa 

unosząca cały aparat w powietrzu wraz z kondensa
torem i zapasem wody, 600 funtów waży.

Aby ten powóz powietrzny w ruch wprawić, na
leży go wciągnąć na wzniesione miejsce. Ztamtąd 
na kołach, umieszczonych pod spodem, stacza się wóz 
po równi pochyłej, i nabrawszy przyzwoitej prędkości, 
wznosi w powietrze; wówczas dopiero nastaje ruch 
mechanizmu, naśladujący latanie ptaków.

Kolosalny hippogryf składa się głównie z kijów 
bambusowych i materyi jedwabnej napuszczanej oliwą.

Wszystkie części wynalazku p. Heuson zgadzają się 
dokładnie z urządzeniami natury, mówi dziennik The 
Builder, a warunki naukowe są ściśle dopełnione; nie
można przeto bynajmniej powątpiewać o skutku. Za
chodzi wszelako pytanie, na które niełatwo odpo
wiedzieć, czy machina parowa będzie dosyć skuteczną 
do utrzymania ruchu postępowego?

Nauka i doświadczenie, nie wystarczają do ocenie
nia oporu, jaki w locie siłą  pary wypadnie zwycię
żyć. Teorya oporu p ;̂ynów przeciw płaszczyznom



pochylonym pod małym kątem, jest najciemniejszą 
częścią mechaniki; słusznie wi§c p. Henson czerpał 
zasady swoje z przyrody, i spodziewać się należy, że 
odpowiednio potrzebie użył siły machiny parowej-

Prędkość i trwanie polotu, lubo od siły pary za
leżą, jednak tylko według doświadczeń przyszłych 
mogą być oznaczone. Z natury rzeczy wypada, że 
nawet najmniejszy pomyślny skutek stanie się wróżbą 
wielkiej szybkości i długotrwałego polotu.

Historyą wynalazków mechanicznych dowodzi, że 
każde ważne odkrycie za pierwszem pojawieniem za
trudniało wiele głów zdatnych; przypuścić należy że 
i ten pomysł nadzwyczajny spowoduje niemało ba
dań naukowych, udoskonalenie mających na celu; spo
dziewamy się zatem, że wkrótce człowiek opaiiuje 
żywioł nowy i latać będzie z wiatrami w powietrzu 
(mówi The builder').



prze*

Ambrożego Ambroikiewicsa.

SCENA PIERWSZA

w  OGRODZIE SASKIII.

( Ogród Saski. Wchodzi pan Jan i August).
A U G C S T

(patrząc wokoło przez lorynetkę i ziewając)
Aa! co za nudy! jakie pustki!

JAN

Jeszcze rano. Zbiorą sig zapewne; wieczór pigkny, 
wietrzyk zlekka przebiega po listkach, jak delikatny 
uśmiech po pigknych ustach.

AUGUST (podaje mu rękę)
Bądźże zdrów.

JAN
Dokądże? czemu?

AUGUST

Zmiłuj sig, twoja poezya! {ziewa) aa!

JAN

» No, no, nie uciekaj, bgdg gadał prozą. Co nowe
go w liftraturze?

•  AUGUST

wiele rzeczy nowych; ale to, mój dobrodzie
ju, las nowozasiany. Trzeba długo czekać, nim spo- 
cznie.sz pod jego cieniem.



JA  ii

Otóż złapałem i ciebie.
AUGU ST

A to jak?
JA N

A tenże las, czyto nie poezya?

AUGUST (ziewa)

Być może, nie uważałem. Ależbo tak nam od m ło
dości nabili głowę wierszami, tak nas nudzili meta
forami i porównaniami jeszcze w szkołach, że teraz 
mimowolnie odzywają się, jak zadawniony kaszel.

JA N

Znowu poezya, i nowa. Kaszel i metafory! co za 
zbliżenie!

A U G U ST

Czyto u nas teraz takie rzeczy zbliżają? Ale pódź- 
my; ani jednej ładnej tw^arzyczki nie widać; a ja nie 
lubię ogrodu bez kwiatków.

JA N

A literatury chcesz bez poezyi? Ogród bez kwia
tów, literatura bez poezyi, towarzystwo bc7 kobiety, 
uczta bez wina... co jeszcze?

A U G U ST •

Armia bez armat.
JAN

Obiad bez sztuki mięsa.

A U G U ST

Ale pfe! dajże pokój; kwiaty, kobiety i sztuka mię
sa! Co za sens!



JA N

A twojeż armaty, lepsze? Dlatego dajmy temu po
kój, bo oba bredzimy.

A U G U ST

Patrzno, jakaś kompania do nas sig zbliża. O ho! 
wszakże to cała Biblioteka Warszawska. Kogożfo ci 
panowie okrążają;’

JAN

To podobno jakiś literat partyi Ukraińskiej. Mó
wiono mi, że jeden z nich przyjechał, ale nie w'iem 
który.

A U G U ST

Podejdźmy bliżej.
(Wchodzą: redaktor, poeta, romansisla, krytyk, dra
ma turg ipodróiny).

PO D R Ó ŻN Y .

Pigkny, piękny, panowie, macie ogród, dla ode- 
tchnienia po pracach waszych. Ulice rów^ne, powie
trz® świeże, cienia dużo. A wieczorem, o! wieczorem 
to, panowie, musicie sig upędzać tu za w^aszemi muza
mi i w ich oczkach umizgliwych szukać natchnienia.

P O E T A

Spotykamy tu czasem twarzyczki ładne i oczy wy
mowne, które, ach! dają do myślenia.

P O D B Ó Ź N Y

A panu, panie redaktorze! nic do tego? Kłopoty 
redakcyi, brak artykułów, niedostatek prenumerato
rów', fochy autorskie, pretensye gieniuszów', miłość 
własna gieniuszów, wszystko to uczoną głow'g pańską 
pochyla do ziemi, tak, że i nie zajrzysz pod kapelu
sik r ó ż o w y , który obok mignie. Co? nie prawda?

Tom  1 L i i t y  4'1



R E D A K T O R

O! prawda. mam czaśii.

PODRÓŻNY

Kiedy minister mówi, że nie ma czasu, rzecz wą
tpliwą: kiedy gienerał w czasie pokoju mówi, że nie 
ma czasu, rzecz podejrzana; kiedy doktór ubogiemu 
odpowiada, że nie ma czasu, fałsz; kiedy sędzia ma- 
jącemu sprawę mówi, że nie ma czasu, bajka; kiedy 
sekretarz temperuje pióro -i mówi, że niema czasu, 
łże. Al® kiedy redaktor mówi, że nie ma czasu, to 
święta prawda.

AUGUST (da Jana)
Chce być dowcipnym.

JAN

Ale nie, źle mówi, posłuchajmy.

REDAKTOR

Co t^ż teraz pan masz na warsztacie? Pewnie 
i teka pełna. Czy nie mógłbym się czem zasilić?

* PODRÓlSY
t

01 widzicie państwo! zaprosił mię na obiad, ukar- 
mił i spoił, i teraz chce żebym mu za to zapłacił. 
Otóżto redaktora grzeczność.

REDAKTOR

CÓŻ robić, panie kochany! ja potrzebuję ogromnej 
inassy płodów. Ledwie jeden, numer zapełnię, już 
drugi rozdziawia próżną paszczę, którą także zapy
chać potrzeba.

PODRÓaNY

A od czegóż ci panowie?



REDAKTOR

Pracują, nie mam im co zarzucić, i Biblioteka na
sza niepoślednie zajmuje miejsce w obecnej literatu
rze naszéj. Ale im wigcéj, tym lepiej. Jak bogaczo
wi nigdy niedość pienigdzy, autorowi nigdy niedość 
sławy, tak redaktorowi nigdy niedość artykułów.

KRXTYK

Serio? Pozwól pan zapytać, czego si§ mamy teraz 
z pod pióra pańskiego spodziewać?

PODRÓŻNY

Żebyś skrytykował w kroniće? Nié, mój dobro
dzieju, schowaj swojg ochotę na" później. Bo teraz 
ja myślę się wziąć do naszego rzemiosła.

d r a m a t u r g

Cóż pan zamierzasz?

PODRÔZNÏ

Jeśli nikt lepszy tego nie zrobi, có zamierzam 
{obracając się do krytyka).! zrobisz,
ja zrobię. Literatura nasza jest dziś w stanie dcść 
kwitnącym. JJie jest ona, naturalnie, pełna, nie wy
chodzą u nas dzieła naukowe, bo i nie mogą wycho
dzić dla dwudziestu czterech przyczyn; to wszakże 
co się drukuje, jest swojskie i samorodne; a to krok 
olbrzymi i najpiękniejsza wróżba nadal. Niemałego 
potrzeba było wysilenia, żeby odrzucić cudzoziemskie 
paski, żeby wyleść z Francuzkich i Niemieckich pie 
luszek. Ale żebyśmy tym pewniej stanęli na własnych 
nogach i poszli naprzód krokienfi jeszcze śmielszym, 
powinniśmy usunąć jednę ważną przeszkodę.



R O M A N S IS T A

Jakążtoi’ proszę pana.

POURÓŹHY

Prace literackie, szczególniej w tak nazwanej pię
knej literaturze, podlegającej sądowi wszystkich, wy
magają bezstronnego ocenienia, bez raptusów, ad- 
miracyj, i bez niewczesnego i obrażającego lekcewa
żenia. Taki sąd dla czytelników jest nauką i prze- 

, strogą, dla piszących zaś jest skazówką i jedyną za
płatą, jedyną nagrodą za ich prace. Bo jakąż inną 
panowie macie? powiedźcie.

P O E T A

Naturalnie, żadnej. Gdzieindziej talent jest ma
jątkiem; a u nas, ach! trzeba się jeszcze nakłaniać 
drukarzowi, żeby wydał.

P O D R Ó Ź S Y

Ma i to dobrą swoję stronę, ale o tém potem.
ł

r e d a k t o r

Napisz pan w tym przedmiocie artykuł.

P O D R Ó ŻN Y

Monsieur Jose\ vous êlef orfèv re.

b e d a k t o i ^

Cóż robić! Ale właśnie 20ty się zbliża, a to dla 
mnie czas najkrytycz niejszy.

KRYTYK

Nie przeszkadzajcie bo, panowie.



PODRÓŻNY

0(6¿ {(lo k ty íjka )  z przeproszeniem pańskieni, la- 
kiego sądu u nas nie ma. Umiemy tylko albo prze
chwalić bez miłosierdzia, albo zganić bez miłosier
dzia. My naprzykład, stawimy niektórych swoich na 
szczudła tak, że im nieborakom głowa się zawraca 
od wysokości, do której nie stworzeni, a o was mó
wimy kuso, lub co gorsza, nie mówimy wcale. Pa
nowie nawzajem, czerkiesko nas obcinacie w swojej 
kronice i nie oddajecie należytych pokłonów, dlatego 
też i zawyrokowaliśmy, że w Bibliotece nie ma kry
tyki. 1 jedno niesprawiedliwe, i drugie niesłuszne. Sti- 
um cuique.. moi panowie. Z tych tedy powodów prze 
wartowałem wszystkich na nowo; i o wszystkich na 
nowo chcg wydać sąd, według mego przekonania, w e
dług wrażeń jakie na mnie powtórne czytanie zrobi
ło , według słabych zdolności moich. Nie ręczę za 
to, że się nie pomylę, boby to było głupstwo, a co 
gorsza, głupstwo nie oryginalne, ale powtórzone. Ale 
za to ręczyć mogę, że ani Galicya. ani Kraków, ani 
Poznań, ani Warszawa, ani Litwa, ani Wołyń i Ukrai
na żadnego wpływu na mój sąd nie wywrze. Mam 
nadzieję w Bogu, że dla pożytku ziomków, dla odda
nia sprawiedliwości zasłudze, powiem wszystko według 
•sumienia, i rozumie się in quanlam possum.

P O E T A  (zacierając rfcej
1 pan chcesz mówić o wszystkich?

w

1‘ O U K Ó Ż N y (biorąc go za r^kę)
A dotąd, mój paniczu, o twoich wierszach nic nie 

powiedziano? co? —  Nie, nic o wszystkich, mój dobro
dzieju, i ja mówić będę. A najprzód nic nie powiem o



umarłych. Z tych jedni umarli na zawsze i pokój ich 
popiołom. Inni żyją, w ustach narodu i we wdzig- 
cznéj jego pamigci, i sąd o tych ostatnich należy do hi
storyi literatury, t. j. do dzieła wymagającego wielu 
zachodów, obszerniejszej nauki niż moja, środków 
materyalnych i źródeł daleko donośniejszych, niż ja 
mieć mogg; słowem do dzieła przewyższającego pod 
każdym wzglgdem moje siły. A ja mam sobie zaświg- 
ty obowiązek, za nakaz sumienia literackiego nic nie 
porywać sig na to, czego nie mogg zrobić dobrze, 
tym bardziej, że to zrobi dobrze Wiszniewski, i może 
nikt lepiej od niego. Zostaje mi więc mówić o ży
jących.

K R Y T Y K

Aj!

PO D R Ó ŻN Y

Co to, rzecz ślizka; nie prawdaż.  ̂ Sparzyłeś się 
już, kochany panie, na tém rzemieśle. Ale wiesz cze
mu? —  boś mówił za wsześnie i o wszystkich. Nikt 
z nas op. nie odmówi Grabowskiemu obszernej na
uki, wysokiego talentu i zdrowego sądu; a przecież, 
patrzcie państwo, jakie bąki puszcza, a szczególniej 
jak nieszczgśliwie i zarozumiale prorokuje. Dlaczegóż 
to?— oto dlatego, że prędko, że po pierw'szém prze
czytaniu książki lub książeczki, że pod wpływem jesz
cze nie ostygłych wrażeń, świeżych stosunków, wzglę
dów i t. p. Trudno bowiem sędziemu oprzeć się téj 
niewinnej korrupcyij gdy w jedno ucho przyjaźń sze
pce swoje: zm iłuj się^ w drugie pokora piszącego 
kładzie: niedt pan będzie łaskaw  i t. p. 1 krytyk jest 
człowiekiem, moi panowie.



r o m a n s i s t a

Ale jeżeli takie zdania swoje, narzuca jak wyroki 
nieodzowne?

PODRÓŻNY
\

Masz cóś do niego, już widzę. Nie, mój łaskaw- 
co, tego on nie robi, ile pamiętam. A jeżeli się cza
sem i takiego błędu dopuścił, to i wtem więcej na
szej winy, niż jego. Dlaczegóż pozwalaliśmy mu 
tak długo buszować bez kontroli? Należało mu da
wniej przyciąć cokolwiek skrzydeł, ale grzecznie i 
z takim rozumem, jak to zrobił niedawno ów nieo- 
szacowany szlachcic z Polesia, któremu daj Boże zdro 
wie i ochotę do dalszego pisania na sław ę i cześć na
szej literatury.

POETA [zagryzając wargi)

Więc pan między żyjącemi myślisz robić wybór? 

p o d r ó ż n y

Myślę, panie kochany, i bardzo myślę. Mamy n a j. 
vrzód  kilku pisarzy z potężnym rozumem, nauką roz
ległą  i wielostronną, którzy się oddali po większej 
części filozofii, i na tych czele Trentowski, Cieszkow
ski, i Libelt. Mamy powtóre kilku oddanych badaniom 
historycznym; z tych najcelniejsi: Wiszniewski, Macie
jowski, i inni. O tych, naturalnie, mówić nie będę, 
dla tej ważnej przyczyny, że rozbiór i krytyka dzieł 
filoz-oficznych i historycznych wymaga człowieka spe- 
cyalnie tym przedmiotom poświęconego, do czegom 
ja się nie umył. Zostaje mi więc najłatwiejszy i naj
trudniejszy rodzaj literatury, tojest takie dzieła, w któ
rych twórczość mniej więcej ma udziału.



K R Y T Y K

Dla Boga! loż takich teraz nie widzieć wiele. We/l 
pan Orędownika; pamiętniki i tygodniki, Pielgrzyma
i różne zbiory, weź pan uaszg Bibliotekę, Ateneum
i t. d. i t. d. policz pan tam wszystkie imiona, i do 
nich dodaj pan imiona tych, którzy osobno prace swe 
drukują; toż regiestr ogromny!

P O D R Ó Ź S y

Tym lepiej, tym lepiej, panie kochany. Czas prze- 
sieje ich przez swoje rzeszoto; pusty poślad pójdzie 
7, plewą na wiatr, a czyste ziarno zostanie. Otóż o 
takich tylko chcę mówić, którzy już zostali na rze
szocie czasu i powszechnego mniemania; którzy są 
czystem ziarnem; dla których już zaczęła się' poto
mność.

PO E T A

Jacyżto ci szczęśliwi, dla których według mnie
mania pańskiego, już sig zaczęła potomność?

P O M Ó Ż N Y

Nominą sunt odiosa. Wszakże tu nie ci będą się 
gniewać, których nazwę, ale ci, których poming. Nie
słusznie jednak. dlatego, że to zdanie moje, 
zdanie pojedyncze, którego powszechność może nie za
twierdzić. Powtóre., że zpomiędzy tylu młodych i 
silnych zapaśników, którzy się dobijają do tej pożą
danej mety, z każdym dniem jeden u niej staje. Kogo 
wigc nie wymienię dziś, może go wymienię na rok przy
szły,i t.d.

P O E T A

Haczże pan wymieniać.



R O M A N S IS T A

Prosimy.
D R A M A T U R G

Bardzośmy ciekawi.
(w s z y s c y  s łu ch a ją  z n a tężen iem )

P O D R Ó ŻN Y ( p a tr z ą c  na nich z u śm ie
chem )

Ciekawiście, panowie, czy którego z waś, przez 
grzeczność, nie nazwę? Nié, łaskawcy, na ten raz 
wybaczcie.

AUGUST (d o  Jana.)
•lakiś oryginał.

PO D R Ó ŻN Y

Kocham wasj bościń zdOlni, boście pracowici, ale 
meta jeszcze przed wami. Biegnijcie, a który pier
wszy do niéj zdąży, o tym darm znać natychmiast pa
nu redaktorowi.

R E D A K T O R

ł dasz mi pan o nim artykuł? Co?

' P O D R Ó Ż N Y

Semper idem\ No, dam, jeżeli go tylko pan przyj
miesz, i nie będziesz nadto wybrednym, (do innych) 
Ale czegożeście się panowie nadąsali? Czy się gniewacie?

D R A M A T U R G

0Î bynajmniej; nie mamy pretensyi, bądź pan pe
wny, Ale właśnie myślimy nad tém, kogo pan nazwiesz, 
Czy też zdanie nasze zgodzi Się ż pańskiem.

P O D R Ó ŻN Y

Oto na pierwszém miejscu postaw^ię dwóch wiel
kich poetów, i najznakomitszą a godną uwielbienia ko-
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bietę. O tych mówić nie będę. Bo chociaż, dzięki 
Bogu, żyją, należą oni już do historyi i nie podlegają 
niepewnym sądom współczesnej krytyki. Panowie 
domyślacie się zapewne, jakie są te trzy poświęcone 

imiona?
{wszyscy skłaniają głowy)

K R Y T Y K

A dalej kto?
P O D R Ó ŻN Y

Kto? Oto Z dawniejszych, ale należących już do 
now6j epoki: Aleksander Fredro, autor Zamku Kaniow
skiego, Żmii, Poezyj biblijnych i... ja.

(wszyscy uśmiechają się)
JA N  (do Augusta)

Aha! teraz wiem kto on.
(szepce mu do ucha)

AueusT
Zkądże wnosisz?

J A N

A toż pompatyczne ja .

A u g u s t

Mylisz się; daleko mu do tamtego. Ale cicho.

PO D R Ó ŻN Y

Z późniejszych, Grabowski, Kraszewski, autor So
plicy, X. Hołomiński, X. Chołoniewski, Czajkowski, 
01izarowski,John ofDycalp, Chodźko, Przecławski, Ty- 
szyński, Bujnicki, pani Ziemęcka, pan czy pani Sztyr- 
mer. Któż jeszcze? ,

R O M A N S IS T A

A Przezdziecki?



PO D R Ó ŹN T

Z tym panem poczekamy. Za wcześnie zrobili mu 
reputacyą. Ma zdolności, ma siły, niech biegnięi meta 
jeszcze przed nim.

d r a m a t u r g
A Drzewiecki.^

P O D R Ó ŻN Y

Pełen, pełen talentu. Wybornie skopiował ory
ginały, które miał przed oczyma; ale obaczymy czy 
jna oryginały i tu; czy potrafi co stworzyć. Meta je
szcze przed nim.

k r y t y k

A dawniejszych tłómaczów, pan nie wspominasz?

P O D R Ó Ż N Y

Odyńca, Siemieńskiego i Bielowskiego pewnie nie 
poming. Otóż tych wszystkich panów rozbiorę do 
koszuli; ale niech się nie boją; więcej w nich widzę 
kształtów szlachetnych i pięknych, niż garbów i bro
dawek. Dzięki ich zdolnościom, ich pracy; mam te
raz blisko dwieście w mojéj biblioteczce tomów Pol
skich książek, po większej części z ostatniej epoki, 
któremi po pracach obowiązku, słodzę samotność wie
czorów; z których, dzięki Bogu, już bez dykcyonarza 
mogę czerpać zabawę i naukę. Jeżeli o którym, po
wiem, że to złe, to się nie udało, niech nie myśli, że 
go chcę ukłóć, lub jego kosztem czytelnika zabawić! 
Może krytyka tumanić i śmieszyć publiczność rozbio
rem dzieł, których jeszcze nikt nie zna, ale mówić 
nieprawdę i z  ubliżeniem o pisarzach znanych po
wszechnie, których wszyscy szanują, a ja nie mniéj 
od innych, jestto wystrychnąć się samemu na dudka,



do czego wcale nie mam ochoty. Bardzo być może, 
że z tych s%dÓAV naszych tak śmiąćsig będą potomni, 
jak my dziś śmiejemy sig z przesadzonych pochwał 
Świątyni Wenery w Knidos i t. p. ale jak historyk używa 
świadectw naocznych świadków i ich kronik, tak i przy
szły historyk dziejów literatury użyje naszych zdań 
za skazówkg, jakie miejsce każdemu z tych znakomi
tych pisarzy sąd współczesny naznaczył, a w miarg 
tego i tenże sam sąd osądzi. Ale którażto godziną, 
moi panowie, bośmy sig okrutnie zagadali.

R E D A K T O R

Pan zapewne boisz sig spóźnić na teatr? (patrząc 
na zegarek). Dopiero szósta, panie kochany; a u nas 
w lecie zaczyna sig tcśatr o ósmej.

U R A J łA T U R G

Spodziewam sig, że sig pan ubawisz dziś należycie 
wyborną sztuką Fredry. Dzigki Bogu, zaczynają prze
cież brać sig do naszych znajomych pisarzy.

P0I)RÓ7,J>V

Dobrzeto*jest; ale szkoda że właśnie tg sztukg Fre
dry w'znowili, a nie inną,

d r a m a t u r g

Wiem, wiem, kochany panie.  ̂ oto dowód: niosę 
ją z sobą. Jużem ją dziś odczytał ra?, a jeszcze przej- 
rzg w międzyaktach, żebym mógł, mając w pamigci 
każde prawie słowo, zwrócić uwagg tylko na aktorów, 
i tym lepiej grg ich ocenić. Bo przyznam sig panom- 
że wigcej idg dla nich, jak dla sztuki. Powiem na
wet, że gdybym tu był z żoną i córką, mimo



ciekawości widzenia waszych artystów, nie poszedłbym 
pewnie, choćby mi lożę dano.

P O E T A

A pozwólże pan sobie powiedzieć, że to bardzo 
dalekie od owej obiecanej bezstronności, i że wyrok 
taki zakrawa na owe krytyki tam... gdzie te...

p o d r ó ż n y

Otóżto poetyczna draźliwość! Czyż pan myślisz 
że ja mniej cenię Fredrą niż pan? O! mylisz się mój 
łaskawco! Ale widać żeś dawao nie widział tej sztu
ki, a jeszcze dawniej ją czytał.

POETA

To prawda.
podróżny

Chceszże pan, abym zdanie swoje usprawiedliwił;* 
Bo ja nie lubię narzucać nikomu swojego mniemania 
bez dowodów.

D R A M A T U R G

Prosimy, prosimy.
KR^SiTYK

w ięc pan powiadasz, że komedya M ąż i Łona 
jest zła?

PODRÓŻNA

Powiadam, że laka, jaką jest teraz, jest zła, bo 
wielce niemoralna.

d r a m a t u r g

Czyżto koniecznie ten sens moralny?

PODRÓŻ»X

*^onieczuie potrzeba, aby sobie spektaloK wyro
bi! jakąś myśl z tego co się przed itim, dzieje. Aloże



ona być nie ta sama, jaką miał autor; ale w żadnym 
przypadku nie powinna być szkodliwa jego sercu i oby
czajom. A cóż, proszę pana, wyciągnąć można z wi
doku wspólnych zdrad osób rozpustnych, osób takich, 
które doprowadziły zepsucie do teoryi, i poddały je 
pod pewne zasady.®

d r a m a t u r g

Ależ zabawa? panie kochany!

, P O D R Ó Ż N Y

Możeż być zabawnem, pytam się pana, widowi 
sko, w którem na serio, żona oszukuje męża, mąż 
żonę, kochanek żonę i męża, służąca żonę, męża i ko 
chanka? I jak się jeszcze wszystko to kończy? Mąż 

•zostaje przyjacielem kochanka, przebacza występnej 
żonie i jeszcze ją szanuje {przewraca w książce i po 
kazuie ostatnią scenę). O, patrz pan, wyraźnie: sza  
nuje-, a wszystko krupi się na służącej. I za cóż? chy 
ba za to, że miała więcej rozumu od nich wszystkich, 
i potrafiła wyprowadzić w pole wszystko troje.

D R A M A T n iG

Prawda, że Fredro złożył tę sztukę z samych osób 
niemoralnych i zepsutych; ale z drugiej strony przy
znasz pan, że ckliwą byłaby komedya, gdyby do niej 
sami cnotliwi wchodzili.

p o d r ó ż n y

Z aniołów żaden dramat się nie złoży. Nam po
trzeba słabości i wad równie dla interesu jak dla na
uki; ale możeż być główną osobą dramatu taka, któ
rą pogardzamy? Weź pan np. Elwirę. Przez co mo
że się podnieść w oczach spektatorów kobieta, która



upadła, sponiewierała sig, podeptała wszystkie obo
wiązki żony i matki? Możeż ona być zabawą? By
najmniej; czemuż? —  oto temu, że my wyśmiewamy 
wady, bawimy sig słabościami ludzkiemi; ale zbrodnia 
zawsze w' oczach naszych zasługuje na chłostg i za
smuca nas. W dramacie poważnym, można jeszcze 
dopuścić taki wypadek, bo tam obok występku bg
dzie ża l, rozpacz, pokuta grzesznicy, która w złej 
chwili uległa namiętności. A jakąż nam przedstawił 
autor tg jawnogrzesznicę, która przez okno wpuszcza 
i wypuszcza przyjaciela mężowskiego.^— Czytaj pan, oto 
łu na pierwszej stronicy, co mówi do niéj kochanek. 

{podaje ksiąikę dramaturgowi)

DRAMATURG (czyta)
Czy juz miłości lak słaba jes t sita,
Źe szczęicie moje, któreś ty sprawiła.
Nie może zatrzeć błahego w spom nienia,
\ m yśli próżnych  i f. d.

PODRÓŻNY
Dosyć.

ROMANSISTA
Cóż tu tak złego?

PODRÓŻNY

Bagatela! wspomnienia o obowiązkach przysięgi, 
wiary, uczciwości kobiecej, honoru i t. d. to są bła
he wspomnienia, to myśli próżne?

R O M A N S IS T A

Ale któż to mówi? panie kochany!

PODRÓŻNY

Mówi to łajdak salonowy, wiem. Ale powinnaż 
kobieta, która ma nas zainteresować, odpowiadać mu



na to: kocham., kocham cię nad życie. A dalej (Dra- 
maturg przewraca kartkę i pa trzy  w książkę) znosić 
apologią. miłości nieprawej, a dalej objawiać samej 
ten pozar miły, który ją  przenika, gdy pała, paia  
i ledwie ma. dość siły rzucić się w jego objęcia. Nie sąż- 
to istne brudy? A w końcu téj sceny, gdy Alfred ob
jawia Elwirze, że jéj mąż, biegły niegdy'é zwodziciel, 
naucza go sztuki miłostek. A  ty? pyta się Elwira. 
Ja słucham nauki, odpowiada Alfred. fVyborniel do
skonale'. mówi, śmiejąc się, Elwira. O moja pani! nie 
wybornie to i nie doskonale, ale obrzydliwie w twoich 
ustach.

K R I T Y K

Jednak przyznaj pan, że to myśl zabawna a mo
że i ostrzegająca, że Alfred praktykuje na własnej żo
nie Wacława te lekcye, które od niego odbiera.

P O D R Ó Ź K Y

W obecnem położeniu Elwiry i jéj stósunków z Al- 
Iredem, nie jestto myśl ani zabaw^na, ani ostrzegają
ca, a jéj wykrzykniki i śmiech są bezwstydne. A toż 
wchodzenie i wychodzenie oknem od kobiéty, która po- 
témsiada pizy okrągłym stole, z cnotliwą minką, bierze 
robótkę i szyje? Coto za lékcya dla młodych mężatek! Mo
gę panów upewhić, że niejeden młody biuralista, przy
tomny téj scenie ńa parterze, widząć którędy Wym
knął się Alfred, widząc jak ich pilnowała Justysia i 
jak w porę ostrzegła, żałuje, że tak późno podniosła 
się kortyna, bo byłby pewnie jeszcze cóś ciekawsze
go obaczył. Krzyczymy na teraźniejszy teatr Fran
cuski. Czyż ta scena mniéj daje do myślenia od owej 
w ^«^o/i>'I)i'imasa. kredy kortyna zapada za kochan-



kieia uprowadzającym cudzą żong do sypialnego po
koju. Wszakże i w tej sztuce, zasłona spada dość 
w^ymownie przy końcu pierwszego aktu. Bo gdy zno
wu ten sam Alfred, niedosyć, że łaził oknem do pa
ni, wlazł jeszcze temże oknem do służącej i goni ją 
pomigdzy krzesłami, właśnie gdy ją dogania, zasłona 
spada.

K k Y T Y K

Mów pan co chcesz, sztuka ta napisana z wielkim 
talentem.

PO D R Ó ŻN Y

Z wielkim, zgadzam sig na to; i gdyby nie była tak 
rażącą, byłaby może jedną z najlepszych lego pisa
rza. Żeby podnieść, żeby złagodzić przykre wyra
żenie, jakie 'obraz takiego bezprawia czyni, trzeba 
w niej fundamentalną zrobić odmiang. Jeżeli to ma 
być komedya, należy ją oprzeć na głów'nej zasadzie 
komedyi, tojest: zrobić ją żartem, igraszką. Można 
i należy wprowadzić obraz słabości, przedstawić z łe  
chgci i zamiary stósownie do obyczajów osób; ale 
uskutecznieniu tych zamiarów postawić zrgcznie prze
szkody, a na końcu sprow'adzić zawstydzenie i opa
miętanie. Wszakże to opamiętanie nie pow’inno być 
musztardą po obiedzie, jak jest tu. Bo jeśli lubig ta
kiego mgża, jeśli mu przyznajg rozsądek i znajomość 
świata, który przebacza lekkiej płochości'żony, chwi
lowemu zawrotowi jej głowy, zwłaszcza gdy sam nie 
jest bez ale; to pogardzam takim mazgajem, który 
przebacza, a do*tego jeszcze i szanuje żonę, która 
wpuszczała jego przyjaciela przez okno, i przyzna- 
ła  się dlatego tylko, że ten panicz łaził temże oknem 
i do służącej.
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U R A M A T IR G

Ale, luój dobry panie, takćj. odmianę wprowadziw
szy, Irzcbaby całą sztukę odmienić.

PO D R Ó ŻN Y

Otóż w łaśnie, że nie. Chcecie, panowie, żebym 
ją wam zaraz przerobił?

K R Y T Y K

Zmiłuj się pan! Scliwycę główną myśl i Itędę 
z nićj korzystał w swojej porze.

R E D A K T O R

Napiszesz artykuł do Biblioteki:’ Co?

K R Y T Y K

Jeśli pozwoli, czemuż nie? Może według tych uwag 
Fredro w trzeciej edycyi przerobi swoję sztukę.

PODRÓŻNY

Czy przerobi, bardzo wątpię. My autorowie, jak- 
to panom wiadomo z doświadczenia, prędcy jeste
śmy do pisania, a leniwi do poprawy, i przytem ko
chamy pierwotne nasze pomysły. Czasem i mamy ra- 
cyą. Bo gdybyśmy zawsze słuchali to tego, to owego, 
mogłoby Has spotkać to, co spotkało kiedyś nieszczę
śliwego Tassa, który tyle czasu stracił na poprawianie 
swojego poematu, na to tylko, aby pierwotny został, 
a poprawiony przepadł bez wieści i słuchu. Ale bądź 
co bądź, wróćmy do owej odgiiany, którą proponuję 
bez żadnej pretensyi przywiedzenia jej do skutku. Do
myślacie się już, panowie, w czem się Fredro pomylił, 
Oto, nie należało Elwiry robić., czem? —  nie powiem; 
bo taka osoba nie może interesować. Ale należało



Jii zrobić roziiiniKi kokielką, inającii wiele słabości 
dla młodego i przystojnego mężczyzny, i pozwalającą 
sobie prawić miłosne andi^ony w chwilach dąsów na 
męża, który ją zaniedbuje. Czy zgoda?

DRAMATURG

Bez wątpienia. Ocaliłby sig przfcz to jej jcharakter, 
charakter mgża, i moralność sztuki,- ale nie widzę jakby 
się ocaliła sztuka sama, a mnie sztuki żal, bo dowcipna. 
Tyle scen przewybornych!

PODRÓŻNY

Otóż, widzi pan, wszystkie sceny wyborne zostaną 
nietknięte, a zmienią się tylko te które są nic do rze
czy, nie z winy talentu Fredrą, ale z winy téj jego 
głównej pomyłki. I tak, zacznijmy od owej nieszczę
śliwej pierwszej sceny. Zamiast téj Sgsymonicznéj 
elegii, która stanowi jéj wigkszą połowę, i jest epilo
giem, już niepotrzebnym po tém w'szystkiém co się pe
wnie zrobiło przed podniesieniem kortyny, ujrzeliby
śmy scenę wesołą i interesującą, w którejby Alfred 
wyrzucał Elwirze, że mu ciągle pokazuje gruszki na 
wierzbie, że obiecuje półgębkiem a nie dotrzymuje 
wcale; że powinna, by mieć litość nad nim, który tak 
czule ją kocha i lak wiele do niéj pisuje. O téj kor- 
respondencyi powinno być powiedziano w'ięcćj, tym 
bardziéj, że od niéj zależy rozwiązanie. Z kokiete- 
ryą i żartem powinna odbijać Elwira jego attaki, a o 
listach powiedzieć, że je przyjmuje, ale ich nie czy
ta. Za co gdyby sig amant rozgniewał, dać mu z umi- 
zgiem pocałować rękę, i basta; ale broń Boże, nie pa
dać bez zmysłów w jego objęcia. Migdzy innemi argumen
tami Alfreda do skłonienia Elwiry, może być i obrazjéj



pożycia z nigżem; żarciki o nim mogą zostać, jak my. 
a wtenczas i to znl mi go byłoby w miejscu, zna
lazłoby wiarę; jej uśmiech-na tę myśl, że mąż uczy 
kochanka sztuki zwodzenia, byłby odrażającym; a to 
dziś wybornie\ closkonalel wymówione właściwie, by
łoby zabawneni. Zresztą cała ta rozmowa powinna 
się odbyć z robótką w ręku: Alfred powinien mówić 
do Elwiry: pani, a ona do niego: pan. Ten płot towa
rzyski jest tu koniecznie potrzebny; bo w wyższej 
klassie społeczności, gdzie się on obala, tam wyuzda
na namiętność jedzie już po bezdrożu. Czy zgoda?

D R A M A T U R G

Zgoda! panie kochany: ale jakże prowadzić rzecz 
dalej?

PODRÔ NY

Nic łatwiejszego. Przy końcu tej sceny wciiodzi 
Justysm; i to nie.chby było hasłem umówionem między 
panią i sługą, bez wiedzy jednak amanta, że czas 
odprawić panicza. Tu Justysia kilku słowami może dać 
poznać na jakiej jest stopie w domu; może pokazać, 
że sprytna i poufała, ale zrzucać z okna Alfreda nie 
powinna, bo ten powinien wyjść drzwiami. Gdy wyj
dzie, wyprowadzony lub nawet i popychany za drzw i 
przez Justysię, pani może zapytać: Czy nie ma niko
go w przedpokoju!—  Nikt go nie postrzeze.—  A  pan  
przyjechał?— Jeszcze nie, ale wkrótce przyjedzie.— Nie 
chciałabym zeby się spotkali.— Nie bój się pani. da
łam mu klucz od ogrodu. Pani powinna pogrozić 
subretce, która, jak się niżej pokaże, dała len klucz dla 
siebie, nie dla niej. Cała trzecia scena, jedna z naj
lepszych jakie mamy w naszym teatrze, zostaje nie-



tkiiiętći, i dalej wszystkie pełne dowcipu, życia, (a- 
lentu: choć malujące świat zepsuty, ale nie rażące 
brudami, zostać muszą, boby w nich i sam Fredro 
nie mógł nic zmienić, chyba dlatego, żeby zepsuł.

R E D A K T O K

A taż w której znowu Ailred włazi oknem?

po dróżky

Ta od biedy niech zostanie. Do subretki niech 
sobie włazi, lym bardziej, że to potrzebne do postę
pu akcyi, i że Justysia gotuje się dać mu dobrą na
ukę. Wszakże wszystkim tym jej moralnym pogróż
kom,, nikt nie wierzy po żapadnieniukortyny, i dlatego 
też koniec aktu trzeba koniecznie zmienić.

R E D A K T O R

Ale jakże go zmienić? Przyznam się panu, żalby 
mi było w tem miejscu nadwerężyć effekt. Pamię
tam, uśmiałem się serdecznie jak figlarna i onego 
czasu śliczna Kurpińsia, uciekała przed Alfredem.

PODRÓŻKY

A gdy kortyiia za[>adła?

R E D A K T O R

Wtenczas było mi trochę żal

1'ODRÓŹNY

A widzi pan. Przecież można len akt skończyc 
sposobem zupełnie niedraźliwym. Właśnie w cza
sie tej samej gonitwy, a nawet w czasie pierwszego 
przelotnego całusa, państwo powinni wrócić z tea
tru. Na głos Elwiry: Justysiu! zmieszanie Alfreda by
łoby zabawnetń. Na głos Wacława: Justysiu! otwórz!



zmieszanie Justysi byłoby komicznem. Alfred nic nie- 
wskórawszy, znowu oknem w nogi: Justysia ocalona 
pobiegłaby otwierać drzwi państwu, które przezornie 
pozamykała. A oczy, uszy i myśli spektatorów, niczem- 
by się nie powalały.

D H A M A T Ü K G

Ile sobie przypominam akt drugi, zdaje mi się, że 
w tćm przypuszczeniu pańskiem, znacznym musi ulcdz 
odmianom.

P O D R O Ź S Y

Bez wątpienia, bo też jest daleko słabszym od 
pierwszego i trzeciego. Zaraz monolog Justyslniebar- 
dzo ml się podoba. Początkowych kilku wierszy do
syć; nawet byłoby zabawniej, gdyby Justysia przy
brawszy tragiczną postawię, zakończyła: Slaiosię, Wa- 
daw  zostaje, A lfred  oddalonj. Scena druga ujdzie, 
chociaż wyraźniej należało dać poznać cel Justysi, że 
szlochaniem 1 fochami chce wydrzeć jakiś zapis. 
Sceila trzecia między mężem i żoną, bardzo do
brze pomyślana. Ten Wacław, predykujący nabo
żeństwo dlatego, że mu żona przerwała za prędko 
rendez-vous z subretką; ta Elwira, która ma ludzkość 
na względzie dlatego, że chce oddać list do kochanka, 
sąto rzeczy , nie powiem, że zabawne, bo takie głę- 
bokje zepsucie zabawnem być nie może, ale zręcz
ne 1 odpowiedne obyczajom osób.

d r a m a t l r g

Ale powinnaż Elwira pisywać do 2\lfreda, teraz? 
gdy ją pan z jéj poniżenia podniosłeś:*



PODRÓŻNY

Właśiiie że nie; ale może to być jéj pierwszy bile
cik, bo dia interesu sztuki potrzebny postęp n¿nvct 
w złem ; rozumie się dopóty, pókiby okoliczności 
nie sprowadziły opamiętania. Powinna się więc wa
hać czy go posłać, czy nie. Ta walka będzie nas 
interesować, jak interesuje każda walka między 
złem i dobrem; da nam najlepiej poznać stan jéj ser
ca, a Justysi poda powód do ostrzeżenia. Scena pią
ta także potrzebuje zmiany. Rzecz byłaby nienatu
ralna, aby Alfred chciał zrywać z Elwirą nie stanąw
szy jeszcze u kresu. Ze go jéj ceregiele nudzą, to 
może dać poznać; ale powinien koniecznie chcieć po
stawić na swojem, przez co i scena następna, w której 
Wacław daje mu lekcye, wyda się zabawniejszą. Bo 
za każdćm mądróm zdaniem tego zakotarowego boha- 
tyra, za każdym sekretem strategii miłosnej, Alfred po
winien z uśmiechem dziękować i obiecywać, że będzie 
korzystał. W teraźniejszem zaś położeniu rzeczy, kurs 
ten arlis amandi jest za późnym i niezabawnym.

d r a m a tu r g  (przew racając karły w  książce)
A taż scena między Alfredem i Elwirą, także po

trzebuje przerobienia.

po dr ó żn y

Naturalnie, bo zła. Te lamentacye na zdradę tak 
zasłużoną, te z drugiéj strony kłamliwe przysięgi, mo- 
S^ż obudzić jakiekolwiek uczucie? Nie rozrzewnią pa- 
•>a, nie rozczulą, nie dadzą ci nic do myślenia. Gdy- 
1j.V to jaka Elżbieta do jakiego Essexa krzyknęła; zdraj
co! idź precz, poznałam cię, wtenczasbyśmy zadrże
li: a tu słticliasz pan, i ziewasz, i uważasz całą tę ga-



daning za cynient niezbgdny, którym jedna cegła łą 
czy sig z drugą aby sig nie rozleciały. Wcale ina
czej wyglądałaby ta scena, gdyby Alfred nie wiedząc, 
że go już znają, jeszcze nastawał; gdyby Elwira przyj
mując zpoczątku zimno jego oświadczenia, stopnia
mi upokarzała dumg rozpustnika obudzoną godnością 
mgżatki i kobiety wyższego urodzenia, i nakoniec ode
sła ła  go z szyderstwem do garderoby, gdzie mu sig le
piej udaje. Jakżeby go pokaleczyła ironią, tą bro
nią tak potężną, której kobiety obrażone tak lubią uży
wać i tak dzielnie władać umieją! Spektatorów zajg- 
łaby ta zmiana, cieszyłby ich widok upokorzenia nie
sumiennego trzpiota i podniesienia sig tak stanowcze
go, kobiety rozumnej i miłej, a która była tak bliską 
upadku i tylko co nie wplątała sig w niegodne siebie 
sidła. Jeżeli państwo chcecie sig przekonać, która 
z tych scen byłaby lepszą, czy jaka jest teraz, czy 
jaką proponuję, zapytajcie sig swojej najlepszej arty
stki Halpertowej, którą z nich wolałaby odegrać.  ̂ Na
stępny monolog, jest fanfaronadą bez sensu. Alfred 
wziąw'szy od Elwiry tak porządne od kosza, jednym 
giestem, wktórymby pokazał, żego odprawiono z kwit
kiem, wigcejby rozśmieszył spekulantów, niż tym'nie- 
dorzecznym monologiem.

u r .\m a .ti;r g  (pocierając ręką po 
czole)

Hm! takie przelanie dzieła, będzie kosztować wie
le pracy.

PO D R Ó ŻN Y

Na pracę, panie kochany, skazał nas grzech pier
wszego ojca naszego. Żadne dzieło sztuki nie ro b i



się stans pede in uno, a tym bardziej dramat: oprócz 
wszakże tych tuzinkowych produkcyj, które sig robią 

•we Francyi przez cale kompanie dramaturgów i po
dobno nawet za pośrednictwem machiny parowej. Pa
nowie, w waszych powieściach, romansach, poema
tach, w humorystycznych kozłach i w'ykrgtasach, macie 
daleko wigcéj swobody. Połóżcie sobie koniec na 
początku, środek z brzegu, jeśli macie imaginacyą, 
jeśli pojedyncze zdarzenia opowiadacie z życiem, 
z wdziękiem, z prawdą i humorem, niebardzo obra
żamy się niedostatecznością planu; czytamy z upo
dobaniem; czego od razu nie pojmujemy, domyślamy 
sig, bo mamy czas, a panowie macie obszerne pole. 
W dramacie każde słow o, każdy ruch jest znaczącym, 
jest ogni\vkiem łańcucha, który sig ciągnąć powinien 
bez najmniejszej przerwy. Fałsz w charakterze, fałsz 
w położeniu jednéj z osób, odbije się wszgdzie, i szcze
gółami z największym talentem oddanemi zagładzić się 
nie da. O! nie uwierzycie, panowie, jak tam ciasno na 
tych pochyłych deskach, śród tych ścian płóciennych; 
jak zręcznego potrzeba w'oznicy, aby ciągłym kłósem  
pędząc i wykręcając się w tak szczupłych szrankach, 
nigdzie nie zaczepił i nie w^ywrócił.

RC)?.IA>SISTA  (kładąc obie ręce na ramionach 
(fram alw ga i śmiejąc się)

Ha! ha! ha! dlategoto wy, dramatyczni furmani, 
tak często wyw'racacie swoje kolaski!

PO D R Ó ŻN Y

Smiéj sig pan! może być porównanie nietrafne; 
•̂6 grunt jego prawdziwy. Ale dosyć tego dobrego; 

ch o d źm y .
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KRYVYK

Nie, nie , jeszcze-mamy całą godzinę. A trzeciaki, 
trzeci akt, panie kocliany. Naprzykład zaraz z począt
ku, to zbieranie listów ze \vszystkich kątów?

P O D R Ó ŹK Y

Jest trocha przesadzone. Należy je złagodzić i 
skrócić.

d r a m a t u r g

A też listy za portretem męża? To dowcipne.

PODRÓZKY

Za portretem męża ujdzie, ale pod ołlarzykiern 
gdzie się codzieri modli., tam być pod żadnym wzglę
dem nie powinny. Jestto już rzecz nie śmieszna, ale 
oburzająca; Równie nic dó rzeczy monolog Elwiry. 
Żądałbym w nim więcej godności. Walka już tu nie
potrzebna. Wolałbym gniew na siebie, że się mo
gła dać zaślepić; że widziała ŵ nim przymioty, któ
rych nie ma i t. d. Bo lo znowu rzecz bardzo naturalna, 
że kobieta obrażona, może być niesprawiedliwą dla 
kochanka, który ją zdradził dla służącej. Ten sam 
ton gniewu i pogardy zachować powinna i w nastę
pnej scenie z Justysią, która także musi uledz zmianie.

d r a m a t c r g

Ale następne sceny? Zmiłuj się pan, w nich nic, 
nic zmienić nie można.

PODRÓŻNY

Któż panu mówi, że lu cokolwiek potrzeba zmie
niać? Wszystko tu jest wybornie pomyślane, zręcznie 
poprowadzone, dobrze napisane. Gniew Elwiry tym



naturalniejszy, że Justysia nietylko mgża, ale i ko
chanka jej odebrała; a ten pakiet listów wypadających 
śród największego zapału i wyrzutów czynionych mę
żowi, będzie i za lat sto okryty oklaskami. Zmieszanie ' 
Alfreda na widok swoich listów, powiększone jeszcze 
tem, że AYacław drzwi na klucz zamyka, jest nadzwy
czajnie komiczne. Słowem wszystko w tych wybor
nych scenach, oprócz maleńkich skróceń w' tem co 
Wacław' mówi do Alfreda, powinno zostać aż do te
go miejsca, gdy Wacław z żoną powraca. Tu zno
wu, stósownie do przypuszczenia naszego, zmiany na
stąpić powinny. Justysia nie powinna być odprawiona 
do klasztoru, bo do tego nikt nie ma prawa, ale 
wypędzona z domu. Do Alfreda powinien mówić nie 
W acław, ale Elwira. Ona sama powinna obja
wić że mąż wie o wszystkiem i przebacza chwi
lowemu jej głupstwu: że teraz nie ma co Alfred robić 
w ich domu, bo ona powróciła do męża myślą i ser
cem, a Justysia już za drzwiami. Tu najeżywszy się 
wszystkiemi kolcami ironii, powinna mu się ukłonić 
i dodać, notabene po francuzku: Adieu Monsieur 
Alfred, co Wacław zimnem skinieniem głowy po
twierdzić powinien. A gdy Alfred jak zmyty wyniesie 
się, spuściwszy nos na kwintę, w^tenczas Elwira z uczu
ciem zwracając się do męża, niech przyklęknie, bo po
kora w grzechu jest zorzą p,oprawy. A ten mąż opa
miętany, występny, który sam tylko co nie był przy
czyną zguby kobiety rozumnej i miłej, nie pow'inien 
na to pozwalać jak i nie pozwala, i właśnie to jej 
odpowiedzieć co odpowiada. Ale dajcież mi już św ię
ty pokój, moi panowie! ciągnęliście mię za język, i 
plotłem wam nie wiedzieć jakie androny.



K R "iT Y K

Brawo! spiszę to wszystko.

R E D A K T O R

I painigtaj, artykuł do Biblioteki. Mnie właśnie 
oto idzie aby był artykuł, i aby był dobry. A czy 
kto z niego korzysta, czy nie, lo jego rzecz.

D R A M A T U R G

Pódźmyż teraz wszyscy na teatr, i obaczniy czy to 
wszystko prawda.

W S Z Y S C Y

Zgoda! zgoda!
(wychodzą)

A C G C S T

Miałem dziś iść na wieczór do gienerałowej, ale 
wołg pójść na teatr.

JAK

A jutro poproszg Tyszyńskiego, żeby nas poznał 
z tym gadułą.

A U G U S T

A czemuto on nie był tu?
JAS

Chory już od dwóch tygodni.
A U G U ST

A! (wychodzą)

K O N IE C S C E N Y  P IE R W S Z E J  W  O G R O D ZIE  S A S K IM .

%
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W  kolebce je szcze , k ęd y  dziecina 
Śpi cieniu liści różanych ,
Cóż je s t  co dziecku w  śnie przypom ina  
A niołów  w niebie w idzianych?

Co tw arz dziecięcia śpiącjj, rum ianą  
S ło d k im  uśm iechem  pow leka?
G zyhto d u ch y  schodzą w  dni rano  
D o tej k o ły s k i zdaleka?

O! to  n ie d u ch y , to  ty lk o  cienie  
Z n ik łych  przed  ch w ilą  w idziadeł;
Z m y śli odbite p atrzy  w spom nien ie,
Jak o b ło k  z w od nych  zw ierciad eł.

W spom nien ia  p rzesz ły ch , dziecinnych chw ilek: 
Z łote ja b łu szk o , zabaw ka,
Farbam i tęczy  stro jn y  m oty lek ,
K w iaty  na łą ce  i traw ka.

Czem  są te dziw ne m ary , grom adnie  
P rzed  m y ś l d z iew czy n y  pędzone,
Ze na je j usta śm iech czasem  padnie,
Czasem  łzą  o czy  oszk lone?

I w ted y  w sparta na b iałej d łon i.
P rzy  d źw ięk u  tonów  o d leg ły ch ,
W  ciem nej o g ro d u , pustej ustix)»i 
Szuka ob razów  u b ieg ły ch .

O! to nie duchy, w  g ło w ie  dziew czyny  
R oją s ię  cuda w idziane;
Sąto  w spom nienia z serca g łęb in y ,
W  chw ili dumania^ w yzw an e. ,  .



Czem je s t  ten og ień  w  piersiach m łodziana, 
Czem rozpacz serce mu ściska?
T o  jak aś m ara, m yślą  w yzw ana,
P iek łem  przed  oczy  mu b ły sk a .

T o  ja k ieś  w idm a, co g o  k o ły sz ą  
R ycersk ą  p ieśn ią , p ow ieśc ią ,'
Grnją mu zdała, a m yśli s ły sz ą  
I serce  dręczą boleścią.

T o  jak ieś duchy m ężów  w alecznych , 
Stróżow ie ruin na zm roku ,
A w e dnie, w  sw oich  trunach od w iecznych  
Z mieczami śp iące u  boku.

T o  jak ieś dziady z  lutniam i w  ręk u ,
P rzy  ogniach chaty  w ieśn iaczej,
T o  znów  okute w idm a, bez ję k u ,
Z w yrazem  niem ej rozp aczy .

Czem są te m ary, s tra sz liw e  cienia,
Co w je g o  m yślach tak  tańczą?
C zyliż są  karą B ożą , szarańczą?
T o ...... w spom nienia.

7'. Lenartowicz.

T rzeci kur zap ia ł, czasby do dom u,
Idźm y ju ż , kumie; nie będzie kom u  
Jutro dać zrana k on iow i siana,
Rola nie będzie w cześn ie  zasiana.
I w yszli z  karczm y. M iesiąc na n ow iu ,
W ięc sm u tno , p u sto , jen o  św ierszcz  gada.
Jeno na nieba szarem  sito w iu ,
G w iazd się  z łocon ych  k o ły szą  stada.

(*) Jesllo prawdziwa, notiia ęawrdka, z  ust ludu słyszana.



P ow ied źc ie , kum ie, gw iazd y  co św iecą ,
Mocno przyp ięte?  czy  w  św ia t nie zlecą  
B y ludziom  w  nocy m o g ły  s ię  przydać?
Pan B óg ich ty ła  razem  nam ieszał,
Ze aż strach  . patrzeć; w ięcej ich w idać  
N iżli na drzew ach  liśc i naw ieszał;
I ty lk o  jedna, prześliczna jedna,
B óg w ie  gd zie  zn ik ła , przepadła  biedna! (*) 
Kej b y łem  m a ły , nad naszą stroną  
C zęstom  ją  w idział; sta rzy  ją  zw ali 
G w iazda ju trzen k a , aleć ją  pono  
Czarci jak  sw o ją  w  p iek ło  porw ali.
C zy gd zieś tam w  kraje spadła  podziem ne.
Bo zaw d y  niebo w  tem  m iejscu  ciemne!
C zy z ła  na ludzi, ze s ię  tak  kryje?
C z y ,te ż  zagasła? m oże nie żyje?
—  „At! gadasz bracie, ona tam żyw a,
T y lk o  nie św iec i, bo od p oczyw a.
N iechno się  p rześp i, to  znow u  wstanie.'“
—  5, Kej tak , kum ie, daj je j  zd row ie  Panie!“  
I zn ow u cicho. M iesiąc na n ow iu ,
W ięc  p u sto , g łu c h o , jeno św ierszcz  gada, 
Jeno na szarem  nieba sjtow iu .
G w iazd się  z ło co n y ch  k o ły sz ą  stada.

Michai Morzkowski.

(*) Mowa o spadających meteorach.

1.
C hm urno na n ieb ie , tum an w  dolinie, 

K w iat ro sę  pije;
Ciężko na sercu biednej dziewczynie, 

Łza lica myje!



W ietrzyk  p ow ieje , chm ury rozgon i, 
S łoń ce zaśw ieci,

ruinan opadnie, z kw iatów  na b łon i 
R osa obleci.

N iech w as to , w rog i, tak nie w eseli 
Że ja łz y  leję!...

1 m nie B óg dobry szczęścia udzieli, 
Z jści nadzieję.

Zniknie tęsknota, ucichną żale, 
Oschną ja g o d y .

Gdy m iły  w róci, zaw sze mi stale 
W ierny jak  w przódy.

A gdy się lo sy  nasze p o łączą  
Ś luby w iecznem i,

P ogodne chw ile chyba się  skończą  
Z bytem  na ziem i.

II.

Tam za rzeczką łączk a  cala, 
U strojona w  kwiatki;

Jam m iłem u serce dała  
Nie pytając m atki.

Przejdę rzeczkę i na b łon iu  
Z w iję sobie w ianek,

Alatka dobra, nic zabroni
B y mnie w z ią ł kochanek.

Bo napróżnoby zm uszała  
Ż ebym  bogatszem u

Dała ręk ę , gd ym  oddała  
Serce najm ilszem u.

■ Choć on sk arb ów  nie posiada, 
Ja nie sto ję  o  to ,

Gdy do serca mi przypada  
D ro ższy  mi nad z ło to .



łia tw iej z żalu nad me s iły  
M łode źyeie zgubić,

N iźli zabyć, k to  raz m iły .
N iem iłego  lubić.

N asu n ęłaś, czarna chmuro!
S k r y ła ś  oczom  błonie;

I w  przeczucia dal ponurą  
M oja dusza tonie!

Jak B óg zechce tak i będzie!...
Lecz cobijdź się  stanie,

Ni mój m iły  mnie zabędzie,
Ni ja  me kochanie.

On choć kilka w spom ni razy  
Na dzień sw ą  d ziew czyn ę,

A ja jeg o  po sto  razy
W spom nę na godzinę.

HI.

Nad Dunajem, nad szerok im  
Siedzi kozak m ło d y ,

C iężko w zdych a, sm utnem  okiem  
B ystre  ściga  w od y .

I jak w oda, m y śl ucieka.
W ciąż w  tę a w  tę  stronę  

(idzie rodzina, gdzie g o  czeka  
D ziew czę ulubione.

Czas u b ieg ły , p r z y sz łe  zm iany  
W ażyć ja.ł koleją,

1 zaśp iew a ł, k o ły san y  
T rw o g ą  i nadzieją:

„F alą  falę potrącając,
Dunaj w od y  leje,

Jedna drugą w yścigając,
N io s ły  mi nadzieje!
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„A le w s z y s tk ie  przem inęły  
J a k  te  o to , fale!... 

P rzem in ęły , i *n*nęły,
M nie zosta ły  źale!...

Ot ta fala, za godzinę  
”  Pan B óg w ie gdzie stanie!!., 
T ak  i mi dziew czynę

B óg w ie kto dostanie.”

„U krainiec ją  dostanie,
Dziej się  wola Boga;

Ale pożal jej s ię , Panie,
Jeżeli dla w roga .

IV .

Na step ie kryn icę
Przed laty kopałem , 

Sąsiednią dziew icę
Z dzieciństw a kochałem .

C óż mi z teg o  że krynica  
Pełna czystej w ody,

Cóż mi z tego ze dziew ica  
P rześlicznej u rody.

N ie tlla mnie krynica
W  u p ały  ch łód  zieje, 

N ie dla mnie dziew ica
W dziękam i jaśnieje.

Bo źóraw ie mą krynico  
W ypijają  codzień,

A dziś b ierze mi dziew icę  
D aleki przychodzień .



Leli w oreł czerez morc 
I staw holosyly,

O jak tiazko ubohomu 
Bokatu labity.

Ditmkn, U kra ińska .

Ponaił m orzem  nad szerok iem  
> O rze ł sk rzy d łem  rzu cił,

I wód p rzestrzeń  m ierząc okiem , 
T aką dum kę nucił:

, , Sm utno mijać te ro z łog i 
Gdzie się oko gubi;

Sm utniej tem u co ubogi,
A bogatą lubi.

„ T y , co ś panią serca mego!
D oli nie odgadniesz.

Jeśii męża bogatego .
Nie m iłego  pragniesz.

„Z e b ogaty  cię obdarzy
S zczęściem , próżno mniemasz;

Z ysk  nie m iło ść  gd zie  k ojarzy .
Tam dni b łog ich  nie masz!

„N ie tam szczęścia  pom ieszkanie, 
Gdzie dostatków  wiele;

Gdzie w zajem ne przyw iązanie.
Tam  szczęście! w esele!

„ Ż eb yś z takim mnie lubiła  
Jak ja cię, zapałem ;

O jak ła tw o b y ś  w zgardziła
Dla mnie św iatem  całym !

„Jam  zd rów , m łod y , z ła sk i Boga  
Praca mi s ię  darzy;

B ędziesz m iała, moja droga ,
Co ci s ię  zam arzy.“



1 szumy t i hudc 
Dribny doźdźik ide,
A ktoz mene mołoduju 
Taj do domu zawede.

„Burza bliska,
Grzmi i b ły sk a ,

Chmury w alą, w iatr dm ie.
W  niepogodę  
1 któż m łodę  

Odprowadzi mnie.^“

Kozak m ło d y ,
K w iat urody,

W oła: „nie trw óż, nie śp ie sz , 
. Hulaj m iła,

P ók i s iła ,
Odprowadzę gdzie chcesz;’”

— „N ie rób  tego;
Mam starego ,

Sam zazdrości jad w  nim; 
P rzew ie  o tem ,
T o  mi potem  

P iek łem  będzie bvt z nim .“

VII.

¡Tuman, tnman po doły nie, 
Szyrokij Jyst na hałynie.

T um an, tuman po dolin ie,
G ęste liście na kalinie;

Przez kaliny , przez tumany 
Przekradnij s ię , liiój kochany. 

P rzych od ź do m nie, ja  ztęskniona  
N iech przycisn ę  cię do łona.

W  zw ięd łe  serce w róci ży c ie , 
C zu jąc 'ob ok  tw eg o  bicie.’

Raj poczuję w  tw em  ściśn ien iu . 
Słońce u jrzę w  tw em  spojrzen iu .



I jak  tum an, g d y  w iatr w ionie, 
Leci dalej, rzuca błonie:

T ak na g ło s u  tw eg o  brzm ienie, 
Pierzchną sm utków  m oich cienie.

VIH.

K opytam i step  zoran y.
G ęstym  gradem  kul zasiany.

M artw em  ciałem  za w łó czo n y ,
I dżdźem  k rw aw ym  p ok ro p io n y .

T rup  kozaka jeszcze  śwŁeźy 
P rzy  zabitym  koniu leźy.

Zam iast św iecy  p ogrob ow ej. 
S k w ar m u św ieci lam py dniow ej.

Patrząc w  niebo, śp i na w iek i,
N ie m ia ł zam knąć k to  pow iek i.

K rew  śp ieczona, tw arz skalała . 
Z m yć nie b y ło  kom u cia ła .

Św iat szeroka dlań m ogiła ,
Nie p łakała  nad nią m iła,

Ani ojciec, ani m atka,
Ani k rew n i, ni czeladka.

T y lk o  w  step ie w iatr zb łąkany  
szum i obúrzany;

G rom em  jęcząc , czarne chm ury  
Chyba dzdźem  zapłaczą z g « ry .

Nie dzw onili po nim w d zw on y ,
Święty_ pokój nie zm ów ion y.

Ś w iętą  w odą nie skrop ili 
Ni ładanem  okadzili.

Zamiast d zw on ów , s tr z a ły , k rzyk i.
Za m od litw ę, hałas dziki.

D ym y prochu , za kadzenie,
W oda św ię ta ,— k rw i strum ienie.



Za śp iew anie, w ilków  w ycie,
S k rzyd ła  k ru k ów , za p rzyk ryc ie ,

Ptak drap ieżny , i zw ierz dziki,
T o  na styp ę biesiadniki.

Marcin Ossorya

Szwedzkiego (W allina) tłóm. Ig. Kułakowski.

Hvarl sliger (lin suck, o mitt klappaiidc briist?

G dzieźto dąży w estchnienie co mą p ierś k o ły sze?
G dzież na serca w ołan ie odpow iedź u sły szę?
Na pustym  brzegu sto ję , obcy i jed yn y;

1 nudy przenieść nie m ogę,
I pragnę i czuję trw o g ę .

Ach! tęsknię poza m orza, w  nieznane krainy!

D o p rzesytu  za sto łem  biesiadnej od p raw y .
Jam sp o ż y ł, drzewa w ied zy , z łe  i dobre straw y .
Dni p rzy p ły w  i o d p ły w y  oczy  me w id z ia ły .

Jak w zdęte fale za falą,
P ędzą, dogonią s ię , w alą,

1 g łu ch o , jednotonnie, pryskają  o sk a ły .

(*) ‘Heimivehe. Le mai dii pays. Ćbociaz nieporównany Te- 
gner zamilkł, świętym stanu swojego obowiązkom jedynie wylany, 
Szwecya, poetyczna Szwecya! wielu jeszcze znamienitych żyjących 
liczy poetów. Pomiędzy niemi przodkuje niezappzeczenie wieszcz, 
który, krom poetycznej sławy, pierwsze we czci i poszanowaniu 
Szwedów zajął miejsce. Jestto Waliin arcybiskup lipsalski (urodź, 
w Dalekarlii 1779 roku). We wszystkich kościołach Szwecyi, rozle
gają się jego wzniosłe i pobożne bymny. Jego historyczne utwory 
są w ustach i pamięci wszystkich. P. X. Marmicr, niezmordowa 
ny krain północnych wędrownik, badacz wszyslkich północnych ję 
zyków i literatur, obfity pisarz, przetłómaczył pomiędzy innemi 
wyjątkami poezyj Szwedzkich, podaną tu w Polskim przekładzie ele
gią, prozaicznie, lekko, powierzchownie, słowem zupełnie/>o



Jęk n ieszczęścia i w y k r z jk  w eso łej ocholy  
S ły sz a łe m , nastrojone na śp iew  w łasnej n óty , 
Starodawnej^ znajom ej, św iadom ej każdemu.

Nie now e m uzyk i d źw ięk i,
Lecz przerób tejże piosenki 

Śm iertelny, dla ro zry w k i, nóci po sw ojem u.

W  lecie ziemia p rzyw dziew a panuy stró j g o d o w y .
Zima ua nią przyw leką sm utny całun w dow y;
Jak n iegd yś, tak w  tym  rok u  przem ieniła stroje.

A W' jes ien i rozp łakana,
A na w iosn ę rozigraua,

Z dziecięcą w eso ło śc ią  łz y  osusza sw oje .

Ciebie żyźnią i n iszczą , ziem io kołującal 
A rzeszy  m ędrców  naszych m ow a szum no-brzm iąc,i, 
R ozgłasza  z ło te  czasy , cnoty  i sw obodę.

Jam cię p o zn a ł z sp raw  ludzkich początkiem  i końcem; 
Ale nic nie w idziałem  uow'ego pod  słońcem .
Taż postać w setnych zmianach jedne piętna nosi.

I ty lk o  ziem i pow ierzchnia .
Przem ienia s ię , szk ln i i zm ierzchnia,

Le^z się bryła  zw yczajn ie kręci na sw ej osi.

Ja w iem , jak  osadnicy do o strow u  św iata  
P rzyb iją , zagnieżdżą s ię , wiem  jak  śm ierć ich zm iata .
Jak w czasy  zapełniają szaleństw 'y nm ogiem i. 

iNIuszekto taniec w ir o w y ,
Co trw a, póki trw a blask  d n iow y,

Aż noc zw iązek rozetn ie , turnieje oniem i.

cuzkn. My lakźe, acz w leraźniejszych Itómaczeniach naszych 
w ogólności na wyższym od Fraocuzów stanęliśmy stopniu, wsze
lako przekładamy jeszcze Szwedzkich poetów' z Niemieckiej prozy 
(Axel Teguera). Wprawdzie wierne, daleko od Francnzklch ttóma- 
czeu wierniejsze hywają Niemieckie przekłady, co sumienności Niem
ców i samej naturze ich języka przypisać naleiy; lecz przekład jest 
zawsze przekładem. Moźua wprawdzie, tłómacząc nawet z p roza 
icznego p rzek ła d u , zasłużyć na przychylne zdanie znamienitego 
tfy lyka , w słowach, ie  tiórnacziinie je s t dvbr<-.; a obok tego usły- 
szyć wyprowadzony pewnie na wiarę tego przekładu wniosek, z* 
Teguer mtisi hyc m iernym  \yoetq. Lecz pytam, poco i naco 
Iłómaczyć 7. Itómaczeń?



Nędznych lat moich jeszcze w ysnuło się mało:
Dosnuć oasma dni ojców, w ie e pozostało.
Jednak óczym w ypatrzył i słow a w ygadał.

Świat jak b y ł, tak jest bez zmiany.
Dobrze z nany i doznany.

O gół w s z c c h  rzeczy um ysł mój, jak m ógł, wybadał.

W ięc składam  kij p ie lgrzym i, pochodem  znęiiany,
I  na z a s ia n e  gwiazdy, ciche oceany 
P a t r z ę . . . .  i osłupiałe zapuszczam źrenice 

Ku wam, świecące u góry  
Ostrowy, morza lazury.

Co dniejecie, gdy u nas dzień mroczą ciemnice.

O! pochodnie, pozwólcie pociągnąć za wami!
Bo mię ten świat powszedni już więcej nie mami.
Jego wyziewem oddech mych piersi tłum iony.

I nuda mnie nagli w  d rogę ,
I pragnę, i czuję trw ogę .

Ach! tęsknię poza morza, w nieznajome strony!



p.^óie^a-^teHietcc 

jjoc) itap ióem .: l i s t y  z  k r a k o w a .

przez

/4. Tyszyńskiego.

«as&

Radosnem jest zjawienie si§ nowej książki. 
W biegu tych praw tak stałych ale niezbyt przyja
znych dla nas świata znanego, zbyt pożądanym być 
musi gość z nieznanego. Nie jesteśmy szczęśliwi na 
ziemi; sam nasz byt tajemnicą jest dla nas. Wyglą
damy przemiany bytu, rozwiązania zagadki bytu, a rę
kojmie osiągnienia tych celów leżą tylko w świecie 
duchowym. Świat ten już tyle przemian sprawił, i 
tyle zagadek rozwiązał. Natchnienia jego nie są ogra
niczone wolą naszą, ani naszą wiedzą dzisiejszą.

Nowe pismo, jestto,m ówiąc bezabstrakcyjnie, zbiór 
ziaren, z których dalej wzróść mają kłosy w życiu 
ludzkości. Ale nowe pismo, to nowoobjawiane ogni
wo, ta harmonijna cząstka w wielkiemrozwiciu: w oder
waniu, a przed ogółem pojęć: to mały potwór. Ale 
pismo: utwór człowieka, to duch w jogo ziemskiem

(1 ) Redakcya w poszycie za lipiec z. i-. ogłosiła treściw e zda
nie o U stach  p. lirem era. Przez wzgląd, na wazDość przedmiotu 
zamieszcza szczegółowy rozbiór tegoż pisma.

p. n.
Tom I. L u ty i84+ .



poddaństwie; lo przeto (jako i świat ten ziemski) dziec
ko i miejsce walki dwóch dążeń, dwócli s ił sobie 
przeciwnych, prawdy i fałszu. Jednocześnie więc 
z nowym utworem, wyglądany bywa zarówno i sąd
o utworze. Waga sądu jest jedną z głównych na 
drodze rozwić. Te zaś lub inne cele, oraz zasady 
sądu, miarą téj ŵ agi.

Cel i zasady sądu piśmiennego albo krjljki., ja
kież być winny.  ̂ Jeśtto pytanie na które w obecném 
nieustaleniu jeszcze zasad sądzenia, każdy zapuszcza
jący się w sferę tę, winienby przedewszystkiém za
pewne składać odpowiedź; i czujemy tu obowiązek 
własnój. Wierzymy i uwierzyliśmy dawno w jedność, 
spółdążność rzeczy, a w głó\vną wagę uczynków; 
śród nauk w zamkniony okres teoryi; i pośród téj 
wiary w praktykę, za usprawiedliwienie stawała nam 
praktyka. Pismo jednak na które obecnie spojrzeć 
pragniemy, jest z pola czystej teoryi, i spojrzenie to 
inaczéj wyjaśnić się nie da, jak ze stanowiska teoryi.

Powinność opowiedzenia zasad, chociażby tylko 
własnych krytycznych, nie jest wszakże zbyt łatwą  
do dopełnienia. Oświadczyć się w  danéj nauce 
za systematem tym albo owym, znanym i rozwiniętym^ 
dosyć jest słowa; ale wyznać zasady nauki niedoty- 
kanéj prawie myślą szczególną, mało jest księgi. Na
uka, o któréj rzec można iż niedotykaną była pra
wie myślą szczególną, jest właśnie krytyka. Nauka 
ta ma wprawdzie swe źródła we wszystkich, nie ma 
jednak dotąd s\vego oddzielnego istnienia, Mamy np. 
w dziejach rozwić myślenia, oddawna krytyki społe
czności, sztuk, nauk; mamy metody krytyczne., do roz
bioru np. szczegółów racyi w przeciwieństwie dogma-



tyczneni tworzone, ale nie marny rozbiorów i katego
rycznych traktatów o samej krytyce. Nie mamy bliższych 
rozjaśnień jój ogólnej istoty, ani jej d ziejów , ani jej 
zasad głównych. Użalenie się na nieistnienie tych zasad, 
ijawet w jej szczególnych gałęziach np. w krytyce 
sztuki, a stąd usiłowanie powrotu do nowych zewnę
trznych, jest owszem jednem z ogólniejszych dziś te
matów krytyków wieku.

Jeśli wszakże nie umieścimy tu ksiggi, możemy 
wskazać na rysy. Co powiemy, chcemy wkrótce w od- 
dzielnem piśmie bliżej wyjaśnić. Tu wzmienimy w s ło 
wach dwóch i praktycznie, jak? w jakiem głównie 
znaczeniu? i w jakim dziś punkcie rozwicia pojmuje
my to ^\owo'krjljkę?

Sąd albo krytyka., nie jestto wcale nagu/ia, jak to 
się wzmienia potocznie; znaczenie to (lubo wyznawane 
dziś jeszcze przez niektórych artystów krytycznych) 
jest gminnem; nie jestto ocenienie dzieł sztuki podług 
ustaw o Jormie.^ nie jestto dochodzenie piermastków  
i przyczyn tych dzieł; nie jestto wreszcie roztrząsanie 
pism grammatjcino-alomisłycznie to było
w czasie utworzenia tego wyrazu (szkoła Aleksandryj
ska). Znaczenia te są w sobie prawdy, ale cząstkowe, 
rozwijane przez szczególne szkoły krytyczne, siebie 
raczej nie zaś swój -przedmiot (żywot moralny) g łó 
wnie na celu mające.

Żywot umysłowy ludzkości, uważamy to, w dwóch 
różnych, lubo równoległych sobie, objawił się i obja
wia dotąd kierunkach. Jeden z tych nazwać się może 
wprost rozwiciem przyrody (jako społeczność, sztuka 
i <• P-), drugi jej dociekaniem (cały kraj umiejęfności



i nauk). Te kierunki treścią oddzielne, mają cel wspól
ny. Bieg ludzkości, to bieg ku jedności (duchowej) przez 
różność (zmysłową); bieg z prawdy, przez fałsze, ku 
prawdzie. Obok więc dwóch powyższych, musi na 
drodze istnieć i coraz jaśniejszym si§ stawać trze
ci kierunek. Ten kierunek, jestto punkt związku  
poparcia. Ten kierunek w krokach życia powszednich 
to w ogóle sąd  człowieka, w sferze piśmiennej to 
krytyka. Krytyka, jak wierzymy wi§c, jestto kiero
wanie rozróżnionych biegów piśmiennych ku ich je
dności, jestto kierowanie moralnych rozwić ludzko
ści ku drodze prawdy.

Jakież były rozwicia w czasie tej siły.^ —  je j 
dziejów? Fazy krytyki też były co filozofii, bo też 
sąd piśmienny epoki wszelkiej, nie gdzieindziej znaj
dować mógł źródło, jak wstanie zasad myślenia. Kry
tyka w źródle swojem, dzieckiem jest filozofii, lubo ce- 

jej jest kierować dalej i rodzicielkę. Wszelkie 
większych gałęzi krytycznych pierwiastki, widzimy już 
w krytyce dawnej (Grecka), widzimy dalej przejście 
jej przez stanność czyli zaprzeczenie (wieki średnie); 
dalej wielką jej materyalną fazę (szkoła Francuzka) 
i fazę wprost idealną (Giermańska). Barwy te w szko
łach szczególnych, były doprowadzonemi do krańców, 
lecz jednostronnie; łączność i stosowanie są więc pro
stym dalszym szczeblem postępu. Przez łączność ro- 
zumimy patrzenie na w/avc'l przez stósowanie, ozna
czanie względów zczynam i. Całość jestto trzystron- 
nokii-. fu n n ą  treść (2) i znaczenie czyli punkt związku

(2) n  yrazy|,le /r.\sV \ fu tin a  bierzemy tu (jak i inne) wznaczr- 
niu 'ile być może najwięcej przybliźonem do praktycznego, prze



z  nieskończonością (jakoby duch, ciało i dusza) dane
go utworu; ogół czynów, to praktyczne rozwicie ludz
kości.

Te są, zdaniem naszera, najogólniejsze zasady, według 
których dziś patrzeć musimy na biegi potrzeby kry
tyki, z których wychodzić winniśmy, z których owszem 
niewychodzić, już nie możemy. Według tych (przy
wiedzionych tu prawda w zbyt ciasnem zbiciu) zasad, 
chcemy spojrzeć i na pismo które mamy przed sobą. 
Mamy spojrzeć praktycznie na treść czyli zadanie w e
wnętrzne, form ę  czyli wykład  zewnętrzny, i wreszcie 
znaczenie czyli wzgląd do rozwicia Listów z Krakowa.

1 Treść. Pod tym skromnym i prostym napisem 
p. Kremer ogłosił" nam s«>eteorye oraz zasady 

główne dociekania i pojmow'ania natury sztuk pięknych 
czyli estetyki.

Przedmiot ten jest jednym z najznakomitszych śród 
pola racyi. Jestto badanie świata pośredniczącego mię
dzy oderwaniem nadumysłowem, a zmysłowością nauk 
przyrodzonych, badanie szczegółów najbliżej odpowie- 
dnych znaczeniu samego człowieka, badanie więc naj
dalej, z istoty swojej, mogące nas zawieść, a skądinąd 
ledwo poczęte. Nauki filozoficzne, jak ludzkość obu
dziły się niegdyś bez wiedzy o sobie, swym celu, a 
w figurze swej jedności, rozrodziły się i dalej. Szcze
góły pierwotnej rozwagi, oddzieliły się i rozrosły na
stępnie na ogromne krainy umiejętności i nauk, stra
ciwszy nawet na długo pamięć swej wzajemności. Este
tyka jest zrodzeniem najpóźniejszego przed nami okresu

lo w odmienncin od używanego zwykle spekulacyjnie. P rze i </•<•.«< 
rozumiemy lu: część wewnętrzną, szczegóły m y śli:  przez formę; 
riia t'ryą  utworu.



nauki filozoficznej (Giermańskiej), i ostatnią z jej oder
wanych gałęzi. (3)

Celem krytyki, według ducha uwag które przy
wiedliśmy, nie ma być osobistość; celem krytyki nie 
ma być ani pochwała szczególna, ani nagana szcze
gólna: celem krytyki winna być korzyść ogólna. W tem 
co rzec mamy o piśmie, winniśmy być zrozumień! wsze- 
stronnie. Przytaczamy więc, ile umiemy zwięźlej i ile 
możemy praktyczniej, treść każdego z osobna listu p. 
Kremera,

List I. Autor w słowach zwróconych do poufa
łego i miłego sobie korrespondenta (przyjaciela), wy
raża: iż celem jego jest, będąc pozbawionym stósun
ku materyalnego zawiązać z nim ducliowy, i żeza przed
miot tego obrał jednę z najbliżej go zająć mogących 
gałęzi utworów; gałęź będącą estetycznym wypadkiem 
s ił duchowych i materyalnych. człowieka t. j. sztukę. 
Autor wyjaśnia iż chciałby w wykładzie swym być wol
nym od więzów szkolnictwa, od musu wyłączności dro
gi i t. p. a przeto za formę do tego wykładu, z przyje
mnością przypadają mu listy. Pomimo znakomitość zda
nia, autor skromnie wyraża się o niem... „Przecież każda 
praca (mówi usprawiedliwiając swój zamiar), w sw o
im szczupłym zakątku i skromnym obrębie, choćby 
przez chwilę czasu swego działała, nie jest zupełnie 
straconąinie żyła zupełnie daremnie... ziarka granito- 
M’ego piasku wydźwigły turnie Tatrzańskie.

L is tl l .  Sztuka była dawniej doskonalszą w swych 
objawieniach, dziś zamiłowanie w niej powszechniej
sze. Materyalność wieku naszego, materyalność ta,

(3 )  TJaiimgartęn 1758.



przy klóréj płowieje i gaśnie cały świat dawny, nie 
zaciera i umysłowego rozwinienia, owszem łiarmonij- 
nie sig wznoszą. Celem sztuki jest sama sztuka. Jak 
ów kwiat na wierzchołku Alp cicho rosnący , jak gwiaz
da niewidziana okiem człowieka, tkwią i rosną nie 
dla człowieka lecz dla chwały Twórcy swojego. Sztu
ka pigkna, jest jednym z kształtów, który prawda przy
biera. Zadaniem jéj jest, przedstawienie czgści zm y
słowej prawdy w jéj doskonałości. WAzyi sztuka by
ła w dzieciństwie, jak jéj dzieje. W Grecyi ród ludz
ki stał sig młodzieńcem^ nie doszedł prawd ducho
wych, ale spełn ił zadanie przedstawienia zmysłowo- 

w jéj szczycie. Tu był szczyt tak pigkności sztu
ki, jak równie siły , zręczności i w ogóle bytu cie le
snego ludzkości w każdym zawodzie.

Zchodząc tu do uwag praktycznych, autor uważa: iż 
nawet ludzie zepsuci nie mogą dziś dorównać ówczesnym; 
blaskiem światowym. „Czyli może być, powiedz, gienial- 
niejszy hultaj i poetyczniejszy /’owe, niż ów Alcybiades, 
mówi autor; jakążto są lichotą ci nasi dzisiejsi pano
wie mauvais sujets... ich nawet nie stać by hultajami 

^byli.“ Ale myśl rosła, a forma sztuki za ciasną sig 
stawała na objęcie nowych szczegółów myśli. Duch 
ludzki póki był latoroślą, wystarczało mu naczynie 
garncarskie, ale gdy wzrósł na sosng olbrzymią, rozsa
dził ściany. Główną zmianę w życiu ludzkości spo
wodowało daléj objawienie prawdy, tojest: istoty 
rzeczy stworzonych przez Syna Bożego. „Bo uie mie
szając rzeczy niebiańskich i ziemskich, mówi autor, 
wyznać powinieneś, że nigdy filozofia nam spółcze- 
sna, nie byłaby dostąpiła tego doskonałości stopnia, 
gdyby jéj nie był ogrzał i ośw iecił promień prawd re-



łigii.‘‘ Dzisiaj widok dzieł sztuki, nie tyłe w nas bu
dzi u c z u c ie ,  jak raczej rozwagę. „Piękność sztuki nie 
jest już dla nas tem, czem była dla Greków; dla nieb 
była ona kochanką, dla nas jest przyjaciółką.“ Sztuka, 
wypływ działania świata niewidomego, pociąga nas ku 
temu światu. „Niby falą, płynie trud za trudem, praca 
ściga pracę, a śród tego zamętu i hałasu, nie dosły
s z y s z  i wołania wyższej natury człowieczej i szlache
tniejszej istoty twojej... Niekiedy atoli odezwifi Slg 
7, głębi piersi znienacka ten głos, tak silnie i pt)tgżnie 
i cudownie zarazem, że już umilkną w duszy wszystkie 
niskie chęci i pragnienia, i pierzchną, niby mgły noc
ne, przed wschodzącą jutrzenką. Wtedy nieśmiertel
na istota ducha naszego, dawna, zapomniana, znów 
zadzwoni, niby pieśnią anielską, i obudzi chęci, uczu
cia i myśli do innej należące dziedziny. Rzekłbyś, że 

■matka dawno zmarła, nawiedziła w szarą godzinę tęs
kniącą sierotę...“

Lisi U L  Mylą ^się ci, którzy w ścisłe prawidła 
pragnęliby ująć sztuki, mylą się równie ci, którzy im 
żadnych przyznać nie chcą. Najgłośniejszem jest, na- 
iikowa usposobienie w artyście. „Bo gdy w duszy pu-^  ̂
sto i głucho, gdy rozum w sobie biedny, nie wyrobił 
s ił z siebie, toć i nie będzie prawdziwego natchnienia, 
ale odurzenie szału.“ Odzianie umysłu w naukę, je 
śli ten patrzy jasno na przedmioty, nie skrzywi ale 
umocni w^rok. „Powiedzą mi może, mówi autor, iż 
praca nad umiejętnością i czytaniem autorów, odebra
łaby im ich właściwe piętno, i mogłaby zatracić indy
widualność odznaczającą się od innych; jeżeli jednak 
ta indywidualność charakteru ma jaką wartość, toć też 
nie zaginie i nie utonie w pracy, ale zawsze na w ierzch 
wypłynie.‘-



List IF . W czasie przewagi natury nad człow ie
kiem powstało mniemanie, iz sztuka jest naśladowa
niem natury. Mniemanie to jest krzywdzącem dla 
sztuki. Autor zwraca myśl na istotną piękność natu
ry, na uroczystość jej, gdy się np. spogląda z gór Hi-, 
malai, Alp albo Tatrów, i uważa że jednak te utwory 
widziane, nie są jeszcze szczytem na ziemi... „a prze
cież, a przecież za prawdę, drogi przyjacielu mój, choć 
ogromne i inajeslatu pełne są dzieia natury, szlachel* 
niejsz^ atoli jeszcze są dzieła z ducha płynące.“ Na
tura zmysłowa użycza materyału sztuce, ale nie jest 
jej zasadą, osnową, celem. Mistrz chcąc wydać mjril 
pfcwdziwą w formie zmysłowej, znajdzie zawsze od- 
powiedną formę w naturze, bo obie płyną z jednego 
źródła: rozumu najwyższego.“ Jeżeli myśl jest pra
wdziwą, prawdziwą będzie i forma, jako np. w Grecyi 
nie zaś jako np. bożyszcz Indyjskich których postacie 
były potworne, jak myśl. Z utworu, prócz jego formy 
zmysłowej, wygląda myśl mistrza, i ta wartość sztuki 
stanowi. Według niej, nie według podobieństw, ceni
my dzieło np. malarskie. „Dagierotyp zabił tylko ko- 

•  pistów, mówi autor, a nieistotnych malarzy, jak w'v- 
nalazek druku zabił przepisywaczów a nie autorów. 
Podobnie w rzeźbie. W jednym pomniku Włodzimie
rza Potockiego, uważa autor, w katedrze naszej, więcej 
jest piękności, aniżeli w  tych tłumach kąpiących się 

, latem setkami w e Wiśle naszej. „ Gdzież dopiero zna
leść w naturze wzory muzyce, architekturze, poezyi li
rycznej, i t. p. Autor, według najnowszych gieologów 
i rzeczy przyrodzonych badaczy, opisuje nam świat 
przedpotopowy; ową mękę pierwotnych formacyj 
żywiołów, gdy „dzieje rodzenia się ziemi ękupionezo-
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stały śmiercią całegojświata jestestw żyjących.“ Au
tor wskazuje na majestat i siłę piér wotnéj natury, w któ
rej wyłączną przewagę miała materya, na ten świat 
roślin dziś jeszcze widziany w nietkniętych cywiliza- 
cyąpuszczach zwrotnikowych, gdzie nasze paprocie po
wiewają swą kitą jak drzewa w yniosłe, powoje jak 
wgże i liny grube pną sig po wyniosłych drzewach; 
kwiaty wzniosłe wydają sig jak ogrody wiszące; cała 
ta massa olbrzymich roślin pstra, ściśle spleciona, wal
ki nawet żywiołów nie zdaje sig Igkać, na owé zaby
tki zwierząt przedpotopowych żyjących w czasie, któ-. 
ry zdał sig być wiekiem przewagi płazów, owego o stu 
stopach if/iij-ozrtura, który miał gło wg jaszczurki, ogon 
ogromny, płetwy w'iclorybie, oczy wielkości głowy 
mgzkiéj, które były mikroskopem kiedy je zmrużał, te
leskopem skoro roztwierał, równych mu potworno
ścią p lezjozaura , pterodaktjia, który złożywszy 
skrzydła, stawał na tylnych nogach jako człowiek, it. p. 
téj całej natury nie widział człowiek, ¡¡wigc nie była 
człowiekowi potrzebną, sztuce by ją naśladowała. 
Zycie sztuki jest zupełnie duchowe; przybrane jest je
dynie w szaty materyi, i na wzajemności stoi. Iżby 
sztuka zakwitnąć mogła, potrzeba było iżby królowa
nie ducha sig wzmogło. Lata i wieki płyngły od 
owych pierwotnych czasów, nimnowéj, postgpnéj epo
ki wybić mogła na ziemi godzina. Wszakże wybiła. 
Słuchaj, w téj chwili gdy to kreśliłem, dzwony rozlegają 
się po nocy igłoszą światu, że sam Bóg zstąpił z Ma
jestatu, stał sig człowiekiem. Dziś wigilia Bożego 
Narodzenia; a dzwony, jakby muzyką, rozpływają się 
falami po świecie chrześciańskim. Świ=it zadrżał 
w sobie zbawienia hymnem i poznał, że materyi pań-



siwo doszło końca swojego, że nie ma więcej zna
czenia i wagi, a ciało i natura jest tylko jeszcze na
czyniem nieśmiertelnego ducha, co nie ginie na \vieki.“ 

List V. Człowiek jest duchem, promieniem ducha 
Bożego. „Jak słońce poranne świeci spaniałością 
swoją w rosy kropelce drżącej na listku, tak w duchu 
człowieka świeci iskra wielkości i Majestatu Bożego. 
Pismo mówi, iż po stworzeniu człowieka, Bóg przy
wiódł przed niego jestestwa, aby je nazwał i panował 
nad niemi; tak prosto, ale głęboko oznaczonym został 
stósunek człowieka do świata; prawo nazwania, upo
ważniło go do dociekania, (cały szereg umiejętności).“ 
Jestto przywilej człowieka nadany mu od początku,a nikt 
mu go nie odbierze. Zwierzę bierze świat fizyczny tyl
ko zmysłowie, dbając o to jedynie czem rzecz jest dla 
niogo; człowiek pojmuje rzeczy czem one są same 
w sobie, i jak sig mają do siebie. Sztuka, utwór czło 
wieka, jak człowiek musi mięć dwie strony, duchową
i cielesną. „Są ludzie, dla któfych sztuki piękne o ty
le wartości mają, o ile im. zm ysły  głaszczą... pojmu
ją oni iście tak sztuki, jak botanikę kózka objadająca 
rzadkie rośliny i kwiaty.*• Stósunek fizyczny cz ło 
wieka do natury fizycznej wprawdzie jest rzeczywi
stym i nie jest fałszem: „skwary ¡sp iek i, pracowa
nia dnia każdego, kończą sig poezyą wieczoru co po
całowaniem swojem rozpalone czoło pielgrzyma chło
dzi, a z niebieskich wysokości promieniem księżyca 
zstępuje gromada aniołów, co jakby kwiatami, obsy
puje łoże jego złotem marzeniem i ułudą samych obra
zów... tkanka tysiącznych złotych nitek wiąże czło
wieka ze światem i doczesnością; dlatego też tak 
twardą, tak tęskną jest ostatnia chwila rozstania się



2 tym żywiołem, z tym tak pięknym, tak jasnym świa
tem; ztąd też skonanie jest arcydziełem człowieka.“ 
Lecz jestto tylko jedną stroną przyrody ludzkiej. 
Człowiek jest nietylko jeńcem natury, może być jej pa
nem. Zastosowanie sztuki wprost do potrzeby zmy
słów , jest startem jej powicia. Narody mogą długie' 
wieki przemarzyć śród przewagi materyi, ale ziarno 
lubo najdłużej leży bez słońca, nie przestaje mieścić 
zarodu. Po określeniu człowieka oddanego w yłą
cznie zmysłom, autor kreśli przeciwny, i jako wzór, 
stawi idealny obraz kobiety. Po uczuciach prosto 
zmysłowych, które w końcu zelżyły sztukę, nastą
piło królowanie uczucia idealnego. Uczucie to po
częło sig trwożyć wszystkiego co ziemskie; i pierw
sze wieki chrześciaństwa nie wydały pomników sztu
ki. Sztuka w nich stała sig symboliczną: ,,krzyż, ba
ranek, palma, kotwica, gołąbek, grona winne i win
na macica, siedm świeozników, zabrały miejsce sztu- 
ki;‘‘ taż barwa architektury^ malarstwa, poezyi owo- 
wiekowych. Du>zą sądu śród sztuki, ma być nie racya, 
ale uczucie. Allegorye w poezyi jak i w malarstwie nie 
spzyjają sztuce. Ktoby według praw rachunkowych, 
wprost rozumowych, chciał sądzić o dziełach sztuki, 
byłby podobnym owemu, któryby chcąc określić pię
kność (piękną kobietę), według zasad zkądinąd rze
czywistych, rzekł np. „ta piękna kibić jestto skutek 
foremnego skieletu i kości, to piękne ciaio, to połą
czenie białka, pierwiastku extraktowego; te bogate 
kgdziory, któremi sylfidy igrają, (oć jest niedokwas 
żelaza, manganez, siarkan wapna, krzemionka,“  i t. p.

List VI. Uczucia są pierwiastkiem głównym 
w świecie e s t c ( v c z n \ m b e z  uczuć nic ludzie nie



slworzą; podobnie jak wskróś samemi uczuciami prze
jęci, dusza ich pełna woni niby fiołek w zaciszy, 
wyzionie zapachem swe życie nieznane, ciche i wio
tkie.“  Uczucia jednak i w stanie umiarkowania swe
go prawdą, nie są warunkiem jedynym śród sądu. 
Uczucia nasze zależy od wypadkó\^ zewnętrznych, 
w każdym więc człowieku są inne, codzień się prze
mieniają; jakaś pieśń, pora dzienna, czas, miejsce 
wszystko w nas zmienia uczucia. Uczucia są niepe
wne, sprzeczne, przypadkowe, nie mogą być sędziami 
spraw naszycli, i iśc muszą same pod sąd rozumu.'‘ 
Zdanie oparte na uczuciu, będzie tylko prawdą osobistą 
nie rzeczywistą. Żeniący się zakochany „nader ma 
słuszne prawo nie dbać o persw'azye innych, lecz 
byłby nieznośnym i śmiesznym, gdyby chciał zniewo
lić innych do widzenia tychże powabów w' oblubieni
cy, jakie sam postrzegł. Przewaga uczucia własne
go tak miesza sąd o innych rzeczach ogólnych, iż jest 
rodzajem pomieszania; ztąd »górujące uczucie często 
do obłąkania istotnego doprowadza. (Autor nie do
puszcza iżby czyjeś osobiste uczucie, chociażby jedno, 
zgodne było z prawdą powszechną). Zasadą s^du 
nie może być smak dowoh)y, bo go ma każdy innym. 
Sądem sztuki, ma być uczucie połączone z poprze- 
dniem poznaniem zasad sztuki ogólnych. Tu, jak 
w każdym kierunku człowieka, rozum jest pierwszym 
warunkiem. Rozum jest pierwszym warunkiem wia
ry; niemowlęta, obłąkani, zwierzęta, nie mają wiary 
bo nie mają rozumu; co myli nasze zdanie, bynaj
mniej nie jest rozum, ale uczucia, zmysły i l. p. Ze- 
zlewu w jedność rozumu i uczuć, tworzy się najwyż
sza myśl szczęśliwości człowieczej. Uczucia tym są



szlachetniejsze, im mniej osobiste; szczytem wigc ich 
miłość ogólna.

List F IL  Sztuki pigkne płyną z nieskończoności 
ducha człowieczego. Nasze prace i czyny, sąto chwi
le, są skończonością, „lecz nie utyskuj nad tą skoń- 
czonością rzeczy ziemskich, m̂ ówi autor, bo właśnie 
jej poznanie prowadzi do pojgcia nieskończoności na
szej. Pojmując skończoność, mamy wyobrażenie nie
skończoności; już zaś gdy tylko cnota może pojąć cnó- 
tg, rozum rozum, i gieniusz gieniusz, tak taż istota któ
ra pojmuje nieskończoność, musi sama mieć wsobie 
pierwiastek nieskończoności, być nieskończoną. Co 
jest prawdą, musi być takiem nietylko u nas lecz na 
zewnątrz, bo nie byłoby prawdą; wyobrażenie moral
ności łączy sig z czynami moralności; uczucie miłości 
nie mogłoby istnieć, bez istnienia jej celu zewnątrz; 
prawd naszych wewngtrznych dopóty nie uważamy za 
zupełne, dopóki ich w rzeczywistość nie wprowadzimy; 
stąd ów niepokój póki prawda, której przekonanie ma
my, nie jest przyjgtąod świata; teorya i praktyka są
to dwa bieguny igiełki magnesowej które lubo różne, 
do siebie należą; tak sig rzecz ma i z nieskończonością 
która w nas tkwi; niąto party człowiek, tgskni by ją 
koniecznie ujrzał i wzewngtrznym świecie. Najprzód 
wigc szuka jej w naturze zewngtrznej (zm ysłam i), wi
dzi gwiazdy i ziemig, ale sąto ułomki czegóś które 
ograniczone s ą  w sobie, nie-mogą wigc być nieskoń
czone; we wszelkim rodzaju zjawisk natury zmysło
wej, które na pozór związek z duchowością mają, taż 
ograniczoność; „w zjawiskach np. mechanicznych, op
tycznych, i t. p., trzeba najmniej dwóch ciał na siebie 
działających; w zjawiskach magnetycznych dwóch bie-



glinów.“ Sam człowiek ziemski, stolica ducha nie
śmiertelnego na ziemi, nie jest doskonałością; oddycha 
powietrzem natury i łączy się z nią, (pokarm, napoje), 
z nią stanowi swą całość, a to jest przyczyną i śmier
ci jego. Nieskończonością tą nie będzie ani moral
ność, ani prawo, ani nawet historyą.^ która lubo jest 
odbiciem (jak wszystko) myśli nieskończonej, ale ta 
myśl jest niewidoma nam, „bo nie występuje w swej 
całości w zdarzeniach historycznych (lecz) rozpry
skuje się na narody, na wieki, na figury szczegóło. 
we, na kraje pojedyncze; duch żyjący w historyi, nie 
występuje na jaw w zupełności swej, ale w wielkich 
wydarzeniach, w epokach przemieniających świat, nie- 
widomie tli i żyje, i jest krwią co bije w pulsach na. 
rodów.“ Duch ludzki więc ciśniony niedostatkiem 
w swem wzniesieniu, nieznajdywaniem nieskończono
ści, pożycza u przyrodzenia form, i sam -ją tworzy. 
To źródło sztuki. „Nie dziw tedy, iż zjawienie się 
dzieła sztuki, jest pieśnią wtórującą nieskończoności 
człowieka; bo gdy stanie przed obrazem, rzeźbą lub 
świątnicą, albo gdy mu zabrzmią w duszy tony muzy
ki, melodyi, lub święty urok myśli poezyą odziany,, 
już rozumie, że go głos dziecęcych lat wita, że się 
nań patrzy święte oblicze znane z dawnych lat. wi
dziane gdzieś? niegdyś?., ani przeto ^m jsiy , ani za- 
chwycenie, ani samo uczucie, ani rozum, ani myśl, 
z osobna wzięte, nie mogą być sztuk pięknych pod
stawą,“ ale całość nasza. Gdy więc piękność się zja
wi, uciszają się wszystkie sprzeczności duszy naszéj; 
„cały ocean jestestwa naszego zlewa się jakby w zwier
ciadło, w którem niebo i Bóstwo się przegląda.“ 
„Wpatruj si§ w obraz Syxtyñskiéj Madonny^ (ufaj



zmysłów naszych powaby i myśli potgga, duch i uczu
cia, i wiara i miłość, słowem cała nasza treść roz
topiona jakby pieśnią, tiiebiańską...“ Słuchając muzy
ki wielkich mistrzów, widzisz jak Nieba podwoje na 
roścież są otwarte, i widzisz, jakby po szczeblach Ja- 
kóba na obłokach wspartych, wchodzące i zstępują
ce anioły, skinieniem drogę nam do wiekuistej oj
czyzny pokazujące.”

List V III. Sztuki pigkne w historyi zawsze sig zna
lazły w parze z religią, bo też wiara jest ksienią 
nieskończoności. Sztuki pigkne kigkną przy wierze, 
bo ta nie ma strony zmysłowej, bo ta oprócz ludz
kiej, o innej (nie mającej początku) przemawia nie
skończoności. Celem sztuki uzmysłowienie ducha., 
celem wiary sam duch. Sztuka nie dościga Bóstwa 
nie mającego początku ani końca; dlatego też np. 
z życia Chrystusa, łatwiej jest przedstawić Chrystusa 
dzieckiem albo na krzyżu, niż w czasie Nauczania, Zmar
twychwstania, Wniebow'stąpienia i t. p. Prócz sztuki 
i religii, jest jeszcze trzecia droga, którą nieskończo
ność staje przed duchem człowieka, a mądrość 
ę,z'ś\\ ß lozoßa. Rozum jest najwyższym darem czło
wieka; przez rozum zdolny jest do pojgcia prawd 
wiary. Powstawanie na rozum jest skutkiem niepo
rozumienia sig, brania za rozum nadużyć rozumu; do 
tych nadużyć należą np. owe ironie z wieku zeszłe
go, owe w pismach naukowych i nienaukowych roz
bieranie obecne w Niemczech prawd, które już były 
w zdobyciu rozumu (jako o Bogu, wieczności i t. p.) 
.,Patrząc .sio na tg prostytucyą, mówi autor, rzeczy 
drogich i pełnych dla człowieka w'agi, podobne obu
rzenie każdego przenika, jak gdyby po długiej nieby-



iności w mieście rodzinnem obaczył nagle wizerunek 
ojca i matki swojej, sponiewierane na tandecie ży
dowskiej.“ Filozofia jestto umiejgtność mająca na 
celu wypatrzenie we wszech rzeczach owego nieskoń
czonego pierwiastku. AV sztukach pigknych duch czło 
wieka tw orzf wizerunek swej nieskończoności, w filo
zofii dochodzi do nieskończoności myśleniem; w re- 
ligii wlewa się w nas nieskończoność (tylko za łaskę, 
Bożą) w kształcie wiary. Rozmaitość formy stanowi 
hisloryą sztuki. W Grecyi zmjsiowość  była bóstwem, 
wigc i cechą pigkności; nieskończoność u Greków 
wyobrażała sig w postaci ludzkiej, i bogowie Olimpu 
mieli naturg ludzką z całą krewkością jej, duch este
tyczny głównie wigc wyrażał sig w Jhrm ie. ,,Ale 
gdy na Golgocie- wielka tajemnica sig spełniła, pan
teon stanął w płomieniach.“ Sztuka nie wystarczała 
tej prawdzie; duch przerósł sztuki, na miejsce ubó
stwienia piękności, nastąpił sąd o niej.

List IX. Po określeniu stanowiska sztuki do filo
zofii i wiary, autor określa stósunek jej do rzeczy
wistości. Rzeczywistość tak sig ma do sztuki, jak na
tura smutna do oświeconej przez słońce.“ Kie darmo- 
to Hellenów Jebu<; prowadził wóz słońca: czło 
wiek ciśniony jest rzeczywistością; dopiero sztuka obu
dzą w nim zacność jego. Rzeczywistość w całej 
swojej istocie nie może być wzorem dla'sztuki; każdy 
szczegół rzeczywistości jest sobą w harmonii z resztą 
stworzonych szczegółów; przeniesiony, byłby w ułomku 
bez znaczenia. Ułomek taki dopiero, z myślą stanowi 
całość duchową, i jest ideałem. Ideał odbity formą 
daje szlukg. Ideał wigc jestto połączenie ducha z rze- 
czywistokią. Samo wyobrażenie w myśli naszej ja
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kiegoś np. człow ieka, Jub zalrzymanie rysów jego 
dagierolypem da nam lub pojęcie czysto duchowe lub 
odbicie rzeczywistości: dopiero połączenie myśli i for
my np. w posągu lub portrecie malarskim, da nam 
ideał sztuki. Ideał sztuki winien mieścić w sobie 
istotę uduchownienia, dlatego też drobnostki wypły
wające z fizycznych i jakoby roślinnych potrzeb cz ło 
wieka (jako np. picie, jedzenie, spanie) jeżeli mieścić 
się mogą w dziele sztuki, to tylko „o ile są środkiem 
pomocniczym do oddania wewnętrznej muzyki ducho
w e j , I d e a ł  doskonały nie może być czystym wy
mysłem fantazyi, lecz musi zachować prawdę; indy
widualność nie jest zbiorem piękności porozrzucanej,' 
ale w całości z ducha wyrasta. Dlatego też i szcze
gólne jestestwa natury, nie mogą być przedmiotem 
ideału. Dlatego leż i w ideałach z natury i uczuć 
ludzkich“ wszelkie boleści rozdzierające serce, wszel
ka rozpacz i wszelkie cierpienia bez granic, liie mają 
miejsca w sztuce; mogą być jako część rzeczywisto
ści, ale skoro łagodzone są duchem który jest nie
skończony. Stąd sztuka religijna, robi uwagę autor, 
doskonalszą jest od starożytnej. Autor przytacza tu 
dwa obrazy Girodeta^ z których jeden, wizerunek po
topu^ jest okropną rozpaczą bez ratunku, a zaś po
grzeb A la lif gdzie kochanek ściska kolana zmarłćj, 
osłodzony jest widokiem krzyża, który o nieskończo
ności przemawia. W świecie dawnym wyobrażenia 
boskie i ludzkie, jeszcze były zwinięte. „Chceszli 
wiedzieć i czuć, mówi autor, czem jest sztuki świę
tej, religijnej majestat, wstąp do przybytku katedr na
szych katolickich.



List X. Ideał wiuien mieć za tło , grunt sobie w ła
ściwy. Autor przytacza powieść Niemiecką o górni
ku kopalni Falunu (w  Szwecyi) który był znaleziony 
po 50 leciech martwym, w postaci jednak pierwotnej mło
dzieńca. Ludpatrzył'nańz podziwieniem, ale jedna o ku
cach niewjasta stara, rzuciła sig nań i otoczyła uści
skiem; byłato jego niegdyś oblubienica i narzeczona, 
z którą go śmierć rozdzieliła. „Podobnie, drogi przy
jacielu, dodaje autor, postać idealna, bgdzie niezro
zumiałą, martwą, umarłą, gdy sig znajdzie w obcym 
i niestósownym dla siebie świecie.“  Tylko dusza 
mistrza go pozna. Jakiż świat stósownym jest dla 
ideału? Autor sądzi, iż stan społeczności dzisiejszej 
nie jest stósownym do ideału , iż ideał musi zbyt 
wiązać rzeczywistością. Przeciwnie slan kraju stó- 
sowny do ideału jest ten, gdzie społeczność ludzka 
nie jest jeszcze szczelnie związana, gdzie jeszcze 
nieuorganizowaną została, lub która się już zdezorga
nizowała; takiem było np. owe passowanie sig, co 
wyprzedziło upadek Syonu, takie dzieje kraju naszego 
od ostatniego z Jagiellonów. Dziś, gdy oprócz konie
cznych i potrzebnych ustaw, bgdących warunkiem każ
dego towarzystwa, wtłoczona na się ciężkie i niesfor
ne jarzmo konweniencyi, ciężarów, krępujących uprze
dzeń, śmiesznych wymogów“ ideał musi tworzyć świat 
lepszy: jako pasterski (skąd inąd ciasny), bohaterski 
(starej Grecyi),/wzi'/«/jci/27 (wieków średnich). W w ie
kach średnich świat ten swobodnej fantazyi, został 
nagle powstrzymany powstałym^ śród ludzkości wy
nalazkiem podwójnej broni: m aterjulnej i duchowej 
„bo kiedy oba te wynalazki (prochu i typów) wy
stąpiły na jaw; już ród ludzki nagle podrosł, w oka



mgnieniu spoważniał i spojrzał sig wokoło siebie 
i w siebie, okiem pełnem grozy; przestał być m ło
dzieńcem, i poznał że na niego inne czekają szranki, 
inne nagrody, że mu wypadnie nie kopią ale duchem 
ńa ostre pogonić/* Świat ten konając, żywszym ogniem 
błysnął. Czas ten (romantyczno-estetyczny) zapada
jący się w dziejach, spojrzał na nas duchem Leonar
da, Durera, Aryosfa, Michała Anioła, Rafaela, Cor- 
regia, Camoensa, Tassa, Cerwantesa, Szekspira.“ Ma 
też i' świat nam spółczesny, miejsca dla ideałów tj. 
niezaludnione jeszcze stałą społecznością, jako świat 
klanów Szkockich, puszcze Ameryki, sicze Zadniepr- 
skie, i cały wschód(P). Wielka opera przedstawiana 
śród społeczności, przedstawia nam zawsze kraje z fan- 
tazyi. Ideał musi na jaw czynem  wystąpić. W tym 
stanie przedstawia się nam lub w oderwaniu lub w sto
sunku do świata, w sytuacji. Wszystkie figury sztuki 
Indyjskiej, są bez sytuacyi; podobnie figury sztuki 
w Egipcie, stare bożyszcza Giermauskie i Słowiań
skie. Ale w Grecyi duch uczuł siebie, swój stó- 
sunek do świata; ideały nabrały sytuacyi. Sytuacye 
te są jeszcze nieobszerne t. j. iż postać jest jedną i 
tylko w'vdaje vijsl łączącą ją z częścią towarzystwa, 
jak Dyana myśliwa, ApoHo lutnista, w  poezyi hy
mny i psalmy. Jeśli się jednak sytuacya rozszerzy 
i do ogótu ludzi, do ludzi odmiennych uczuć i woli, 
staje się koUizyq- a ta prowadzi do czynów i walki. 
Przyczynami kollizyi są; już potęgi natury (burze, 
zarazy) już na{xiva wewnętrzna. już wreszcie czyny  
człowieka. Jak poezya jest najwyższym szczeblem sztu
ki, tak znów tragiedya jest najwyższym rodzajem po
ezyi. W jakiż sposób ideał stać się może odbiciem 
prawdy.  ̂ Prawda jest jedna: lecz jako słońce ziemskie



nia jeden promień biały a w rospryśnieniu się na prze
dmioty świata, Av szczegółach ukazujący się , tak też 
i w każdym człowieku „miasto onego jasnego pro
mienia wiekuistej mądrości, świeci tylko jedno prze
ważające uczucie,mające swoję własną barwg.“ „Uczu
cie to przeważające, jest zdiste prawdą, iecz tylko pra
wdą stąd więc w tem niedostateczną i 
błędną, że jest prawdą przeważającą, że samo jedno 
siebie za prawdę uważa, że nie przyznaje innym pra
wdom szczegółowym tej śamej wagi, tej samej war
tości, że tem samem grzeszy onej prawdzie ogólnej, 
powszechnej i wiekuistej/'^ Prawdy te szczegółowe, 
zamroczone są pyłem doczesności; promień ów bia
ły , dopiero pochwycony pryzmatem sztuki, zdoła przed
stawić w swej prawdzie barwię szczegółową; tą pra
wdą Jigura poetyczna. Sztuka ma za cel uzm y
słowienie tej szczegółowej prawdy. Sztuka o tyle jest 
prawdą, o ile stawiając figury w koilizji. prawdy ich 
szczegółowe zlewa w ową jedną. „Do tej wiecznej 
prawdy wszystkie prawdy wracają, tak jak z niej wy
pływają; ona nie ginie nigdy.“

Siłą która budzi w nas ideały, jest nasza natura we
wnętrzna; człowiek jednak sądzi iż pochodzi to z przy
czyn zew'nątrz istnących, i tu ich szuka. Stąd olimp 
w Grecyi, w Chrześciaństwie świat duchów, gieniu- 
sze, czarownice, rusałki, i t.p . Główną siłą  jest 
thos.  ̂ czyli porwanie przez uczucie, w ogóle serc ludz
kich będące, jako np. miłość, przyjaźń, honor i t. p. 
Gdy człowiek przez objawienie pojął równość go
dności ludzi, zrodziła się miłość.. Autor lu zwraca 
uwagę na równość godności i zalet obu płci stwo
rzonych pośród ludzkości, i stara sig przedstawić i po



dnieść pomawianą, zwykle zacność płci żeiiskiej. „ T h

o wyższości jednej płci nad drugą, mówi autor, mó
wić nawet nie można, obie są pod wzglgdem umy
słowym zupełnie równe, choć zupełnie sobie odwrotne. 
Mąż w swoim, kobieta w swoim zakresie działając, 
zarówno są w ain jn i pierwiastkiem świata... są wza- 
jemnem siebie, tak pod względem umysłowym jak fizy
cznym, dopełnieniem. Dlatego też stan poniżenia 
niewiast, jest cechą dzikości. Gdy w obcowaniu towa- 
rzyskiem, dodaje autor uwagę, zdarzy ci się obaczyć 
człowieka co znieważa w czynach i lekkich słowach 
względy należące się kobietom, już pewnym być mo
żesz, że to z gruntu barbarzypiec... przypatrz mu się, 
a spostrzeżesz, że pod tą swoją choćby najwięcej wy
gładzoną i wymuskaną łupiną, kryje serce puste, cia
sną głowę, i strupiałą duszę.“ Patetyczność nie może 
wypływać z uczuć, do których pewnego przygotowa
nia poprzedniego, np. naukowego ukształcenia potrze
ba. Tym mniej paletycznemi być mogą skłonności 
bezważne, śmieszne, ochoty czcze, tym jeszcze mniej, 
wady przodków i t. p. Fathos wcielone w formę, 
daje figurę, charakter. Charakter winien być przed
stawiony w stosunkach, a być jednym w rozmaitości 
stosunków.“



@ w m s M m
ZE STRONY OJCA,
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Nie inałem było i jest zadaniem dla prawoda
wców oznaczenie form i przepisów, jakie obok pra
wych, dzieciom naturalnym służyć mają. Z jednej 
strony przedstawia im si§ przed oczy w całej ważno
ści świgtość małżeńskiego związku* to znakomite źró
dło i podstawa bytu i potęgi państwa; z drugiej tro
skliwość ich zwraca los istot, którym jakkolwiek dla 
wielu przeważnych pobudek sprzyjać nie mogą, od- 
odrzucać je wszelako od opieki prawa, nie widzą 
słusznej przyczyny. Umiarkować prawa ostatnich we
dle sprawiedliwości zasad, widoków koniecznych ca
łości i opieki towarzyskiej, a nie obrazić w niczćm głó
wnej zasady porządku i siły państwa; złagodzić złe  
prawie nieoddzielne od stósunków ludzkich, a zarazem 
mając na pierwszym względzie interes ogólny towa
rzystwa , wykazać cały szacunek dla postępów mo
ralności publicznej, oto zadanie które długo jeszcze 
będzie przedmiotem rozwagi, odmian i usilności każ
dego prawodawcy. (1) Kiedy czystość obyczajów czło-

(1) Obacz nowy kodex cywilny Sardyński, iinne, w dziele„Con- 
cerdance entre les Codes civiles étrangers et le Code français, par 
Antoine d« SaintJoseph, BmxeUes 1842.«



wieka ułatwiała usiłowania prawodawcy, kiedy roz
porządzenia jego, po większej części z nakazów religii 
płynące i jéj sankcyą obwarowane, zarówno ze- 
wnętrznemi czynami jak i sumieniem silnie rządziły; 
zadanie było łatwiejszem, mnićjszem złe, prostszerai 
przepisy.

Lud Izraelski (2), Grecya, Rzym dawny, w począt
kach nie wiele w téj mierze ustanowił przepisów; 
ustanowione dostatecznemi były. Lecz potęga kraju 
wzrasta, ludność sig zwiększa, czystość obyczajów ma
leje, wyobrażenia religijne słabną; wtedyto prawo
dawca szuka starannie środków ku zaradzeniu złemu 
i takowe w ogólnym interesie państwa, w religijnym i 
moralnym stanie kraju, za pośrednictwem praw cywil
nych znajduje. Tak jedynowładzca, wojnami i bezżeń- 
stwem wyludnionego Rzymu, August, pragnąc szerzące 
się za swoich czasów zepsucie w samem źródle przy
tłumić, wiedziony i przykładem swego poprzednika (3) 
i lowarzyszącemi temu położeniu rzeczy widokami po
lityki; stanowi liczne i surowe przepisy zapewniające 
przywileje dla związku małżeńskiego, wspiera go ca
łą  powagą i siłą prawodawczych środków, i do za
wierania takowego karą i nagrodą przynagla. Po
wstaje sławne prawo Papia Poppaea, którego celem 
było: stawić zapory powszechnemu zepsuciu, przy
wrócić o ile być mogło, pierwotną czystość obycza
jów wieczystemu miastu, zwiększyć ludnością jego 
potggg, a tém samem zapewnić mu w nieoznaczone

(2 ) N on'sit meretrix, ant ^ a e  pro lu iitu  sine nuptiis copiam sui 
corporis facial, ex filiabus Israël. Deutoronom. ver. 17.

(3) Łe.\ Julia, de maritandis ordinlbos.



wieki nad światem panowanie.^ I śpiewak sekularny 
błaga nieśmiertelnych Bogów o cnoty dla Rzymu i 
błogie skutki nowego tego prawa. (4)

Jakkolwiek zaś w prawie tém konkubinat Rzym
ski (5) odgrywa swą rolę i pod zasłonę prawa się 
chroni, baczność wszelako prawodawcy tego i jego  
następców, samemi przepisami zmniejsza jego szko
dliwość, ogranicza nadużycia i zobojętnia następstwa. 
Jestto już wschodząca zorza lepszego moralnego po
rządku; rozwinie on się choć zwolna w kolei czasu, 
i wyrzuci zpośród siebie złe  nieoddzielne od ówcza- 
sowych wyobrażeń i stanu rzeczy. Religiato Chry
stusa, tak czule upominająca się za każdą niedolą 
człowieka, duchem i wpływem swoim a następnie 
w ładzą, łagodzi najprzód ostrość przepisów pagani- 
zmu, los dzieci naturalnych środkiem legitymacyi czyli 
uprawnienia (6) osładza, wreszcie usuwa na zawsze 
z prawodawstw chrześciańskich ludów, jakbądź uor- 
ganizowaną nędzę konkubinatu.

Lecz nie w każdym czasie i epoce umysł ludzki

(4) Diva, producás sobolem, patrumque ^
Prosperes decreta super jugandis 
Fne.minis, prolisque novae fcraoi

Lege marita...... ^
Di probos mores, docili juvenlae, 
ü i, senectuli placidae quielera,
Komulae genti date remque prolem- 

que et decus omne.
Horatii, Carm en sarculare.

(3) Concubinatns cst quoddam juris naturalis malrimoaiam, legi- 
bus pennissum, quod perpetuara et individuam vitae societatem con- 
tineret ex \oto  contrahentium, uon secus ac nuptiae. Pothier, B e  
concubinis.

(6) Mianowicie L egitim afio  per subseqn?ns m atrim oniam .
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zdolnym jest utrzymać się na (ej linii granicznej, roz
dzielającej przyzwoity wzgląd dla ofiar słabości cz ło 
wieka, od szkodliwej dobru ogólnemu i moralności pu
blicznej woli pobłażan a takowej; dowodzą tego z je
dnej strony zbyt surowe co do dzieci naturalnych 
przepisy prawa i zwyczaju średnfowiecznych prawo- 
dawstw, naruszające najwalniejsze prawo człow ie
ka, tojest prawo jego bytu; z dmgiej zadaleko po
sunięte dla nicli wyrozumienie i łaska Francuzkiego 
prawodawcy od roku 17S9, do zaprowadzenia kodexu, 
z ustaw tej epoki tak jawnie wykazujące się.

Lecz rozporządzenia i prawa nie oparte na natu
rze związku towarzyskiego, ścisłej sprawiedliwości, 
nie długo trwać mogą. Z uciszeniem się namiętno
ści, epoki zdrowe i normalne pojęcia, wracają się do 
umysłu ludzkiego; poznaje on rychle błędnego prawo
dawstwa skutki, i tym rjchlej się cofa i błędy swo
je prostuje.

Tak uczynił prawodawca Francuzki, i dzisiejszy 
kodex cywilny tego narodu, co do dzieci naturalnych, 
odmienne od poprzednich obejmuje zasady. Obowią
zują one w jednej części jeszcze nasz kraj; w dru
giej z niewiele znaczącemi zmianami, weszły do zbio
ru prawodawstwa Polskiego (Tom X Dziennika praw 
Król.).

W jednym oddziale tych przepisów, a mianowicie: 
, ,0  uznaniu dzieci naturalnych ze strony ojca“ w yro- 
dziła się u niektórych prawników naszych teoryą, po
budkom i w'oli prawodawcy wprost przeciwna.

Żadne pojęcie rzeczy błędne, ani godności umy
słu człowieka przystoi, ani pożądaneni dla niego byćby 
powinno: lecz je.śli toż błędne pojęcie wchodzi do



wyroku sądowego, legolo organu woli prawa, rzeczą 
i obowiązkiem jest dobrej chęci, wykryć je i spro
stować.

Miałażby wreszcie słaba strona serca człowieka 
objawiać się i w sercu tych, którzy w zastępstwie 
prawodawcy, przepisy przez niego w téj mierze po
dane, do wypadku sporu stósują? Miałżeby umysł 
sędziego w tego rodzaju sprawach, chętniej wyszu
kiwać lub wskazane sobie przyjmować przepisy, mo
gące osłonić rozporządzeń opieką smutne ofiary błę
du i słabości, niż te któreby rzeczywiście do wypadku 
stósować należało?

Jeśliby tak być miało, niech wyjaśnienie pobudek
i dostępnie objawionéj woli prawodawcy posłuży mu 
do silnego przejęcia się widokami prawa, niech go 
wyniesie nad współczucie, które zawsze pod strażą 
rozporządzeń zostawać winno, i wyrobi w nim tę moc
i potęgę woli, która jedynie samemu tylko prawu 
ulega.

Tym celem wyłożymy najprzód powody i zasady 
prawa cywilnego Francuzkiego, a to w różnych prawa 
tego epokach, o formach uznania dzieci naturalnych: 
wykażemy iż wedle rozporządzeń tego prawodawstwa, 
rzeczone formy jedynie i wyłącznie zamknięte są w prze
pisie artykułu 334 kod. cywil. Francuzkiego.

Że następnie w braku tych form, uznanie dziecka 
naturalnego ze strony ojca, żadnym innym dowodem 
zastąpione być nie może.

Dalej, że rozporządzenia w téj mierze naszego pra
w a , w niczém nie odbiegają od zasad prawa Fran
cuzkiego.



Że zatem udowodnianie posiadania stanu dziecka 
naturalnego, w braku form wyż wskazanych za po
średnictwem badania świadków, na jakiejkolwiek wagi 
czyny i okoliczności, bezwarunkowo przeciwném jest 
kardynalnej zasadzie: „poszukiwanie ojcostwa jest za
bronione“- i nigdy przez sądy dopuszczoném być nie 
powinno.

Prawo Francuz/de.

Rozporządzeniem Henryka 2s» z miesiąca lutego 
1556, postanowiono:

„que toute fille ou veuve qui deviendrait enceinte 
et qui ne ferait pas sa déclaration de grossesse, 
sarait réputée infanticide et puni de mort, si son 
enfant ne naissait point vivant.“

Łatwo odgadnąć jaki był cel tego rozporządzenia. 
Tym sposobem przyszła matka, obowiązana do wykry
cia błędu swego jak tylko popełnionym został, bar
dzo często zarazem wskazywała i ojca dziecięcia.

Prawo nadawało jéj możność zaniesienia do są
dów podwójnej skargi:

1 . albo wytoczenia tak zwanej en gravidntion,, i 
w drodze karnéj, stósownie do przepisu z roku 1670, 
działania przeciwko ojcu dziecięcia,

2. lub wystąpienia przeciwko niemu w drodze 
cywilnej.

W obudwu razach zwykle domagała się skaza
nia tegoż na zapłacenie sobie oznaczonej summy ty
tułem szkód i straconych korzyści, oraz założenia 
za siebie kosztów co do rozmaitych wydatków, jakoto



żywienia dziecięcia, i innych, w podobnym razie pra 
wem ówczasowem dozwolonych (7).

Ztądto wyradzały sig często rozprawy najgwał
towniejsze i najniewłaściwsze. Rzecz się toczyła o 
udowodnienie sądownie ojcostwa,- przewidzieć nie
trudno w jak przykrem położeniu znajdował się nie
raz sędzia, mający wyrokować w tego rodzaju spra
wach. W braku też dowodów stanowczych, co naj
częściej z natury rzeczy miejsce mieć musiało, uciekał 
się zwykle do domniemań, badał okolicisności i czy
ny, poprzedni charakter matkj i moralność wskazane
go ojca; przewidzieć równie łatwo jak często wyrok 
jego, oparty jedynie na zbiorze skazówek wątłych i 
dwójznacznych, domniemań niepewnych i pozornych, 
nie mógł być uświęceniem rzeczywistości i prawdy.

Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1789.
Prawodawstwo środkowe (tojest od powyższego 

roku, do ogłoszenia kodexu cywilnego) nosi na sobie 
cechę’ czasów burzliwych, w jakich powstało. Epo
ka ta odznaczyła się wielością przepisów przedmio
tu naszego dotyczących, ściśle z sobą nie powią
zanych, przedstawiających w swym czasie liczne nie
dostatki i wątpliwości; byłto rzeczywiście zamęt sil
nej , lecz nieumiejącej się kierować prawodawczej 
woli. Epoka ta podzielić się może na dwa peryody.

W pierwszym (tojest od daty powyższej do og ło
szenia ustawy z dnia 12 brumaire, roku drugiego) 
ustawia z 12 brum. oznaczyła prawa, jakie dziecku na
turalnemu służyć mają, formę uznania tego dziecka,
« rodzaj dowodów potrzebnych mu dla udowodnienia

{7) Frais de gesine, etc.



posiadania swego stanu i możności brania spadku. 
Dowody te były:

pisma publiczne lub prywatne ojca. nieprzerwane 
starania przez tegoż dla dziecka naturalnego, 
w charakterze ojcostwa podjgte ( 8).

Słowem, udowodnienie posiadania stanu dziecka 
naturalnego, w tym peryodzie czasu dozwolone. W dru
gim, po licznych i sprzecznych wyrokach trybunałósv, 
wyrokach sądu kassacyjnego, ustaliła się teorya, iż 
od chwili ogłoszenia rzeczonej ustawy nadal, jedynie 
uznanie dziecka naturalnego wtedy jest ważnem i 
przyjętem być może, gdy uczynioném było przed urzę
dnikiem publicznym, stôsow’nie do osnowy art. 1 1 , t. u. 
i stwierdzone przez matkę, wyjąwszy przypadki prze
widziane artykułem 12 p. u. '

A reszcie sam prawodawca, spostrzegając niedosta
teczność i przerwę w rozporządzeniach tych (9), pra
wem przechodniem z 14 floréal r. 11, takową zapeł-

(8) Art. VIII. l. p. „Pour élre admis à l’exercice des droits ci- 
dessus dans la succession de leur père décédé, les enfans nés hors 
du mariage, seront tenus de prouver leur possession d’état. Cette 
preuve ne pourra résulter que de la représentation d’écrits publics 
on prives du père, ou de la suite de soins donnés, â titre de pater
nité et sans interruption, tant à leur entretien qu’a leur éducation.“

(9) Dla' zrozumienia powołanej wyź niedostateczności ustawy z 12 
brumaire roku 2, oraz wątpliwości z tejże ustawy wynikłych, od
czytać należy artykuł 1, 10, 11 i 12 j-zeczonéj ustawy. .4rtykuły 
te są:

Art. 1. Les enfans actuellement e.xistans, nés hors du mariage, 
seront admis aux successions de leurs père et mère, ouvertes de
puis le 14 juillet 1789.

Art. 10. \  l'égard des enfans nés hors du mariage, dont le 
père et la mère seront encore existans lors de la promulgation du 
Code civil, leur état «t leurs droits seront en tous points réglé» par 
les disposition: du Code.



niŁ postanawiając: iż stan i prawa dzieci urodzonych 
nie w małżeństwie, których rodzice zmarli po og ło 
szeniu ^ustawy z 12 brumaire, aż do ciiwiii ogiosze- 
nia kc^exu cywilnego co do tytułów o ojcostwie, sy
nostwie, oraz spadkach, urządzanemi będą wedle prze
pisów tegoż kodexu.

Z tego się okazuje, iż już w drugim peryodzie środ
kowej epoki prawodawstwa Francuzkiego, uznanie dzie
ci naturalnych, nastąpienie mogło przez udowodnie
nie posiadania stanu dziecka naturalnego, jak to po
przednio miało miejsce.

Z zaprowadzeniem systematycznego' zbioru pra
wa, czyli kodesu cywilnego Francuzkiego, forma i do
wody uznania dzieci naturalnych, w odrgbnym oddzia
le tegoż kodexu: , ,0  uznaniu dzieci naturalnych”* prze- 
pisanemi zostały.

Art. 11. Néanmoins, cn cas de mort dc la mère avant la pu
blication du Code, la reconnaissance du père, faite devant un offi
cier public, suffira pour constater, à son égard, l ’état de l’enfant 
né hors du mariage, et le rendre habile à lui succéder.

Art. 12. 11 en sera de même dans le cas où la mère serait 
.ibsente, ou dans l’impossibilité abjolue de confirmer par son aveu 
la reconnaissance du père.

Z porównania tych przepisów wykazuje się, iż art. 10 tejże 
ustawy, nie obejmuje w sobie żadnego rozporządzenia co do stano ‘ 
praw dzieci naturalnych, których rodzice umarli w ciągu cza.su, 
między ogłoszeniem kodexu; kiedy zaś rzeczą jest widoczną, ze 
art. 1 ustawy rozporządzał tylko co do dzieci naturalnych wówczas 
tyjących, a których rodzice już zmarli, przerwa w ustawie jest do
tykalną. Ustawa ta wyrzekła co do spadków otwartych przed 12 
brumaire, jak równie co do tych, które się po ogłoszeniu kodeiu 
otworzą; co się zaś tycze spadków otworzyć się mogących w r7..isie 

pośrednim, milczy-



' Bigot-Preameiieu, mówca rządowy, tak usprawie
dliwia potrzebę przepisów tych i główne zasady no
wego tego prawodawstwa.

Za czasów dawanego rządu, udzielono dzieciom na
turalnym nie przyznanym przez rodziców, zawiele ła 
twości do niepokojenia rodzin, które im obcemi były; 
co sie zaś dotyczę majątkowych stósunków obchodzo
no się z niemi z surowością, wszelką przechodzącą 
miarę-

W czasie zaburzeń kraju, dawne przepisy uległy 
zmianie co do znienawidzonych poszukiwań ojcostwa; 
lecz dano sig unieść zanadto uczuciami dobrodziej
stwa, i przyznano im praw'a, które pod wielu wzglę
dami równały je z dziećmi prawemi.

AV nowym kodexie starano sig poprawić tę błgdy,
i wytknąć nareszcie sprawiedliwe granice, przy któ- 
rychby prawa natury ani towarzystwa, w niczem po- 
gwałconemi nie były.

Oddawna pod zeszłym rządem krzyk powszechny 
powstawał przeciwko poszukiwaniom ojcostwa. iS'a- 
rażały one trybunały na wywody i rozbiory najnie- 
przyzwoitsze, na wyroki najdowolniejsze, i na najro
zmaitsze postępowanie sądowe. Jednem słowem , po
szukiwanie ojcostwa uważanem było za plagg towa
rzystwa.

Konwencya bardzo przychylną dla dzieci natural
nych wydała ustawg z dnia 12 brumaire, roku drugie
go. W tymże samym czasie, czgść kodexu cywilnego 
już ułożoną była, i gotowano sig z każdym dniem do 
jej ogłoszenia. Postanowiono w niej; że prawo nie 
dopuszcza poszukiwania ojcostwa nieprzyzuanego i 
że dowód uznania przez ojca, wypływać tylko może



2 jego oświadczenia przed urzędnikiem piildicztiym 
uczynionego.

W dzisiejszeiii prawie, mądre to rozporządzenie 
nakazujące poszukiwania ojcostwa, jest utrzyma
niem, i nie będzie mogło nigdy inaczej przeciwko oj
cu być w\vrzeczone, jak tylko wskutek własnegoje- 
6° uznania, i trzeba będzie jeszcze prócz tego, celem  
Uwolnienia rodzin od wszelkiego w tej mierze podej
ścia, iżby uznanie takowe uczynionem było, albo 

samym akcie urodzenia, albo w akcie urzędowym. 
Z powyżej przytoczonych pobudek, rozjaśnirją się 

główne zasady prawa cywilnego Francuzkiego w prze
pisach art. 334 i 340 kodexu zamieszczone.

Przepisy te brzmią:
Art 334. Uznanie dziecięcia naturalnego dopeł- 
nionem będzie przez akt urzędowy, jeśli takowe 
nie nastąpiło w akcie jego urodzenia.
Art. 340. Poszukiwanie ojcostwa jest zabronione. 

Pierwszy obejmuje wymienienie jedynych form ja- 
*'iemi uznanie dziecka naturalnego czyli objawienie 
ojcostw'a, z skutkiem prawnym nastąpić może.

Drugi mieści w sobie zakaz dochodzenia cywilnie 
^•ósunków ojcostwa i synostwa, czyli pochodzenia dzie- 

naturalnego, kiedy zachodzi brak legalnego uzna- 
**ia tegoż dziecięcia, czyli brak form pierwszym prze
pisem wskazanych.

Z drugiego tego przepisu, ta ważna jeszcze wyni- 
następność, iż wszelkie jakie bądź inne dowody 

przez dziecko naturalne poza obrębem pierwszego 
przepisu zebrane lub zebrać się mogące, jakoto: akta

Tora I. r .n ty  18 4 4 . 5 3



prywatne, udowodnianie posiadania stanu prawne
go tego stósunku synostwa i ojcostwa, ani zawiązywać 
ani stwierdzać mogą, ( 10) Przepis ten drugi jest 
przeto uzupełnieniem, sankcyą pierwszego; rażeni 
wzięte są owocem doświadczenia wieków, do które
go wracać się jużby nie przystało.

Innej formy i dowodów uznania dziecięcia natu
ralnego, prawodawca mieć nie chciał, bo ta jaką wyż 
przepisał, zdolna zarówno i zabezpieczyć prawa te
goż dziecka, i osłonić ogół od tych nadużyć poszu
kiwań sądowych, które mówca rządowy plagą towa
rzystwa mianował.

Zachodziły wprawdzie i zachodzą subtelne kwe- 
stye w przedstawiających się wypadkach t.poru w pra-_ 
woznawstwie Francuzkiém, czyli akt w hprawie zło
żony, aktem urzędowym nazwać można, lecz też same 
kwestye jasno dowodzą, iż zasada artykułu 334 po- 
wołanego: prawa, jest szanowaną, i że lylko o jéj ścisłe 
zastosowanie rzecz się toczy.

Prawo Polskie.

Wiadomo iż księgę kodexu cywilnego, poprze
dnio w kraju naszym obowiązującego, z końcem roku 
1825, zastąpiła księga 1“ “ kodexu cywilnego Krói- 
Polskiego w X tomie Dzienników praw Król. zamie
szczona. W niéj oddział II działu III tytułu 
tejże księgi, zawiera w sobie rozporządzenia naszeg'’ 
prawodawcy co do uznania dzieci naturalnych. Poró-

(10) /godni s!t NV léj mierze aulorowic rraiieuzey, i praklyl;» 
(Iowa co do lego punktu jest ustaloną. Obacz: DąiUr/., Dicliónnaire ^  
législation cl dt- jurisprudence — Filialion nalurelle. Tora 2 § ' 
u s i .  114. § 8.-US1. 1.‘î:î.



wnywając ściśle przepisy obudwu tych kodexów, wi
dzimy iż dwie tylko w prawie naszem, w tym od* 
•l îale zmiany uczynione.

Przepis art. 303 kod.- Król. (którego w kodexie 
cywilnym 1’rancuzkim nie ma) z przyczyn do tego arly- 
kuhi w powodach urzędowych wymienionych, do
dany;

,,iż rodzice obowiązani są dać swym dzieciom 
naturalnym sposób do życia, a tymczasem żywić 
je i wychowywać“'-

Przepis artykułu 341 kod. cy. Fran. odpowiada
jący naszemu art. 306 kod. Król. co do poszukiwania 
'macierzyństwa, wtem rozszerzony: iż dowód ze świad
ków, nietylko wtenczas dopuszczonym będzie, gdy 

znajduje początek dowodu na piśmie, lecz i wtedy 
(stósownie do nowej zmiany) gdy zachodzą domniema- 

lub istnieją ślady, z'czynów już wówczas niewąt
pliwych wynikające, a które dia swej ważności dozwo- 
■̂ eiiie tegoż dowodu koniecznie \vskazują.

W rozbieranych wszakże przepisiach, żadne nie za- 
chodzą między temiż kodexami zaiiany i różnice, i treść 
bakowych jest jedna i taż sama.

W takim stosunku rozporządzeń, cóż więc dać mo- 
8*0 powód do przyjęcia teoryi o której wyżej namie- < 
Oiliśmy, tojest: że w braku legalnego uznania dziecię
cia naturalnego przez ojca, samo udowodnienie posia
dania stanu przez toż dziecko wystarczać i niedostatek 
®ktu urodzenia lub aktu urzędowego, zastąpić może?

Powody na których sig przeciwnicy opierają, są: 
*>iówią oni: „zgadzamy sig na zasadę artykułu 305, 
^  kod. cy. Król, zamieszczoną, prawo zabrania po- 
* 2̂ukiwania ojcostwa; ray też takowego uie dochodzimy;



dziecko, o prawa klórego rzecz idzie, posiadało od- 
dawna stan dziecięcia naturalnego, tego zaś cokto juz 
posiada, nie można żądać i poszukiwać; potrzeba tyl
ko dowodu na posiadanie. Liczny szereg czynów, z® 
strony ojca dziecka naturalnego wykonywanych, udo
wodni, iż dziecko to pozostawionem było przez ojca 
w  p o s ia d a n iu  tegoż stanu, i takowego n iep rzer w a n ie  

używało: gdy zaś te czyny stwierdzą badani na nie 
świadkowie, już tem samem wszelkie prawa temu dzie
cku naturalnemu, jako przez ojca uznanemu, przyznane 
być muszą.

W  usprawiedliwieniu tego rozumowania, p r z y w o 

d zą  dalej:
Ze co innego jest poszukiwać ojcostwa,aco inneg<̂  

domagać sig skutków prawnych ojcostwa już uzn3' 
nego.

Że rozporządzenia działu II tytułu VII ksiggi 
kodexu cy. Król. Pol. stosują się do dzieci naturalnych: 
wyjąwszy te, które prawodawca w dziale nastgpnym, t®' 
jest 111'»“ co do dzieci naturalnych, zmienił; aże wtyî * 
dziale, o posiadaniu stanu nic nie wyrzekł, przelo te? 
posiadanie za niemylny dowód pochodzenia dziecka na
turalnego uznał, i trudno byłoby przypuścić aby b'® 

• miał żadnego względu, na to pasmo czynów jawnych'- 
zgodnych, notarycznych, któremi ojciec objawia si6 
światu, że jest ojcem. Na to odpowiadamy:

Nie przeczymy, że co innego jest poszukiwać cj' 
costwa, a co innego domagać sig skutków prawnych 
ojcostwa już uznanego; pierwsze zabronione jest p̂ '̂ 
wem (art. 305), drugie'zawsze jest dozwolone; P°' 
trzeba tylko koniecznie iżby dochodzenie to opierało 
sig i zasadzało poprzednio na prawnem uznaniu dziec



ka naturalnego, jakiego przepis artykułu 298 kod. cr. 
Król Pol. wymaga; gdy zaś brak takOw'ego zachodzi, 
nie ma prawnego objawienia ojcostwa, nie ma tytu
łu pochodzenia udowodniającego, zgoła téj kardynal
nej zasady i podstawy działania, od której dopiero 
wszelkie prawa dziecka naturalnego początek swój 
biorą.

Rozporządzenia działu lis® tytuhi Vils® ksiggi 
kodexu cy. Król. Pol. ,,o dowodach rodu dzieci pra
wych“ do dzieci naturalnych nie stosują się.

Szereg dowodów, jakiemi prawodawca dzieciom 
prawym pochodzenie swoje wykazywać dozwolił, w ich 
jedynie interesie ustanowiony, i takowe do nich się 
tylko odnoszą. Świętość i ważność towarzyska mał
żeńskiego związku, silnie przyjazna opieka dla dzieci 
z tego związku zrodzonych, spowodowały dowodów 
tych przyjęcie. Pobudek tych nie miał co do dzieci 
naturalnych prawodawca, i owszem miał oddzielne 
zgodnie z prawodawcą Francuzkim, o jakich wyż na- 
mieniono; dlatego powyższe dowody do liczby dwóch, 
tojest aktu urodzenia i aktu urzędowego, ograniczył; do
wody te przedstawiały mu jedynie, pewność wykry
cia pochodzenia stałej i niezmiennej woli ojca, a tém 
samem usuwały wszelką obawę iżby prawa i spo- 
kojność rodzin przyjęciem od powyższych pośledniej
szych dowodów, i to dopiero wśród procesu po wię
kszej części zbiśrać się mających, nadwerężonemi nie 
były. Chciał nadto odrębnością i ostrością formy 
przeciąć i zniszczyć ten tłum spraw gorszących, do 
jakich poprzednia łatwość ich wytaczania powód da
wała. Samo \vreszcie wymienienie w powyższym ar
tykule prawa, pizez prawodawcę po szczególe dozwo-



loiiych dowodów uznania, widocznym jest zakazem 
użycia jakichkolwiek innych. {Inclusio unius, esl ex- 
cLasio alleriuS).

I rzecz jest prostą, że przepisując do prawnego 
uznania dziecka naturalnego wyższe dowody, tojest 
akta urzędowe, tem samem niższe, jakiemi są: pisma 
prywatne lub badania świadków na jakiejkolwiek wa
gi czyny i okoliczności, celem udowodnienia posia
dania stanu, odrzucić musiał. Wprawdzie przy do
wodach rodu dzieci prawych, i niższe dowody zamie
ścił; lecz wolą w tej mierze swoją powodami, a na- 
dewszystko jasną literą prawa objawił, czego przy 
uznaniu dzieci naturalnych nie uczynił, i z pobudek 
wyż wskazanych, uczynić nie mógł.

Lecz żeby obok powyższego rozumowania, nie po
zostać bez pewnej powagi, przytoczyć jeszcze wypada. 
Pominiemy iż prawodawca w motywach swych urzę
dowych (11) do rzeczonego działu drugiego, przy każ
dym nieledwie artykule mówi o dzieciach prawych i  
w małżeństwie zrodzonych; lecz zwrócimy uwagę iż 
przechodząc do działu IIlso tojest do praw dzieci na
turalnych, wyraża się na wstępie:

„Prawo ustanowiwszy przepisy względem do
wodów rodu dzieci prawych, zatrudnić się po
winno z kolei losem dzieci nie w małżeństwie sp ło 
dzonych.“

Przy artykule 298 tegoż działu, tylokrotnie powo
łanym i najgłówniejszym, wyraźnie zamieszcza:

(11) OŁacz dyaryusz Senatu zroku 1823. Tom 2 sir. 116, 118,120.



,,Niewolno poszukiwać ojcostwa ; stan dzie
cięcia naturalnego polega jedynie na uznaniu, 
które aby nosiło cechę pewności, czynione być 
powinno albo przez akt urzędowy, albo w akcie 
urodzenia.“

Takie są widoki, zasady i przepisy prawodawcy 
naszego o uznaniu dzieci naturalnych ze strony ojca.

W przepisach tych spoczywa' rękojmia ważnej czę
ści porządku i spokojności towarzyskiej; ścisłe jedy
nie wykonywanie takowych, może tylko zjścić wido
ki, i zapewnić dobro światłem zamierzone prawodaw - 
stwem.



ROZMAITOŚCI.

WSPOMNIENIE O I0M 4SZ U  bWIĘCKIM,
Członku b. T ow arzystw a przy jació ł n au t.

Tomasz Ś w ięck i, syn Michała i Antoniny z Budzyńskich, 
urodził się  dnia 20  grudnia 1774, w e w si Kostkach parafii 
Skibniew skiej, pow iecie W ęgrowskim  na Podlasiu. Odebra
w szy staranne w ychowanie tak w  domu jak i w szkołach  
W ęgrow skich, które w  14 roku w ieku ukończył, udał s ię  do 
palestry Lubelskiej, następnie do Lwowa, celem  kształcenia  
s ię  w zawodzie prawnym. Gdy księztw o W arszawskie utwo
rzone zostało , stan obrończy obrał za zatrudnienie głów ne, 
pośw ięcając się przytem pracom naukowym.

Wydaniem w roku 1811 broszury pod napisem , »Hi
storyczna w iadom ość o Ziem i Pom orskiej, m ieście Gdań
sku, i panowaniu Polaków  na morzu Baltyckiem , w Warsza
w ie w  drukarni W. D ąbrow skiego, in 8vo str. 8 3 .” zwró
cił na siebie oczy czytającej publiczności. Bylto czas n ie
korzystny dla literatury naszej: m ało dzieł w ychodziło i  dru
k u , mniej jeszcze  byle czytających. D latego i ta rozprawa, 
ważna treścią i badaniem, d ługo leżała na półkach księ
garzy, znajdując częstszy pokup na straganie: bo rzecz g o 
dna pam ięci, iż u nas m iędzy r. 1810 a 1820, najwięk
szy pokup książek Polskich nie w księgarniach, ale na stra
ganach bywał. Ztąd m łodzież szkolna 'zakładała sw oje k się
gozbiory, tą; drogą nawet dochodziły ją  poezye w ielkiego  
naszego w ieszcza.

W p ięć lat, po raz pierwszy wydał Tomasz Ś w ię
cki swój »0/w s Starożytnej Folskiiw 1816 roku.." Publi
czność przyjęła go  z ra d o śc ią , oceniła wartość dzieła, 
wykupiwszy cale wydanie w  przeciągu lat trzech niespeł
na, co było w on czas dziw ow iskiem . Św ięck i, pomimo licz- 
nych żądań powtórnego wydania, nie kwapił s ię , pracując



eingle nad uzupełnionieni dzieJa: co sprawiło, że cena exeni- 
plarza p ierw izego wydania, w czwórnasób podskoczyła, nim 
drugie wydanie og ło s ił w roku 1828. W pierwszeni i dru- 
giem . !)rosznra w roku 1811 wydana, -wcieloną została. W rę- 
kopiśrnie zostawił trzecie wydanie, znacznie rozszerzone i po
prawione.

Nie m ożem y na dzieło to patrzyć oczym a obecnej chwi
li. Sw ięck i nie należał do naszych czasów : bj-Jto syn 
T. początku XVIII w ieku, ale nieskalany jeg o  wadami. Jak 
całą postacią sw'oją: w zniosłą, topolową, uprzejm ością obli
cza, gościnnością w przyjęciu , przypominał tak rzadkie w i
zerunki przodków naszych, tak się nie odrodził duszą i myślą.

Pośw’ięcony zawodowi prawniczemu, zaczął zbierać w szel
kie pomniki do dziejów i literatury krajowej należące, a ca
ły czas wolny od obow iązków , oddawał badaniom history
cznym. O wocem  tej pracy był Opis Starożytnej Polski, i 
daleko obszerniejsze dzieło w 4 tom ach, które w  rękopi- 
śniie zostawii: »Historyczna w iadom ość o znakomitych ro
dzinach P olsk ich .”

Dzieło Sw ięck iego  nie wykonaniem ale myślą, ważne 
zajmuje stanowisko w literaturze naszej: zarówno jak Ilisto- 
rya Utemtury F. Bentkowskiego; Dykcyonnrz poetów Pol- 
slciclt //. Juszyńskiego: pism a W. Sn łowieckiego. Rakowiec
kiego, i Chodakowskiego. Pierwsi zagrzali m łode pokolenie 
do odgrzebywania pamiątek naszej przeszłości: trzej ostatni 
zwrócili m yśli ra Słowian i Słow iańszczyznę pod względem  
naukowym.

Opis Starożytnej Polski porządnym układem , bogatym  
w szczegó ły  odznacza s ię  w ielce: ale w iele błędów  i uchy
bień m ieści w sobie. Cala w iadom ość o Sarmatach i S ło 
wianach należy do tych rozpraw, które dziś niczyjej zwrócić 
uwagi nie m ogą. Opis obyczajów w naszym narodzie, ubio
ru, m ieszkań, pokarmów i napojów, jak siły zbrojnej, niedo
stateczny, urywkowy, nie m oże dać wyobrażenia zdrow'ego o 
tych częściach  starożytności naszych. Sani opis miast, i 
m iejsc ważniejszych, głów na treść dzieła, pomijając małe 
uchybienia w  szczegółat-h, okazuje żelazną pracę tego pisa
rza, który jij z nmóstwa dziel wydobywać m usiał. Ale w czy-
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taiiiu cięży tu styl ciiropawy, urywkowy, niewyrobiony a co  
tym więcej robi go niaitwym, to wśród tekstu cytacye zkąd 
autor czerpai swoje wiadomości. N'ieniaJy tu brak krytyki 
w ułożeniu i ocenieniu tycli wiadomości. Każdy tu świad
czy z autorów' przyW'iedziony; czyto mówi Dlvgosz, Świę
cicki, Cellaryusz, Bielski, Karuszeiricz, Czacki, lub współ
czesny samego Swięcklego Huromecki.

Mimo tycli błędów, mimo braku życia w stylu, w téj 
Inartwości^ zgromadzonych szczegółów: jest w' tém dziele pe
wien powiew’ łagodny, który rozchmurza czoło znużonego 
cytatami czytelnika. Szlachetna to i poczciwa myśl Święc- 
kiego, co wiodła jego rękę, dodała mimowolnie tę cechę 
dziełu. Uczeń surowego, dawniejszego wychowania, kształ
cony na wzorach kiassycznéj literatury, nie śmiał nigdzie do
zwolić swobodnego pobujania myśli, a chociaż czul żywo, 
choć biło jego serce uczuciem: tłumił je w sobie, przydła- 
wial, aby nie uchybić jak mniemał, poważnym szrankom w ja
kie wstąpił. Nie śmiał sam kroku stąpić, aby zaraz świa
dectwem czyjem nie poparł. A mimo téj bojaźni czy skrom
ności, znajdziesz kilka ustępów, w których nie mogącemu 
powściągnąć szlachetnego uczucia, >vyrywa się okrzyk bole
ści i żalu; i te właśnie miejsca są jedynemi co najwięcej 
zajmują, bo w nich bije źródło życia.

Dzieło Świeckiego już celu swego dopięło: myśl prze
szła w czyn, bo za jego przewodem, pod sztandarem który 
rozwinął, stanął niemały zastęp pisarzy, co różne okolice ob
szernego królestwa i pojedyncze miasta opisali. (*)

(*) P.P . Mii'hsl Baliiiski i Tymoteusz Lipiński, w wydawanéin 
poszylami dziele „ S ia ro îy ln a  P o lska“ pojęli dobrze, ze przerabia
nie dzieła T. Święckiego na nic się teraz nie przyda. Bo jak powie- 
diiaJem, „Opis S tarożytnej Polski'^  potężną ma zasługę myślą 
ly lto , a nie wykonaniem. T'iie dziwujmy się uchybieniom w dziele 
Święckiego; on sam dobywał szczegóły miasl sławnych: po nim do
piero .\jnbroiy Grabowski, Siarczynski, Hipolit Gawarecki ogłosi
li pisma swoje opisujące różne strony: a później daleko PP. Michał 
Baliiiski, J. Łukaszewicz, J. Kraszewski, T. Lipiński, A. Przezdzie- 
cki, i inni ibogacili lę gałąź literatury naszej.



Umari Św ięcki dnia 5 wrześnio 1837 w Busku, gd iic  
przebywa} dla poratowania zdrowia. 

K. m . Wójcicki.

Wiadomość o życiu i pismach 
JANA OSTROROGA WOJEWODY POZNAŃSKIEGO.

Jan Ostroróg urodził się dnia 13 stycznia 1565 roku. 
Miaf ojca Wacława kasztelana Kaliskiego, matkę zaś Zofią 
hrabiankę z Tęczyna, jak sam w swoim rodowodzie, gene- 
Ihliacon zwanym, wspom ina, bardzo cnothw^ych rodziców, 
którzy go pilnie zaraz od samej kolebki do wszelkich do
brych obyczajów i pięknych cnót chrześciańskich ustawicznie 
skłaniali i zachęcali. Tak tedy w latach jeszcze dziecinnych 
przyjąwszy szczęśliwie w progach rodziców swoich czyste i 
grunto^ '̂ne zasady dalszego postępowania swojego, jako też i 
początkowe nauki; posłany został do akademii Zamojskiej 
owemi czasy wielce naukami w królestwie Polskiem słynącej.

Tu, pod przewodnictwem światłych nauczycieli, a szcze
gólniej troskliwego Szymonowicza, przy wielkiej nadto pracy 
i zdatności swojej; znakomity w krótkim czasie, w naukach i 
umiejętnościach, jak późniejsze czyny i pisma jego dowo
dzą, uczynił postępek.

Po śmierci ojca, niedługo po roku 1579, przeniósł się 
Jan Ostroróg, dla zbogacenia wyższemi naukami swego umy
słu i ukształcenia serca na dworze królewskim, do stolicy 
Polskiej, miasta Krakowa.

Tam poznawszy się dobrze, i ścisłą przyjaźń zawarłszy, 
jak sam w liście do synów swoich, ze W ow a pod dniem 
24 września 1615 roku pisanym, powiada, z kapłanami Krzy
sztofem Warszewickim, znakomitym natenczas teologiem. 
Piotrem Skargą kaznodzieją królewskim, Janem Konarski?it 
i  Janem Paneckim członkami zgromadzenia Jezusowego; po
święcał więcej czasu na czytanie książek duchownych, a 
szczególniej Biblii którą miał pod ręką, bo ta owych cza
sów  na trzech się tylko, jak pisze Sarniaki w ł  6 , znajdo-



wala miejscach: tojest; u króla, u arcybiskupa, i w doimi 
Ostrorogów.

Zwiedził kraje Niemieckie, Fraricya i Wiochy, bawił prze
szło rok w uczonej Bononii dokąd później i synów swoich na 
nauki wysyłał, wrócił potem szczęśliwie do Polski, i zawarł 
związek małżeński z Katarzyną ftlielecką, córką wojewody 
Podlaskiego i wielkiego hetmana koronnego Mikołaja Mielec
kiego, wszelkich cnót pełną, a nadewszystko wielkiej pobo
żności, i, jak pisze Niesiecki,. litości panią.

Ta mu w krótkiui czasie powiła dzieci dwoje: córkę Zoiią 
która potem była za Czarnkowskim starostą Osieckim, i syna 
I\Iikolaja później starostę Drohowickiego i Kochatyńskiego.

Został najprzód podczaszym koronnym, potem wkrótce 
kasztelanem Poznańskim, naostatek wojewodą Malborskim 
i Garwolińskim, piastując z godnością i pożytkiem tak dla 
monarchy jak dla kraju, takowe godności. Przeciwko Be- 
klebergowi pięćset walecznej jazdy, swoim kosztem wystawio
nych, do obozu przyprowadził: innych zaś także czasów, kie
dy sam osobiście stawić się nie mógł, znaczny zawsze od
dział uzbrojonych i zdatnych ludzi do boju wysyłał.

Byłto mąż wysokiego dowcipu, głębokiej biegłości, 
wielkiej powagi, prawdziwej pobożności, i nadzwyczajnej 
we wszystkich czynach stałości i sprawiedliwości. On wła
śnie pierwszy z całego domu Ostrorogów wrócił na Jono 
Rzymsko-katolickiego kościoła.

„Vir acumine ingenii, eruditione, pietate et in rebus tra- 
ctandis dexteritate illustris, primus fere ex ea gente, quam pro- 
pe totam haeresis alTlavit, magno judicio res ecciesiae catho- 
licae doctrinamque ac haereticorum cxpendens, sese retraxit 
ad orthodoxani religionem, cujus animose defensue, et pie- 
tatis argumenta plurima reliquit posteris“  tak o nim pisze 
Cickot. alloq. Osec. libr. II, cap. 14.

W dobrach swoich dziedzicznych, wiarę katolicką, gdzie
kolwiek ją rodzice jego rugowali (pisze Niesiecki), znowu ja
ko dawną wprowadził, i sam w niej wszystkich swoich pod
danych, sług, dworzan i dzieci własne, jużto nauką, już 
też dobremi przykładami oświecał, wzmacniał i utwierdzał, 
kościoły przywrócił, ozdobił i uposażył; klasztor Sokalski,



(teraz w ('lalicji Auslryackiéj będący) i kościół 0 .0 .  Ber
nardynów fundowai, atoli śmierć mu dokończyć tćj fundacyi 
nie dozwoliła; klasztorowi Częstochowskiemu wiele świadczył. 
Takie miał szczególniejsze nabożeństwo do Najświętszej Pan
ny Sokałskićj i Częstocłiowskiej, iż pomimo kiłkokrotnego 
corocznie tych miejsc odw'iedzania, napisał w Poznaniu w ro
ku 1612 dwie dosyć obszerne w języku Łacińskim modlitwy, 
Totitae tabellae, jak w rękopiśmie jego czytałem, zwane, i 
lakowe, na blachach miedzianych wyryte, na] te dwa miej
sca przesłać kazał. Byi w' wiełkićm poważaniu u króla Zy
gmunta trzeciego, iż niu ten edukacyą synów swoich złecii. 
ł)o rokoszanów i związkowych zażywał go tenże król w po
selstwie, aby sw'éj ojczyzny nie trapili, do których, jako też i 
do senatu Ostroróg miai piękną czulą i obszerną mowę. w ję 
zyku Polskim roku 1613 w Lublinie napisaną, o której poniżej 
wzmiankę uczynimy.

Po śmierci Katarzyny Mieleckiej pojął Jan Ostroróg za 
małżonkę. Zofią xieżniczkę Zasławską siostrę Alexandra Ki- 
jow'skiego, i miał z nićj dzieci pięcioro: trzy córki, pierw'sza 
Anna dożywotnie zmówiona z Janem Jabłonowskim miecznikiem 
koronnym; druga Elżbieta za Alexandrem Piaseczyńskim ka
sztelanem Kijowskim; trzecia za Sierakowskim Dołęgą, pi
sarzem polnym koronnym, synów dwóch: starszego Stani- 
slaw'a, który w dwunastym roku życia swego został, za dy
spensą stolicy Apostolskiej na prośbę Piotra Tylickiego bi
skupa i całej kapituły Krakowskiej, kanonikiem katedralnym 
także Krakowskim, i najmłodszego Jana.

Pom im o licznych zatrudnień gospodarskich, pomimo 
w ielu i wielkich urzędów w rzeczypospolitéj natenczas chlu
bnie i p ieczołow icie spraw ow anych, nie zaponmial także/
0 dobrem wychow’aniu swoich dzieci: synów po skończeniu 
w kraju nauk w akademii Krakowskiej i Zamojskiej wysłał 
do Bononii. Ciągłemi pracami gospodarza i ojca w domu, 
ważnemi usługami ku Rrzeczypospolitéj zużyty a choroba- 
mi cięikiemi kilkakrotnie złożony, mając blisko łat 70, umarł
1 pochowany w Komarnie.

Zostawił Jan Ostroróg liczne pisma,' malo dotąd znane, raz 
dla rzadkości a pcw lore że w rękopiśmie dotychczas spoczy-



wają, jużto w przedmiotach ekonomicznych czyli gospodar
skich, już religijno-moralnych, filozoficznych, politycznych, 
historycznych i prawnych. Z tych, chociaż już jedne wy
szły na widok publiczny, a drugie jeszcze w rękopiśmie zo
stają: jednakże tak o pierwszych, jako też i o drugich, krót
ko tu przynajmniej dla wiadomości nadmienię, przytaczając 
z nich, a ’szczególniej z rękopismu, ważniejsze niektóre co 
do słowa wyjątki.

PISMA JANA OSTRO RO GA.
I. Ekonomiczne czyli gospodarskie, 

a). Kalendarz gospodarski w Polskim języku na hory
zont Komarzeński pisany , niewiadomo w którym toku, 
ponieważ nie ma umieszczonej daty; zdaje się jednak iż w po
czątkach jeszcze jego gospodarowania, kiedy publicznemi 
urzędami nie był tak bardzo zajęty; tojest około roku 1590.

Zaczyna w nim rok gospodarski od dosiania oziminy, 
czyli od pienvszego października; dzieli go na dwanaście 
miesięcy, wywodzi grunto^\^lie ich nazwiska, i przepisuje po 
szczególe, co i jak dobry gospodarz w każdym miesiącu ro
bić i uskutecznić winien. Polszczyzna w tym kalendarzu, 
składającym się z sześciu przeszło arkuszy, czysta; wtrącane 
są jednak gdzie niegdzie niektóre wyrazy Łacińskie, lecz bar
dzo rzadko, i już jak mówią utarte. Przytoczę tu dosłownie 
konkluzyą, jak sam Ostroróg wyraził, tego kalendarza.

„A tu koniec uczyniwszy, zostawuje się ostatek inwen- 
cyi i rozsądkowi gospodarza dobrego. To co się napisało, 
pilno pamiętać: trafili się to? czego tu nie masz, nie zaniedby
wać tego, ani na to składać, że tu tego nie napisano. Przy
padki różne, różnych rad potrzebują, czasy i okazye odmie
niają siła, których, jako nikt widzieć nie może, póki nie przy
padną, tak i upatrywać trtidno ich zdaleka; na to trzeba ro
zumu i rady prędkiej, kiedy co przypadnie; a ten nie miesz
ka chyba w trzeźwej, a niezabawnej głowie. Pijaństwa, to
warzystwa, gości, handlów, zabawek wszelakich, krom sa
mych gospodarskich, nie ma sobie czynić ten, kto gospodar
stwo ma w poruczeniu. Bo te i czas biorą, a ono pilny 
gospodarz ledwie ma czas jeść a spać, i to pod miarą; »



rozum albo zalewają, a trzeba go spelna, albo rozrywają, a 
trzeba całego. Cnoty tedy, rozumu trzeba. Rozum ukaże 
co czynić, a cnota go pilnuje, żeby ani omieszkiwał, ani go 
na co inszego nie rozrywał, a najbardziej na jakie swe, jak 
to zowią franci, na swą stronę przemysły. Bo on ze wszy- 
siltini swym zmysłem sługą jest; i niepodobna to jest, żeby 
kto mógł, sobie służąc, i panu służyć; jedno, z tego dwojga 
robić trzeba. I pan Jezus dekret swój na to uczynił, że 
nikt nie może dwiema panom służyć: nikt Bogu, tojest: pa
nu; i mamonie, tojest; własnemu pożytkowi. Nie ma tedy 
cnotliwy sługa nic o swych rzeczach myśleć, ale wszystek 
zmysł swój, i czas na pańską posługę obrócić. A pan in 
consdentia (na sumieniu) obowiązany jest takowemu słudze 
kiedy z niego tę służbę zdejmować będzie; tyłki ratunek 
w nagrodę służb jego dać, żeby z wysługi, na którą samę 
opuściwszy swe rzeczy, robił, m ógł uczciwie żyć do swej 
śmierci, i potomkom swj’m po sobie wysługę ostawić, jeśli 
długo i cnotliwie służył, i na służbie lata styrał. Bo su- 
chedni (*), suknia i insze rzeczy, nie nagrodą służby, ale 
tylko podpory nagości i wczasu, i na te ukazować nie godzi 
się, chyba takiemu słudze, co nie robił. Gdzie taki sposób 
między panem a sługą będzie, oba, za błogosławieństwem  
Boga, wskórają i będą z siebie kontenci. A to się dlatego 
pisze na tém miejscu, i przy téj, o gospodarskich rzeczach 
albo raczej czasach, informacyi; iż między sługami nawię- 
céj na tych należy, którzy urzędy jakie ‘na sobie noszą: a 
między temi zaś dwa są najprzedniejsze: do nabywania sta
rosta albo urzędnik, a do szafowania porządnego starszy 
sługa. Otóż iż ten wszystek kalendarz staroście, jednemu 
z tych przedniejszych sług, należy; dlatego ta sług powin
ność tu się wpisała, gdzie się jednego z najprzedniejszych

(*■) Przez suchediii, rozumie tu Ostroróg ordynaryą, czyli ży- 
wnosi, sa la rium . Nazwisko łych suchych dni poszło od soli, którą 
dawniej we wrześniu na suchedni galarami z Krakowa dla szlachty 
sprowadzano i bezpłatnie rozdawano; a ta  swoim służącym na cały 
rok na ordynaryą wydzielała, i dlatego sól takowa nazywała się 
solą surhedniową.



stiig informuje. Taki ina być każdy sfuga, ale najieijiej że- 
iiy laki byl starosta z swenii substytuty, tojest: z pisarzem 
prowentowym, wójtami, dwoniikami, i innemi urzędnikami 
do pomocy gospodarskiej należącemi. A starszy shiga tak
że ze swemi też pomocnikami, którzy są: pisarz prowentowy, 
bo ten i do starosty, i do starszego sJugi należy, i prze
zeń się ich urzędy jakoby spinają: kuchmistrz, koniuszy, 
skarbowy, podkomorzy, klucznicy, stołowi urzędnicy i rze
mieślnicy wszyscy, którzy jedno są przy dworze pańskim.
0  czem wszystkiem i ich powinnościach trzeba kiedykolwiek 
napisać. Teraz przy tym kalendarzu gospodarskim niech bę
dzie dosyć; w którym aczkolwiek memoriał tylko w'Jaśnie by 
mial być, i krótkie jakoby czasów tylko co w który pamiętać
1 robić, przypomnienie; jednak pomknęło się piórka na niektó
rych miejscach, że się i nauka dawa: jak co czynić, żeby nie 
coraz do partykularnych informacyj do inszych ksiąg biegać.“

b). »Chowanie zrzehców.'' W Polskim języku, dosyć ob
szerne, niewiadomo także kiedy pisane; wnosić atoli można, 
że około tegoż samęgo roku, w którym i powyższy kalen
darz gospodarski (był ułożony. Polszczyzna w niem dobra, 
dla miłośników stadnin bardzo użyteczne. Nadmienia tu 
Ostroróg jakich klaczy dobierać, w którym je roku i do ja
kich koni puszczać, żeby się tym sposobem pięknych zrzeb- 
ców dochować: kiedy je od mleka odsadzać; jakie im pa
sze zpoczątku, a jakie później, i kiedy dawać: jak opatrywać 
zimą i latem żeby piękne wyrosły; w któiyni roku czyścić, 
żeby z nich mieć dobrych wałachów; jak je i kiedy do jeż
dżenia wierachem, lub ciągnienia ciężarów przyzwyczajać.

c). »'/jwierzyniec homarz-eiinlci'' W Polskim języku ob
szernie napisany, bo zawierający kilka arkuszy, lecz bez wy
rażenia dnia i roku: sądzie jednakże z lego należy, że na 
początku siedemnastego wieku, ponieważ już więcej wyrazów
I.acińskich postrzedz w nim można, niżeli w' Opisie kalenda
rza lub Chowaniu zrzebców. Tu wskazuje wojewoda, jak ta
kowy zwierzyniec zakładać i jakie miejsce na niego obierać, 
w jakiej odległości odewsi, żeby czasem dworscy pachołcy iub 
też inni ludzje zwierza nie płoszyli, jakie pasze dla niego 
wybierać i zasiew ać, jakiego rodzaju w nim zwierza utrzy



mywać, a jakich się chronić należy; jak około nicli chodzić 
i opatrywać w każdej porze roku, i kiedy'na kuchnią zażywać. 
Zwierzyniec jego Komarzeński, składały sarny, jelenie i da
niele. W.iponiina fu także o wielkim w owych czasach zwie- 
i^zyńcu Zamojskim, o znacznej w nim liczbie turów i żubrów. (*)

(I/. »0 utrzymywaniu win i ich naprawianiu," po Polsku.
e). »0  warzeniu czyli gotowaniu ryb wszelkiego gatun

ku a szczególniej szczupaków, karpi, linów i węgorzy róine- 
mi sposobami." W Polskim języku: lecz niewiadomo w któ
rym roku powyższe obadwa przedmioty były napisane.

f). »Nauka koło pasiek, z informacyi pana Walentego 
Kąckiego w roku 1612 w Komarnie u mnie Jana Ostroroga 
wojewody Poznańskiego, spisana, w roku 1614 w Zamo.ściu 
drukiem, ogłoszoną została." Niesiecki nadmienił wprawdzie 
w swoim herbarzu, w tomie 3 karta 527, o niektórych pi
smach .lana Ostroroga drukiem ogłoszonych, lecz o tej na
uce koło pasiek nie wspomina, chociaż ta jest własną Ostro
roga pracą. Mówi bowiem na wstępie: «Sprawa koło nich 
(tojest pszczół) jaka być; ma, a bardzo od pospolitej, ja
kiej w Komarzeńskiej majętności doląd zażywano, różna: 
pan Walenty Kącki ukazał: którą mnie dla pamięci urzędni
ków Komarzeńskich, i dla potomków moich, co tu po mnie 
będą za wolą Bożą gospodarować, zdało się napisać.»

>>A ten wszystek traktat, dzieli się na cztery części.»
»Pierwsza jest, o obejściu pasieczników i ich powinności.»
»Druga, o dobrym rządzie w pasiece, iopatrowaniu pszczół 

przez wiosnę i część lata, aż do rojów.»
»Trzecia o rojach, i sprawie dobrej kolo osadzenia ro

jów lecie, za którą idzie przymnażanie pasiek.
»Czwarta, o podbieraniu miodu, i o opatrzności koło 

pszczół przez jesień, o zawarciu na zimę.» Tę naukę bardzo 
gruntownie napisat, i bardzo zastósował do naszego poło
żenia kraju, jako też klimatu, i to czystą polszczyzną; zawiera 
ośm arkuszy ścisło drukowanych; pisał także, jak sam da- 
li'j w tymże wstępie wzmiankę czjni, informacyą względem

(*) Zol). Bibliot. ^\'arsz. z r. 1’'43 T. 3, sir. 13.>.
Tora I L n ty  ig i i .  i*5



zwożenia dziesięcinnycli ułów do pasiek, którą poddani dwo
rowi składać winrii; lecz ja lej nie czytałem.

II. risma religijno-inoralne.
a). Kapisał trzy deklamacye w języku Łacińskim w ro- 

roku 1610, dosyć oljszerne, dla syna swego młodszego, Sla- 
nisław'a, który lakowe, l)ędąc już kłerykiem w dziewiątym 
roku życia sw'ego, pui)licznie w Lublinie w kollegium Zgro
madzenia Jezusowego deklamował, z największem zadowol- 
nicniem, jak sam w życiu jego pisze, wszystkicłi słucliaczów. 
Łacina w nicłi gładka i czysta, styl łatw’y, piękny i jasny, 
okresy starannie wypracowane, myśl dobra, gdzieniegdzie 
wzniosła, a nadewszystko do jednego celu zawsze zmierza
jąca.

Pierwsza z lycti Irzecłi deklamacyj, jest o życiu ducho- 
wnem: wystawia w niej najprzód ojciec ustami syna, jak roz- 
licznemi sposobami Bóg do różnych stanów ludzi powolywa; 
opisuje potem jego zaraz w niemowlęctwie cudowne natchnie
nie i powołanie do stanu duchownego, jego ustawiczną po
bożność, chęć i nieprzełamaną dążność do tego zamiaru, 
wykazuje ileto slan duchowny przyczynia się do pomnoże
nia chwały Boga, do dobra kra|u, do szczęścia i zbawienia 
wszystkich ludzi tak w tem jako leż i przyszlem życiu, wy
licza jaką ma moc i władzę od Zbawiciela sobie udzie
loną; prosi nakoniec wszystkich, na tem zgromadzeniu obe
cnych, o pobożne do Boga za nim modły, iżby go w lym 
zamiarze litościw'ie utw’ierdzać raczył.

Druga o miłości braterskiej; przytacza w niej z historyi 
różnych narodów a szczególniej z Pisma ś. wiele i ważnych 
przykładów': jak trudno naleść prawdziwą przyjaźń i miłość 
pomiędzy braćmi, zw'łaszcza wtenczas, kiedy im idzie o ma
jątki, wziętość, godność, urzędy, i inne świeckie a docze
sne rzeczy; lecz on, będąc daleki od tych wszystkich pró
żności, największą ku braciom swoim zawsze pala miłością, 
i od nich także w 'za jem nie  jest miłowany. Za co Bogu nie
skończone dzięki składać będzie.

Trzecia o pijaństwie: podobnież i tu, przytoczywszy wie
le lecz okropnych przykładów, tak z ojczystych dziejów jako



lez innych narodów i Pisma ś. wystawia najnieszczęśhwszyni 
takiego człowieka, który się. lej obrzydłej przed Bogiem i 
ludźmi wadzie oddaje: w’ylicza jak wielu naglą i zgubną śmier
cią przez pijaństwo, z tego św'iata zeszło, zostawując nędzne 
po sobie potomstwo, i długie narzekanie, ^płacz i złorzecze
nie. Upomina w końcu, prosi, blaga i zaklina wszystkich, a 
szczególniej młodych, iżby się od wszelkich trunków' jak 
najbardziej zawsze wslrzymyw’ali.

li)- Du ie nwdlitwy, pienvsza do Najświętszej Maryi Pan
ny Częstochowskiej, druga zaś do Sokalshiej w roku 1612 
w języku Łacińskim zw'ane, rotirae taheilae, ’które później 
kazał Jan Ostroróg na blasze miedzianej 'wyryć, i na te cu
downe miejsca przesłać, a których treść już wspomnieliśmy 
w życiu jego.

c). W tymże roku 1612 napisał nagrobek Stanisławowi 
Gomolińskiemu najprzód Kamienieckiemu, potem Chełmskie
mu, nareszcie Łuckiemu biskupowi, mężowi pelnenm cnót 
i zasług w ojczyźnie, w języku także Łacińskim.

d). Napisy w języku Łacińskim umieszczone na trzech 
obrazach, w'ysta\vujących bitwę z Krzyżakami, AVładysławow’i 
czwartemu, królowi Polskiemu ofiaro\vane, lecz niewiadomo 
w którym roku.

Pierwszy obraz wystawiał stojące dwa wojska, do boju 
uszykowane, i króla słuchającego w namiocie mszy ś.

Drugi, posłów Krzyżackich ofiarujących ze w^zgardą kró
lowi, dla prędszego rospoczęcia bitwy, dwa miecze, które 
on z zimną krwią i prawdziwie chrześciańską pokorą przyj
muje.

Trzeci, okropną bitwę, i śgo Stanisława biskupa patro
na Polskiego, ukazującego się w obłokach w czasie walki, 
nakoniec wielkie zwycięztwo Polaków.

III. Pisma filozoficzne i polityczne.
List pod tytułem epistoła admonitońa (napominający) do 

synów swoich. Mikołaja i Stanisława, sześć arkuszy druku 
zajmujący, w języku Łacińskim, roku 1615 dnia 24 września 
we Lwowie datowany, i tamże pod tym samym rokiem na 
widok publiczny wydany. Prócz nauk teologicznych i obro



ny duchowieństwa, szczególniej zaś zgromadzenia XX. Jezu
itów, jako też zbijania fałszywych- paszkwilów, które na nich 
w’tenczas w Hiszpanii %vydano; zawiera najpiękniejsze i grun
towne rozumowania tak w przedmiotach filozoficznych, jako też 
i politycznych; dowodzi w nim jak religia i cnota, przy dobrej 
naturze, połączona ściśle z naukami, czynią szczęśliwym każ
dego człowieka: jak się każdy a szczególniej miody w poli
tyce kształci i gdzie jej nabywać winien. Wskazuje w koń
cu synom swoim, i zachęca ich do czytania dzieła Jana 
Zamojskiego wielkiego niegdyś kanclerza i starosty gieneral- 
nego, które on, o wychowaniu i ukształceniu szlachetnej 
młodzieży na dobrych polityków i rządzców kraju, napisał.

IV. Pisma dydaktyczne czyli nmczające. 
n). Z pism powyższego rodzaju, zostawił nam Jan 0 -  

stroróg list także dość obszerny w języku Łacińkim, zachęca
jący do zamiłowania nauk syna swego starszego Mikołaja 
natenczas w akademii Zamojskiej zostającego; w Komarnie 
dnia 3 grudnia 1606 roku pisany, który w roku 1616 w Nis- 
sie drukiem ogłoszony został.

b). Pisał także i do Szymonowicza, nauczyciela sw'oich 
dzieci, z Komarna pod tymże dniem i rokiem co i powyższy 
list, lecz w języku Polskim; który ponieważ, jak ini się zdaje, 
nie jest drukowany, przeto go tu cały, codoslownie umie
szczam; zwłaszcza że się ściąga do tegoż przedmiotu, co i 
poprzedzający.

»Mój łaskawy panie Symonides:»
»Mój żak gabnąl mię łaciną, listek napisawszy do mnie 

Łacińskim językiem. Powiada on że się sroma, żakiem bę
dąc albo uczciwiej mówiąc studentem Zamojskiej akademii 
pisać do mnie po Polsku; i dlatego tak długo nie pisał, że 
po łacinie nie m ógł, a po polsku się sromal; aż teraz mając 
juz tyle łaciny, a lo się ośmielił. Myśliłem odpisać mu po 
polsku, powiedziawszy, że tego, czego to on niedawniuczko 
nie umiał, jużem ja zapomniał; i jako on z akademii po 
polsku pisać nie śm iał. tak i j a , od pługa i grabarek, 
gdzie się często biotem pluskam, pluskać łacinami nie 
byłbym powinien. Alem .'ię rozmyślił: jedna niech wi-



<l/.i i lo , żem sie i ja uczył znilodu: druga, co weń wma
wiani, że nauki wieczne rzeczy są, i ani śmiercią końca nie 
mają; żeby wiezial ze i mnie nie obmierzły, i nie odbiegły mię: 
choć on pewnie przez swoje dzieciństwo w domu mym ode- 
ninie chowany, xiąg w ręku mych nie widział, chyba w mi
nucie,-i to dla daty jakiego listu. On, że głupszy niż ja, mo
że ważyć wysoko to moje pisanie: Waszmość sobie tam na 
rozumach zasiedli, odpuśćcie jeżeli się ladajacej pisało, już 
tam Waszmość umiecie, co to ustawicznie w ręku piastujecie. 
A przecie W aszm ość, jako mój przj-jaciel, i Mikołaja mego 
nauki sprawca i direclor, wziąwszy z tego mego liściska oka- 
zyą, możesz tym potężniej weń wmawiać to, w czem go ja 
tam upominam, przydawszy ze swego co najwięcej, bo tego 
dał pan Bóg Waszmości siła. Bądźże Waszmość łaskaw. 
Z Komarna 3 grudnia 1606. Waszmości życzliwy przyjaciel 
i sługa. Jan Ostrorog kasztelan Poznański etc. etc.»

c). Myślistwo z ogary, w Polskim języku w roku 1618 
napisane, ofiarowane Władysławowi królewiczowi Polskiemu 
i Szwedzkiemu, jak sam Ostroróg pisze w swojej przedmowie: 
>)Ja będąc zawsze myśliwym z młodu, ze starszemi myśli
wcami przebywając, com od nich słyszał, i com za doświad
czeniem obaczył, tom sobie spisował. Potem za żądaniem 
dobrego towarzystwa, przed lal dwudziesto kilkieni, spisałem 
był tego niemało, a osobliwie te co teraz sięgi pienvsze i 
wtóre o ogarach, gdyż to jest ze wszystkich myślistwo naj
przedniejsze, i tak to leżało odłogiem, dobrzy towarzysze 
czasem to przepisowali sobie. Wydano też było kawałek te
go w druk w Krakowie. Aż teraz kiedym przeszłego lata 
był u dworu Jego Królewskiej Mości, siestrzeniec mój Jego
m ość pan Sapieha marszałek nadworny Litewski czytając te 
pisma u mnie, chciał lo m ieć po mnie, abym ostatka dopi
sał i uczyniłem lo zaraz kwoli Jego Mości. A iż do mnie 
od wszystkich myśliwych, jął być wielki o te książki nacisk, 
a przepisywać je coraz, ciężka rzecz b y ła , i nikczemnością 
pisarzów złych, bardzo się fałszowały, namyśliłem się daro
wać je drukiem, i zbawić siebie tylkiego niewczasu, a ksią
żek pofałszowania. Oddawam tedy tę pracą moję Waszej 
Królewskiej Mości, myśliwy stary sługa. Proszę, racz przy



jąć z miłościwą łaską, w klórą najniższe służby me zalecam- 
Dary z Komarna 6 februarii 1618. Waszej Królewskiej Mości 
pana mego miłościwego najniższy sługa ,lan Ostrorog wo
jewoda Poznański.»

Myślistwo to powtórnie ogłoszone było drukiem w Kra
kowie, in 4to, w roku 1649. Dzieli się na trzy xięgi.

Pierwsza księga: o ciiowaniu ogarów.
Druga: o pięciorakiem misterstwie czyli rzemiośle po któ- 

rem je przezpvam y, tojest: przejemca, popądzca, gońca, 
wyprawca, i poprawca.

Trzecia: o myśliwcu i jego powinnościach. W której 
zawiera się także nomenklatura ogarów, i nawiązanie trąby 
myśliwcze]. W tym traktacie, dla myśliwycłi bardzo po
żytecznym , szkoda że nie wspomniał nigdzie o myślistwie 
Xenofonta, chociaż je zapewne czytał.

d). Kauka o szachach, obszerna, w Polskim języku, prze
łożona z xiąg Damiana Portugalczyka, z uwagami Rui Lope- 
za Hiszpana na też sięg i wydanemi. W którymby roku pi
sał tę naukę, niewiadomo. Zawiera w sobie przezwiska sza
chów, reguły, sposoby grania rozmaite, szachownice, i kto 
tę grę wynalazł. Przytoczę tu, co pisze o wynalezieniu gry 
powyższej.

"Pisząc Damian o tych rzeczach, wspomina opinie o 
wynalazcy szachów: i naprzód pisze: że jedni rozumieją, że 
je król Xerxes wymyślił, i że je ztąd w Portugalii i Hiszpa
nii zowią, a otedre.s, jakoby a xerxe; potem i drudzy rozu
mieją, iż w głodzie wielkim będąc dwaj bracia Lidius i Ty- 
rennus, wymyślili tę grę, żeby swej biedy zabywać, które 
grając pisze on, ize dość mieli na lem, ‘kiedy we dwóch 
dniach trzy razy jedli, acz ja rozumiem że to niewielka nie
wola była, jeść [trzy razy we dwóch dniach. Jakób Stety 
wielki szach mistrz, który lu w Polsce spisał był szachowe 
książki bardzo forenme napisał to był w prefacyi, że jest 
opinia, że je był król Salomon wymyślił; ale te wszystkie 
rzeczy gruntu nie mają- To pewna że je wymyślił ktoś nie- 
głupi, ale próżnujący; jako i to ze żaden który ma co na 
swej głowie, o czem myślić musi, i jest powinien, dobrze 
szachów grać nie może, by je najlepiej umiał, bo la gra po-



trzebuje, aby żadnej dislrakcyi giowanie niiala. i jest gra 
właśnie ludzi próżnujących. To leż pewna, ten k tó ry  pier
wej siąpi, jeśli nie pobłądzi, wygra pewnie zawdy.»

V. Pisma historyczne.
a). IFojria Wołoska czyli dziennik wojny Tureckiej w 

Woloszech, ogłoszony ¿T u k iem  w Poznaniu in fol: wrokuW22.
h). Rodowód swój krótko w jeżyku hacińskini, w roku 

1612 w Poznaniu napisany, zostawif o którym w'sponinialo 
się w opisie życia jego.

c). Mowa sejmowa przed samą konkluzyą sejmową 
miana, kiedy pod konfederacyą żołnierską krótki sejm złożo
ny, zawiązał się był na rozerwanie: W' roku 1613 w Lubli
nie, za nastawaniem przyjaciół jego, jako samw'yznaje W’ ję 
zyku Polskim spisana dosyć obszernie. Mial ją, jak w sp o-. 
umieliśmy także w życiu jego, do rokoszan, do związko- 
w jch, jako też do wszystkich stanów. Dowodzi w niej naj
więcej z w'ypadków historycznych, ileto razy kraj dla nie- 
zgód domowych w niebezpieczeństwie już zostawał, ile trze
ba baczności, ile starania, żeby go zasłonić. Prosi nakoniec 
w'szystkie zgromadzone stany, żeby nietylko dawiiych podat
ków, dla utrzymania wojska koniecznie potrzebnych, nie 
zmniejszały, ale nawet wlasnemi szkatuły, już podupadły, ra
towały.

d). Opisanie historyczne życia, śmierci i cudów syna 
swego młodszego Stanisława Ostroroga najprzód kleryka, a po
tem kanonika-katedralnego Krakowskiego, o którym wżyciu  
ojca już także wspomnieliśmy, zawierające przeszło pięć ar
kuszy. Łacina piękna, jasna i gładka; rzecz dobrze prowa
dzona, tak, iż czytając opisanie tego życia zdaje s ię , że się  
czyta Korneliusza Neposa. W którymby roku było pisane? 
niewiadomo ; wnosić jednak z pewnością można, że w krót
kim czasie po ś/nierci tegoż syna, która w roku 1616 nastą
piła.

e). Historyą cudownego obrazu Matki Boskiej Sokolskiej 
w języku Łacińskim pięknie napisana; bez wyrażenia dnia 
i roku.



/) . Opisanie historyczne chorób swoicli zostawił w Pol- 
skini języku, w roku 1819. Przytoczę tu wstęp tegoż opi
sania:

,,Virga Ilia et haculus łiiiis ipsa me consolata sunt.'-'-
Ilekroć Pan Bóg wszechmogący na doczesnych rzeczach 

ludzi karze, zawdy karania swoje pociechami kończy. Jako 
ojciec, który'dziatki swoje karze dlatego, aby ich naprawił, 
i do dobrego końca nawodzi). 1 ktokolwiek ukarania. Boże 
z pokorą świętą i dziękowaniem przyjmuje, nieomylny Pan 
Bóg w obietnicach swoich, w wielkie mu pociechy obraca. 
Czego iżem ja sam na sobie w tym roku nieladajako do
świadczył; dlatego aby przykład dobrotliwości Bożej nanuiie 
pokazany, milczeniem w niepamięć nie przeszedł, a najbar
dziej aby dziatki moje po śmierci mej zostawszy, mieli ten 
przykład w wiadomości swej; umyśliłem wszystko, cokolwiek 
z laski swej świętej Pan Bóg ze mną czynić raczył, krótko 
napisać.“  Dalej opisawszy swoje choroby, dziękuje dokto
rom: Adamowi Majerowi swemu nadwornemu i Pawiowi Koterii 
królewskiemu, który z rozkazu inonarcjiy, ciągle przy nim 
w tej słabości niebezpiecznej bawił. W.końcu mówi: „Z la
ski i miłosierdzia Pana Boga wszechmogącego, niebezpie
czeństwa zdrowia mego ustały, który oto mnie jeszcze grze
sznemu czasu do pokuty użyczyć raczył, i nie dat ubogich 
dziatek osierocić.“

VI. Pisma prawne.
a). Do pism tego rodzaju, liczyć się może przywilej 

Żydom Poznańskim w języku Łacińskim obszernie napisany, 
i ściśle w owych czasach do praw krajowych, jako też zwy
czajów i obyczajów zastosowany; łacina w całym tym przy
wileju czysta, i gładka. Niewiadomo jednak w którym roku, 
ponieważ w rękopiśmie data opuszczona; to tylko pewna, że 
w Garwolinie był wydany.

b). Exordium czyli początek dawnego testamentu, któ
ry uczynił, jak sam wyraża na sejmie Warszawskim dnia 4 
miesiąca czerwca 1607 roku, w Polskim języku; do którego 
dodał w r. 1612 to, co czas zmienił, albo też czego tam na
pisać zapomniał. Przytoczę tu ostatek tego dodatkowego



•

testamentu; gdzie o wychowania swoich dzieci 'pisze: „A iż 
mi Pan B óg dai córek dwie m aluśkich, jeśliby je  Pan Bóg  
osierocił, żebym  ich ani ja, jako ojciec, ani matka w ycho
wać nie mogła; nakoniec ani starsza siostra, która już jest  
zamężna; tedy uważywszy osoby panów przyjaciół m oich i 
dom u naszego; niechaj ci co bgdą wtónczas następcam i, 
bliżsi powinni, wejrzą w stary mój testament, i niech się  
z wychowaniem młodszych córek przystósują do tego , ja 
kom ja był kazał starszą tam, gdzieby mi był pan B óg sa 
mem u doczekać tego nie dał, wychować. Syny m łodsze, ja 
ko bracią swą, niechaj pan Mikołaj, syn mój starszy, wycho- 
wywa; ma lata, ma i św ieżą pam ięć jakom  go  sam ego cho
wał. Żyw pan Sym onides (*), tego s ię  radzić; je s t siądź Jure
cki, który sam ego uczył i chow ał. Nie zawadzi i kolo te
go  w ejrzeć w  stary testament. Także i około m ajętności i 
opraw małżonki mej odm ienił czas to i ow o, ijużem  sam nie
które rzeczy odprawił, ale przecię znajdzie s ię  to , co się  
Yiny^oAzi per inodumconsilii. W Komarnie, 1612.“

Na tym testam encie kończą się  pisma Jana Ostroroga, 
którem w szystkie w' rękopiśm ie, wyjąwszy traktat o pszczo
łach , bo ten drukowany, znalazł w  jednej księdze porządnie 
oprawnej w bibliotece hrabi Józefa Krasińskiego w Radzie
jowicach.

X. A. Zalęski.

Chimiczny rozb iór h erbaty.

Nieraz zadajemy sobie pytanie, co m oże zawierać kawa, 
herbata, kakao, że człow iek tak prędko je  polubią, i przy
zwyczaja się  do nich? Po chwilowem  rozważeniu, znajduje
my gotow ą odpowiedź: kaprys i nic w ięcej... pierwiastki 
podniecające... nowy środek drażnienia nerwów, istoty lek

(*) Tak 7,wano Szymona Szyrannow ii-za, sławnego sielankopisa- 
rra  naszpfęo.

Tora I Ł u t y  i g i j ,



ko-narkotyczne.... Bez w ątpienia, odpowiedź w yborna, bo 
i m edycyna, zajrzawszy w składy swojej nauki, zawyrokuje 
podobnież. Gdy jednakże zastanowimy s ię  n ieco , postrze
żem y że w  tem nie kaprys, nie wzgląd na pierwiastki pod
niecające, lecz zachodzić musi jakiś śc is ły  związek z pier- 
w sz e m i, Avarunkami życia; inaczej człow iek nie okazałby ta
k iego pociągu do k aw y, herbaty, i kakao, mając pod ręką  
tysiące innych pobudzających istot, z lepszym sm akiem  i w ię 
kszą działalnością.

Frank, Brande, Molder, S te in h ou se , i w  ostatnich cza
sach P eligot w  Paryżu, robili chim iczny rozbiór tych trzech 
istot. Ich odkrycia doprowadziły do nader ciekaw ego faktu, 
że kawa, kakao, i herbata zawierają w sobie czystą krew, 
i to w  w iększej daleko ilości aniżeli inne o w o ce , liście i 
płody używane na pokarm.

W kawie, kakao i herbacie , człow iek  szuka dla siebie  
swojej treści tojest krwi, i dlatego tak namiętnie je  lubi.

Człowiek, jego  m ięso i c ia ło , składa się  z dyamentu, 
albo co na jedno w ychodzi, z ołów ka (w ęglika żelaza), wody  
i sa letry , czyli m ów iąc u czen iej, z w ę g la , w odorodu i 
azotu, siarki, fosforu , wapna i innych soli.

Krew, jestto  ciekle m ięso , płynne ciało człow ieka. W krwi 
znajduje się  szczególniej fibryna, białko i pierwiastek serow y, 
trzy pierwiastki różne na pozór, lecz w istocie jednakie, tyl
ko bow iem  pozornemi odmianami zasady całej organicznej 
materyi, proteiny, będące.

Do składu proteiny wchodzą: czysty w ęgiel (w 40 czę
ściach), wodoród (w 12  częściach), i azot (w  10  częściach). 
Dodatek mniejszej lub większej ilości siarki, żelaza i niektó
rych innych so li, zamienia ją  na fibrynę, białko i pierwiastek  
sero w y , których mieszanina ukazuje s ię  w  żyłach naszych  
pod postacią kiw i.

Żadna istota nie m oże służyć dla ciała naszego za po
karm odżyw n y, jeżeli do składu jej nie wchodzi proteina 
pod postacią fibryny, białka i pienviaśtku serow ego.

W szystkie ulubione przez człow ieka rośliny, zawierają 
w sobie w iększą lub mniejszą ilość tych pier\viastków, przy
gotowanych dla krwi jego przez siłę  ży'wotną roślinną: naj



więcej obfitują w nie ziarna kawy i kakao, a liście  herbaty, 
zawierają \yięcej jeszcze  aniżeli dwa pieni\’sze.

W h'ściach herbaty, oprócz malej ilości żelaza', siarki 
i różnych so li, które w  krwi naszej napotykamy, znajdujemy 
przy rozbiorze ch im icznym , dwa głów ne pierwiastki; jednym  
jest olejek lotny pachnący, który nadaje herbacie szczeg ó l
ny aromatyczny za p a ch , drugim istota biała krystalizująca 
się , nazwana teiną, do której składu wchodzą; w ęgiel, wo- 
doród, kwasoród i azot w  stósunku tym sam ym jak w pro
teinie, a stąd jak i w e krwi naszej.

Tenże mają skład ziarna kawy, kakao i tak ulubionej 
przez Brazylijczyków gwarany. Istotę krystaliczną otrzymy
waną z rozbioru kawy, i inną z rozbioru k ak ao , tylko dla 
odróżnienia, osobnem i, tam tę, kofeiny ią teobrominy (*), nazwi
skami oznaczono. I o n e , i teina jednakowyż skład mają, 
tojest w szystkie są  tem sam em  ciałem , w szystkie w ięc  pod
ciągniem y pod jedno, teiny, nazwisko. Teina, otrzymywana 
przy rozbiorze chimicznym liści herbaty, nie znajduje się  
w nich pod postacią oddzielnego pierwiastku. Te piękne, 
drobne kryształki nie czem są innem, tylko fibryną, białkiem  
i pierwiastkiem serow ym  znaj duj ącem i s ię  w  liściach , rozpu- 
szczonem i w w odzie, i do skrystalizowania s ię  zdolnem i, ch o
ciaż nie są  ani m etalam i, ani solam i.

Ztąd i stósunek w ę g la , w odorodu, kwasorodu, i azotu 
w kryształkach, jest tenże sam co  w e wspom nionych trzech 
pienyiastkach, które w ięc  nie czem  ianem , tylko są  oczy
szczoną i skrystalizowaną knvi zasadą.

W miarę udoskonalenia sposobów  na otrzymywanie 
teiny, ilo ść  jej w  liściu  herbaty okazuje s ię  coraz w iększą. 
Molder w  różnych gatunkach herbaty,, tylko j ,  Steinhouse w ię
cej niż jednę a P eligot do 8 częśc i teiny na stu herbaty znej- 
dował. Już przeto w iele otrzymano tej istoty azolycznej, 
lubo daleko jeszcze  do tego aby rzeczj-wistą ilo ść  jej,odkryć,

Wszystkie te nazwislia poszły od syslematyczDych w bota
nice imion tych roślin, z których mamy kawę (Coffea arabicay, ka
kao {Theobromci cacao), herbatę (Thea lokea).

P. R.



bo dotychczasowe sposoby w tej m ierze, s;j niedostateczne. 
Łatwiej i z w ięiisz.i pew nością można oznaczyć ilość azotu  
znajdującego się  w  jednym listku. P eligot odkrył go w ięcej 
aniżeli 9  na sto, w  gatunkach lepszych.

Żadna roślina z liczby tych, które dotąd były przedmio
tem badania chim ii, nie przedstawia tak w ielkiego stósunku  
azotu, który je s t  główną zasadą pożywności. Ziarna psze
nicy i żyta, wydają go tylko 4 na stu częściach.

Ponieważ azot w składzie fihnjny, białka i pierwiastku 
serowego zajmuje piątą część ich objętości, porównj-wając 
więc ten stosunek z azotem zawartym w liściach herbaty, wno
sić należy ze te mieszczą w sobie czterdzieści pięć na sto 
istot azotycznych a mianowicie fibryny, białka i pienviastkn 
serowego; w innych zaś słowach powiemy że prawie po
łowę listka herbaty, stanowi czysta krew człowieka.

Pijąc jednakże herbatę, nie przyjmujemy w sieb ie całej 
ilości istot azotycznych w liściach jej zawartych. Ciało na
sze przysw'aja tylko tę część  tych isto t, która w ciągu krót
kiego czasu, prżez jaki liście herbaty w  gorącej w odzie zosta- 
ją , mogły s ię  w niej rozpuścić; reszta pozostała w liściach, 
wraz z niemi się  w’vrzuca. idzie jednak o w iadom ość, jak w ie
le w  odwarze liści herbacianych znajduje się zasady pożywnej.

Zależy to najprzód od m ocy naciągn ięcia , i od rodzaju 
liści; herbata zielona której liście  są  starsze i bardziej rozwi- 
te, w ięcej odstępuje w odzie swych poży\vnych pierwiastków  
aniżeli czarna: podług Peligota dosyć m ocny roztwór herbaty,

■ zawiera w sobie około 38 do 40 na sto, tego pienviastku.

Po odparowaniu podobnego roztworu do suchości, otrzy
mamy na dnie naczynia w proszku około 4 J na sto azotu, co  
stiiViowi 7 i na sto teiny, a na sto białka, sera i fibryny.

Liście herbaty, m oczone w gorącej w odzie do tego sto
pnia, że  swych pierwiastków już jej nie ustępują, zawierają 
w sobie jeszcze 4 iS na sto azotu.

Nalawszy na takowe liście gorącego potażu gryzącego, 
roztworzonego w od ą , otrzymamy dość silny roztwór koloru 
cynam onow ego; po dodaniu kilku kropel kwasu, tworzy s ię  
w nim obfity osad, który podług doświadczenia Peligota, nie



czeni jcfrl innćm jak pierwiastkiem serow ym , który w  skła
dzie swoim zupełnie jest podobny do sera w chodzącego w skład  
mleka kobiety. '

Kirgizi, J longołow ie i m ieszkańcy Kaszmiru, listki herba
ty już wym oczone w  \vodzie gorącej, gotują z mąką i m asłem , 
a tym sposobem  i te szacowane ostatki spożyć się  dają. 
Cała w ięc  fibryna, białko i pierw'iastek serow y znajdujące 
się  W' liściach herbaty, w krew ich przechodzą.

Roztwór herbaty takiego stopnia tęg o śc i, w' jakim zwykle 
przyrządzają go w Europie, nie zawiera w sobie całej ilości 
pierwiastków rozpuszczalnych, które w skład listka herbaty 
wchodzą; trzecia część  zostaje w liściach, i herbata nasza do
brze przyrządzona, zawiera w  sobie najwięcej trzy na sto, 
azotu m ieszczącego się  w' listku, czyli około 15 na sto całej 
jego  fibryny,' białka i pienviastku serow'ego.

Dodawszy do herbaty cokolw iek mleka, tojest now'ą ilość  
sera , a nadto cukru, pojmiemy dlaczego łó t jej może zaspo
koić głód na czas niejaki.

Co się  tycze stopnia pożyw ności, łó t herbaty z której my 
wyciągam y tylko trzecią część  jej pierwiastków’ rozpuszczal
nych, będzie wyrów^nywał 2 4 łó to m  najlepszego gatunku zbo
ża, a funt herbaty, wyda nam 4ry łóty czystej krwi.

Skoro Anglicy wyAVożą każdodziennie z Chin do 900,000  
pudów herbaty, z tego co  się  W'yżej powiedziało okazuje się  
że za kilka pak opium trucizny, otrzymują w zamian 4 ,500 ,000  
pudów krwi najlepszego gatunku, i liśćmi temi zastępują 
216,000,000 pudów zboża, z czego w'ypadnie po 8 pudów  
na osobę.

Wiadomość- o w łasnościach  p rzyp isy toan ych  tłu szczom  
rozlanym  na w zburzoną pow ierzchnię w ody. (*)

Pow'Szechnem jest prawie m niem anie, że oliwa, oleje i 
inne tłuszcze wylane na pow ierzchnię wzburzoną w ody, uśm ie- 
'■^ajł jej fale i czynią ją  przezroczystszą; fakt len , chociaż 
wsparty świadectw’ami wielu żeglarzy, a nawet i umyślnie czy-

(*) Porówn. «azcla W arsz, r . 1S39 Nr. 307, sir. 6.
P. R.



nionemi doświadczeniam i, dotąd przez niektórych albo zupet
nie zaprzeczany, albo na pól z uśm iechem  jes t przyjmowany.

Jakożkolwiek bądź, fenomen ten ze względu na ważne je 
go zastosowania w żegludze, i na pow agę jaką mu w części 
nadaia ufność pokładana w nim przez różne narody i wielu  
marynarzy, fenom en ten m ów ię, zasługiwał na bliższy i do
kładniejszy rozbiór. W skutek ogłoszonej rozprawy p. Van- 
B eeck w  przeszłym roku akademia Francuzka i instytut kró
lew ski Holenderski, wyznaczyły kom m issye do bliższego roz
poznania tego zjawiska i zbadania jego  warunków. Niżeli 
jednak o wypadkach tych poszukiwań nam ienim y, przejdźmy 
historycznie różne podania o pomienionej tłuszczów w łasności. 
W iedzieli już o niej, co do o liw y . Grecy i R zym ianie, jak
0 tem  świadczą dzieła Plutarcha i Pliniusza; Arystoteles na
w et wskazuje przyczynę tego uderzającego zjaw iska, w spo
só b  dowodzący jeg o  przenikliwego i badawczego umysłu. 
Oleje w lym celu od najdawniejszych czasów  były używane 
przez żeglarzy Holenderskich i Grenlandzkich, którzy zawsze 
zaopatrzeni w znaczną ich ilość, daleko mniej obawiają się  
wielłdch bałwanów m orskich, in ie  jeden ich okręt, jak m ówi 
Van-Beeck, po Bogu, temu tylko sposobow i swoje ocalenie 
winien.

Zdaje s ię , że  znaną była ta w łasność tłuszczów  oddawna
1 w  Anglii; w  tem mniemaniu utwierdza nas stare prawo mor
skie Brytanii, nakazujące żeglarzom  w czasie gwałtownej bu- 
r^y? S'^y konieczna okaże s ię  potrzeba w zniesienia statku 
przez wyrzucenie części ładunku, zaczynać zawsze od o le
jów  i innych tiustości znajdujących się  na okręcie; ustawa 
ta jednak w zaniedbanie poszła.

C hińczycy dotychczas, dla uproszenia szczęśliw ej prze
prawy, czynią ofiary opiekuńczym duchom swych brzegów, 
wylewając na fale o liw ę , herbatę i inne napoje. Podobny  
zwyczaj napotykamy u Ottomańskich żeglarzy, szczególniej 
też w  czasie przeprawy przez burzliwą ciaśninę Gibraltarską.

W edług Franklina, m ieszkańcy archipelagu Indyjskiego 
zachowują z-wyczaj rzucania w  morze massy oleistej ze sta
rych kokosow ych orzechów , dla uchronienia swych statków  
od rozbicia. N akoniec, jako fakt z powyższemi zwitizek mają



cy, przytoczymy, że poławiający śledzie na wybrzeżach Szko- 
cyi utrzymują, iż zdała można rozeznać zbliżające się. ławy 
tych ryb, po spokojnej i wygładzonej powierzchni wody w tych 
miejscach, czego przyczyną ma być massa oleista wydziela
na przez te ryby. Pennant świadczy, że rybacy Sakoccy tru
dniący się połowem morskich cieląt, podobnymże sposobem  
odszukują miejsca pobytu tych zwierząt, zajętych pożeraniem 
ryb tłustych. ,

AV wiekach średnicli, jak do w ielu innych, tak i do tego  
fenom enu praywiązany był przesąd; zdaje s ię  nawet że kapła
ni używ'ali go za środek do w zm ocnienia pow agi sw’ojej. Ca- 
nisius wspomnianą powyżej w łasność oliw'y, liczy do cudów  
Ś. Edaniusza biskupa, który m ia ł'u d zie lić  pewnemu kapła
nowi przedsiębiorącem u daleką morską żeg lu gę, poś\vięcanej 
oliw'y dla uśmierzania fal morskich; ofiarowana oliwka odpo
wiedziała zupełnie przeznaczeniu sw ojem u, i po wylaniu ma
łej ilości w  czasie burzy, m orze, w edług Canisiusa, natych
m iast s ię  uspokoiło, fałe zrównały s ię , a ludzie w’eso ło  dal
szą podróż pędzili.

To zjawisko m oże także posłużyć za jeden z licznych do
w odów , przekonywających jakim sposobem  w średnich w ie
kach teologow ie traktowali nauki przyrodzone; jeden z nich, 
Majolus, zapi-zecza oliwie w szelkiego naw’et prawdopodobień
stwa wspomnionej w łasności, a to dla tej jedynie przyczyny, że 
w  przeciwnym razie ubliżalibyśmy cudow'ności czynu okazane
go  przez Zbawiciela na jeziorze Gienezaret. Skutki wprawdzie 
podobne, ale ich przyczyn żadną miarą porównjTvać niem ożna, 
ho prosty fakt fizyczny z Boskieni Zbawiciela słow em , którego 
'Vyrzeczeniem uśmierzył burze,;nie ma najm niejszego związku.

Przez długi czas przyznawana oliw ie w łasność uśm ierza
nia fal, nie zwracała na siebie uwagi uczonych; pienvszy do
piero Benjamin Franklin gorliw ością  z jaką chw7 tał za pun
kta fizyki, m ogące mieć bezpośrednie zastósow’anie w  życiu  
społecznem , obudził uwagę uczonych. Podróż, którą odby
wał do Louisburga z flotą złożoną z 96 żagli, podała mu 
okoliczność do mnogich poszukiwań, mających na celu wy
jaśnienie tego zjawiska. W czasie tej przeprawy, spostrzegł 
ze ślady dwóch okrętów spokojnie prujących powierzchnię



wody, pomimo dość silnego wiatru, pozoslawaiy ciągle gtad- 
kiem i, podczas gdy inne statki silnie były falami miotane; 
zadziwienie sw e objawił kapitanowi okrętu , który z oboję
tnością zwykłą przy opowiadaniu rzeczy pow szechnie zna
nych, odrsekl: „że  zapewne kucharze dwóch tych statków  
przez rynsztoki okrętowe wyleli pomyje, przez co boki okrętu  
staJy s ię  tłu ste .“  Uderzony tą odpowiedzią. Franklin, posta
now ił zebrać wszelkie w iadom ości tyczące się  tak ważnego  
faktu, i od tej chwili rozpoczął sw e doświadczenia, które go  
upewniły o prawdziwości tego zjawiska. I tyle przyjemności 
znajdował Franklin w tego rodzaju zajęciach, że zawsze pra
w ie w ychodząc na przechadzkę, brał z sobą oliwę w gałkę  
swej trzciny, aby przy zdarzonej okoliczności m ógł z niej zro
bić zastosowanie. Doświadczenie uczynione przez niego  
na stawie będącym  w gminie Clapham w okolicy Londynu, 
rozległej na 4046 metrów [], pokazało że łyżka oliwy wyla
na na w odę z tej strony, z której wiatr p ow iew ał, tojest 
zkąd się  fale tworzyły, wystarczała na w ygładzenie całej j e 
go  powierzchni, tak, że  staw jakby lodem był ścięty; spo
strzegł jednak Franklin, że ohwa wylana z przeciwnej stro
ny, tojest gdzie fale największej w ysokości dochodziły, ża
dnego nie sprawiała skutku. Podobne dośw iadczenie uczy  
nił w 1773 roku, na sadzawce w G reen-Park w  Londynie, 
w  przytomności w ielu znakomitych osób.

W tymże samym czasie opat Mann, (izyk, traktował ten 
przedmiot naukowo, jak dowodzi jego artykuł znajdujący się 
w aktach akademii um iejętności Bruselskiej z 1780 roku, 
czyniąc różne próby na rzece Iperlee, przy brzegach Flandryi, 
na otwartem morzu, w porcie Nieuport, przy towarzyszeniu 
różnych okoliczności: i wszystkich tych doświadczeń wypad
ki zupełnie są  zgodne z poprzedzającem i, przez Franklina 
otrzymywanemi. Tak np. 3 łyżki oliwy, wystarczały na wy
gładzenie powierzchni stawu szerokiego na 10 , d ługiego na 
20 sążni, a jedna łyżka wylana w r/.ekę Iperlee, zniosła 
wszelkie zmarszczki i fale, na przestrzeni 200 sążni kwadra
towych.

W skutek sw oich dośw iadczeń Mann twierdzi, że wyle
wając oleje na moiy.e z okrętu napadniętego burzą i kicru-



jąc go w  jéj ślady, można uniknąć niebezpieczeństw a uśm ie
rzaniem fal, zdobiych każdej chwili pogrążyć statek; w edług  
niego również zbawienną byłoby rzeczą wybrać olej d la 'u c i
szenia bałwanów bijących o brzegi i czyniących je  prawie 
niedostępnem i, wtedy gdy małe szalupy okrętow e zm uszone 
są dla zaopatrzenia s ię  w  żyw ność i w odę, dobijać do lądu. 
Podobny projekt w imieniu pew nego marynarza Francuzkie- 
go podał Zach w  1800 roku towarzystwu: Société humaine’-'' 
proponując w  nim użycie sikawek ogniow ych dla ratunku 
ekwipażu z rozbitego okrętu, któremi skraplając w odę ze 
znacznej od leg łośc i olejem , m ożnaby dozw alać małym sza
lupom  dobijania do brzegu m iotanego burzą okrętu, bez na
rażenia na ich zdruzgotanie. (2)

Ż e nietylko oleje posiadają w łasność uspokajania fał 
wodnych lecz  i inne tłuszcze, przekonywa nas w iele faktów; 
przytoczymy tu św iadectw o Franklina, który wywiedział się  
od rybaków, że woda okrążająca statki św ieżo sm olą wy
mazane, zawsze je s t  spokojną, i spostrzeżenie pew nego ma
rynarza Francuzkiego p łynącego szalupą z Jamaiki do sw ego  

'okrętu, w  czasie silnie kołyszącego  się morza. Marynarz ten 
z powodu natarczywości bałwanów, nie m ógł dobić do sw e
go  statku, podczas gdy w niewielkiej od n iego od leg łośc i, 
fregata św ieżo sm olą  wylana, stała spokojnie na kotwicy, 
a jéj szalupy zdaw'aiy s ię  niewzruszonem i.

Drugą w łasnością  oliwy rozlanéj na powierzchnię wody, 
je s t że czyni ją  zupełnie przezroczystą, tak iż przedm ioty pod  
wodą się  znajdujące, m ogą być rozeznawane przez osoby  
nad jéj powierzchnią s ię  znajdujące, z (aką jak przez nurków  
dokładnością. Ten przymiot oliwy znanym był już Plutarcho-

(2) W 1837 roku, p. Leeuw czyuił doświadczeoia na jeziorze 
Harlein w  celu przekonania się o prawdzie przypisywanych własno
ści olejom; wypadki tych doświadczeń tak są zjodne z poprzednie- 
mi, źe zbyteczną rzeczą byłoby je  tu powtarzać. Nakoniec w prze
szłym roku Van-Beeck traktował tenże sam przedmiot, starając się 
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wi 'i Pliniuszowi, a rybacy różnych narodów oddawna srcEę- 
śliwie go do swego rzemiosła zastosowali. Tak naprzykiad 
rybacy Gibraltaru, rozlewając oliwę po wodzie i czyniąc ją 
tym sposobem przezroczystą, poławiają największe ostrzygł 
na dnie morskiem będące; tegoż samego sposobu używają ry
bacy wysp Bermudzkich. Rybacy Raguzańscy bardzo naiwnie 
miejsca morza, które oliwa uczyniła przezroczystemi, nazy
wają oknami; przez nie bowiem zaglądają w głębię morską.

P o ogłoszeniu rozprawy p. Van-Beeck, akademia umie
jętności Paryska delegow ała kom m issyą do bliższego rozpo- 
inania tego przedmiotu; raport tej komniissyi dotąd nie zo 
stał ogłoszonym .

Van-Beeck, będąc członkiem  instytutu H olenderskiego, 
w niósł ażeby towarzystwo to zaproponowało rządowi urzą
dzenie doświadczeń w celu  praekonania się  czyli oleje rzeczy
w iście posiadają w łasności im przypisywane, a stąd czyli oleje  
nie m ogłyby posłużyć za środek do ochronienia nadmorskich  
grobli Holandyi, przeciw' gw ałtow ności uderzeń bałwanów mor
skich, w czasie burzy. Instytut nie chcąc zrazu proponować 
tego przez w ielu za wątpliwy uważanego faktu, a tym bar- 
dzićj jego  zastósow'ania, wyznaczył wprzódy trzech członków  
ze sw ego grona, do rozpatrzenia czyli ta propozycya za s łu 
guje rzeczywiście na to aby m ogła być przedstawianą. Trzej 
ci uczeni, nie zgadzając s ię  w  swoim  sposob ie zapatrywania 
się  na tę rzecz, i.ofstanowili w prost kilkoma doświadczeniam i 
przekonać s ię  o prawdziwości przymiotów, jakie njają po
siadać oleje rozlane na wodę; w tym celu, w ioskę Zandwork 
Jeżącą nad morzem N ieniieckiem , obrali za m iejsce schadzki 
skąd w czasie burzy mieli się  udać na morze. Miało to  
m iejsce w m iesiącu  czerw cu , w  tej porze burze na morzu 
N iem ieckiem  są  rza ilkie i krótkotrwałe tak, że trudno było  
w sprzyjającym czasie do takich dośw iadczeń, zejść się w ozna- 
czonem  m iejscu.

Członkowie w ięc postanowili nie czekać stósow nej p o 
ry, ale 28 czerwca zebrać się w Zandwork, w celu wykona- 
uia ostatecznych dośw iadczeń , w nioskując, że jeżeli oliwa



rtecryw iście posiada te w jasności, to i na lekko zbiirzonem  
morzu, np. w czasie przypływu, okazać je  powinna. Praed 
tym terminem, trzech członków  baw iąc na wsi, m ieb sp o so 
bność, na rzeczce Spaą^ne blisko Harlem uczynić próby z oU- 
w ą, która oczekiwany sprawiła skutek. Zachęceni tym w y
padkiem , 'o  9 zrana w dniu oznaczonym udali się  do Zand- 
work, skąd część  ich w ypłynęła na otwarte m orze, reszta zaś 
pozostała na brzegu dla obser^v'owania skutków. Wiatr pow ie
w ał południowo-wschodni średniej m ocy, morze było w  czasie  
przypływu, dość wzburzone. Po wylaniu po 4kroć w małych  
odstępach czasu, znacznych ilości oliwy, nie spostrzeżono nad 
brzegam i żadnego zmniejszenia się  fal m orskich. Zrobiono 
powtórne dośw iadczenie w w iększej od leg łości od brzegów  
na g łęb ok ości 3  metrów w czasie silnie wzburzonego morza, 
lecz i tu wypadki okazały s ię  zupełnie niekorzystne dla po
twierdzenia tego zjawiska; wracając do lądu, w^ylano pozosta
łą  znaczną część  oliwy, lecz i ta nie w płynęła na zmniejszenie 
fal m orskich.

D oświadczenia w ięc  pow yższe, czynione głów nie w celu  
przekonania s ię  czyli oleje nie m ogłyby służyć do ochraniania 
grobli Holandyi i innych wodnych budow li, przeciw  gw ałto
w ności uderzeń fal m orskich, zupełnie niepom yślne dały w y
padki; jednakże w nosić nie należy, aby te kilka doświadczeń  
osłabiły  prawdopodobieństwo w przypisywaniu tłuszczom  wła
sności, uśmierzania fal wodnych, za któremi tyle św iadectw  
przemawia, a nawet i doświadczenia sam ych członków  kom- 
m issyi.

I

Być m oże, że to zjawisko wymaga niektórych przyja- 
inych sobie okoliczności, zależących od g łęb ok ości morza, 
siły w iatru , sposobu wylewania etc. Doświadczenia holen
derskich uczonych czynione były przy niezbyt przyjaznych 
okolicznościach; wiatr był tylko średniej m ocy i dął w kie
runku prawie rów noległym  od b rzegów , na których obser
wowano skutki d ośw iad czeń ; jakże w ięc  można było spo
dziewać się  aby rozlany i pędzony w  inną stronę olej, 
m ógł uśm ierzyć fale idące do brzegów w czasie przypły
wu? A nawet doświadczenia te czyniono były nad falami



powstalem i nie \v skutek silnych porywów w ia ln i, lecz nad 
bałwanami istniejącem i. przy każdein przypływie morskim, 
których żadna siła utrzymać nie jest zd o ln ą , bo one swe 
istnienie głów nie nie wiatrom ale nierów nościom  na dnie 
m orskiem bądącym,' winny. .

Zresztą, trudno przypuścić aby kilka dośw iadczeń napręd
ce zrobionych, dla których nie czekano nawet stosownej p o 
ry, m ogły osłabić, a tym bardziej obalić fakt od tylu wieków  
znany i przez tyle dośw iadczeń stwierdzony. Czekajmy dal
szych  badań. _______ . J. Przystailski.

Ciekawi] mineral w kraju naszym.
W  niedawQO ogłoszonym w Bibliotece W arszawskiej , opisie 

podróży po kraju naszym we względzie gospodarskim, p .  Maxymi- 
liaa,'Chełmiński wspoiiuiiał (Bibl. Wai-sx. t. -i 18-13, s tr . 267) o po
kładach lignitu koło wsi lirzeźua ua prawym brzegu W arly niedale
ko Konina; w którejto wzmiance jego uderzył nas ten szczegół, że 
pomieniony lignit w ęzęści jest- skainicniaiym. Oglądajiic wkrótce 
polem znacznej wielkości exeniplarz lignitu z tego samego miejsca, i 
nawet z tej podróży zachowany, przekonaliśmy się iż żadna w w y
rażeniu p. Chełmińskiego wątpliwość nie była; jestto bowiem drze
wo, a razem zwęglone i sTcaviieniaie. Rurki pnia środkowe, na
poiwszy się roztworem krzemionki, skamieniały, co jednak nie za
szło w słojach obwodu pnia bliższych, które tylko zbrunatuiono 
drzewo przedstawiają. Zląd, środek pnia (rdzeń) kamieniem jest, 
i tylko bardzo silnem uderzeniem odkrusza się, a obwód (biel), mi
mo zwęglenie, zachował dawną giętkość drzewa, i jakby na wstęgi, 
w  kierunku słojów rozdzierać się daje. Jestto więc osobliwa ligni
tu odmiana, której nietylko w systematycznych opisach autorowie 
nam znani nie wyliczyli, ale nie wzmiankuje o niej i Pusch, lubo 
opisuje (str. ^32 gcogn. Beschr. von Polen) brunatny węgiel oko
ło Konina i pod Morzysławiem. Bez w ątpienia, sztuki tego kopal
nego ciała przedstawiają dziwne igrzysko natury, i przejścia różnych 
jej działań; oko widzi wyraźne, nadwęglone drzewo lam, gdzie czu
cie przekonywa że to niezaprzeczony kamień. Jakkolwiek usiłowa
nia naukowe, doszły w naszych czasach sposobu otrzymywania ska
mieniałości sztucznych, zupełnie ualurulnyra ;.-odobnych, jakkolwiek 
przekonano się, żc na wielkich Afrykańskich piaskach dziś porzuco
ne drzewo, za lal kilka kamienieje, jednakże len nasz Brzeźniński 
lignit, będzie zawsze należał do minerałów, które najdokładniej lo 
działanie natury objaśniają, będzie zasługiwał na szczegółowe przy- 
wiedzenie w ciągu nauki. U.



BLIlO m R A  ŁITERACBLA,

Rubon̂ j pismo zbiorowe, poświęcone pożylecznej rozrywce. 
Wydawca Kazimierz Bujnkki. 'tom / / /  r  rycinami, 
Wilno 1 S 4 2 , drukiem Józefa Zawadzkiego. (S e r y a  

d ru ga , Tom  I) .

Znowu z przyjem nością wilam y R ubona, jako dawnego 
znajom ego, który się. już nam w trzeciej swojej" odmianie 
okazuje, i znowu mamy có ś  z nim do pom ów ienia w' zg o 
dzie jednak i p ok oju , polegając na skronm ych jeg o  w ido
kach i łagodnej w yrozum iałości, z jakiem i s ię  ośw'iadcza 
w przemowie swojej do n iniejszego tomu. Góra Warhan 
zaczyna oddział Iszy R ubona; rozum iehśm y, że  to jest opis 
dawnego« jak iegoś grodziska lub odw iecznej nm gily, teraz 
przez chciw ych po.szukiwaczów starożytności odkrytej. Zna
leźliśm y jednak pod tym tytułem w cale co innego, bo po krót
kiej w zm iance, że ta góra leży blisko traktu pocztow ego  
z Mińska do Dzisny w iodącego , i że jej nazw'isko niew^iedzieó 
zkąd pochodzi, następuje życzenie autora, żeby w  braku le- 
giendy m iędzy ludem o tym Warhanie, naddżwińscy zw olen
nicy poezyi sam i stworzyli romantyczne podanie o nim. Treść 
nawet całego poematu autor układa, radząc wezw’ać pom ocy  
Tassa i Aryosta, i chce żeby- tym sposobem  ukształciła s ię  
njiejscowa czyli rodowa p oezya , nad Dźwiną. Życzymy 
wszelkiej pom yślności tym, którzy g łosu  jeg o  posłuchają, 
ale godzi się  nam w ątp ić , dla ich własnej sław y, żeby nie 
ich rodzinna ziem ia, nie jej dzieje, nie w'idok tej wspaniałej 
rzeki która ją  od w ilżą , tych łąk  i gajów które ją  zielenią, 
ale obcy w ieszczow ie obojętnem i i przebrziniałenii już dla 
nas pow ieściam i, mieli natchnąć ?nłode ich du.sze i na.stroić 
ich lutnie. W reszcie, jak uważamy, autor należy do stronni
ctwa lubiącego dzielić literaturę naszą na niezliczone szkoły: 
ale niemało ich mamy dotąd, a nie rozumiemy coby znaczył 
dodatek nowej poezyi białoniskiej. Dosyć już liczymy naśla-



Uowców w p o e z v i, w ięcej jeszcze przedrzeżniaczów , a nie 
pojmujemy żeby opiewając Dżwinę i świat ją  otaczający, nie 
można było tego d ok azać, tylko z Tassem lub Aryoslein
w ręku. Nam sie zdaje, że pan Jan ze Sw...... herbu Ko-
ściesza, który jest autorem tego p ism a , sam podbbnież są
dzi , bo kończąc sw oję odezwę do poetów, przekony-\va ich 
prawdą niezaprzeczoną, że nikogo nie naśladując ani czyjej
kolwiek' żebrząc p om ocy , Rubon, rzeka tylu wspomnieniami 
dla dziejów  m iejscowych pamiętna, dostarczy niemało źródef 
z podań gminnych, i z pomników starożytności na brzegach  
jej dochow anych, ludziom duszą i talentem pisarskim obda
rzonym, do badań historycznych, pow ieści, a nawet i do po
ezyi. Co do P olocka, o ¡którego pamiątkach starożytnych au
tor z uniesieniem słusznie w spom ina, życzylibyśm y ażeby, 
prócz pow ieści i legiendy o ś. Eufrozynie, która już jest na
pisaną i obiecuje być zajm ującą, jakeśm y to widzieli z próby 
w II tomie Rubona um ieszczonej, ktokolwiek z literatów nad- 
dźwińskich wziął s ię  do napisania prawdziwej historyi mia
sta i księztwa PoJockiego. Staryto gród Słowiański w  pię
knem i znaczącem  położeniu , panowaniem Normandów pa
miętny i tyle później, za króla Stefana i w' dalszych epokach  
głośny, wart żeby mu w dziejach pośw ięcono kartę odpowia
dającą jego  dawnemu znaczeniu. Znajdą się materyały do 
takiego dzieła, w  aktach m iejskich, w dokumentach staraniem  
komniissyi archeograficznej w Petersburgu wydawanych, w kro
nikach i archiwach zakonnych, prócz znanych już dziejopi- 
sów  Rossyjskich i Polskich. Ten co sie  podejmie tej pracy, 
wyświadczy prawdziwą przysługę historyi, sobie zjedna imie 
wliteraturze. Rozstając się  z p. Janem ze Sw. ośm ielim y się  
mu jeszcze  przełozyć, że dwa jego  wyrażenia srodze obra
ziły uszy gramatycznych czytelników Rubona. Nie rozumie
ją oni co znaczy; śladu iadnego napytai niepodobna (str. 3) 
bo w iedzą że się  mówi: „śladu żadnego w ynaleść niepodo
bna” lub nareszcie: ,,o  ślad żaden dopytać się nie taożna" 
W zdrygają się  niemniej na to, żeby: starożytną ścianę ko
ścioła zamieniać frontonem w nowszym Rzymskim smaku (str. 
8), bo słyszą i czytają, jak ludzie mówią i piszą: , ,starożytny 
ścianę z-ainicniać na fronton w nowszym smaku" albo ,,ścia-



iię iajtiip ić frontonem .“  W dalszym ciągu badaii sw oich, o 
Dynaburgu, p. Adam Plater, um ieścił w tym tomie kilka kró
tkich ale ważnych i ciekawych w iadom ości, o wypadkach 
historycznych tego zamku od r. 1278 do 1582. o kompturach 
Dynaburskich, o pieczęci kompturów, o obszerności Dynabur- 
skiego kompturatu, nakoniec o budowie i położeniu starego  
Dynaburskiego zamku. Poszukiwania te objaśnione są  rycina
mi, i wsparte źródłam i, które im służyły za zasadę... Lecz 
najgłówniejszym artykułem w oddziale rzeczy poważnych tego 
pisma, są niewątpliw’ie badania p. Michała liorcha o staroży
tnej gieografii Dżwiny. Miło nam jes t w idzieć życzenia nasze, 
kiedyśm y pierwszy raz o Rubonie w' Bibliotece ( 1 ) mówili,
o potrzebie obszerniejszego tej rzeki opisu pod w zględem  zie- 
miopisarskim, zjszczone teraz piórem dotąd wprawdzie poezyi 
w ięcej oddanem , nie bez zalety jednak na nowe pole puszcza- 
jącem  się . Badania te gieograficzne, pod skromnym choć nie 
szczerym tytułem: „D wa słow a oD źw inie“  podw'ójnie drukiem  
ogłoszone (2), dow odzą że autor ma W'iele w iadom ości te
go rodzaju, i stósow ny zapas książek; ale razem okazują że 
przywiązanie do poetów  muzy, nie pozwała mu ani na chwilę 
rozstać się z nią, nawet przy tak po\vażnej nauce jaką je s t  
gieografia. Dwie liryki bow iem , jakby ramy ja k ie , osłaniają  
sam o pism o, śledzące z ca łą  usilnością etym ologiczną po
czątek nazwy dawanej Dźwinie w różnych epokach i od 
różnych ludów. Jedna z nich jest odezw ą do przjjacie- 
la, objawiającą mu cel pracy tej , druga epilogiem  do 
samej rzeki. Gdybyśmy się  n ak łon ili, bez uwagi na g lo s  
surowszych czyteln ików , zgodzić na uznanie pierwszej za 
wstęp m ogący ujść przy tak naukowej rozprawie, druga 
w żadnym przypadku cierpianą być nie m oże. Lecz au
to r , jak uw ażam y, ma sk łonność wrodzoną do marzeń 
poetyckich, i lubością ich kołysany, chce razem z niemi wnijść

(1) Cibl. \Vars7. grudzień r. 1S42, sir. 62S T. H '.
(2) Dwa słowa o Dźwinie, przez M. hr. Bortha. Wilno, dniliiein 

■Urefa Z.iwadzkiego 1!<43, in iivo, str. 90, przypisane .Marcinowi 
Karnickiemu.



do przybytku h istoryi, która tylko na prawdzie i w nioskach  
z podobieństwa do niej wysnutych, polega. Oneto jeg o  po
dobno zadaleko zaw iodły w utrzymywaniu, że ów mityczny 
Krydan, rzeka Homerowych cza só w , jest dzisiejszą Dźwiną. 
Trudno jes t tego dow ieść, pomimo pow agi Szafarzyka, na 
której opiera s ię  p. Borch. Nie w ierzyi w nią Herodot, 
dośw iadczony w ędrow nik, a co w iększa nie w iedział o ten» 
nazwisku Piteasz M arsylczyk, który zwiedza! pobrzeże W e- 
nedyckie; w reszcie starożytni gieografow ie przypisywali 
Erydan tylu rzekoni i tylu krajom sobie zupełnie przeciwnym, 

że go  w dzisiejszym stanie nauki, za przodka Dźwiny og ła 
szać niepodobna. Również słabe są  dowody autora o toż
sam ości Rnbonu z Erydanem. Ale minąwszy poetyczną ep o 
kę gieografii, dalsze badania o nazwiskach Dźwiny, są w a
żniejsze i zajm ujące. Autor wsparty pracami przeszłowie- 
cznych ziem iopisarzy, a m iędzy późnięjszem i badaczami 
polegając na postrzeżeniach .lana P otock iego i Szafarzyka, 
przebiega cały szereg w spom nień starodawnych o Dźwinie 
łącząc z niemi sw oje w łasne dom ysły i wnioski, mniej w ię 
cej trafne. W śród tych jednakże, niespodzianie objawia nam  
ciekaw e i zupełnie now e odkrycie w  starożytnćj gieografii 
północnych krain Europy, tojest że Turuntus, rzćka w ska
zana u Ptolom eusza, je s t w łaśnie dzisiejszą P ołotą, wpada
jącą do Dźwiny pod P ołock iem , bo dziś jeszcze (słow a są  
autora) u mieszkańców, 'łcieiniaków białoruskich, zowie się 
w siroim wyższym biegu Turuntus.'-*' Gdybyśmy byli tego  
pewni, ale pewni autentyczn ie, w inszow alibyśm y autorowi, 
że mu się  pow iodło przydać nową iskrę światła, do roz
jaśnienia ciem nych podań gieografii starożytnej w tych stro
nach. Ale dwie uwagi jeszcze  nas utrzymują w wątpli
w ości, co do zasady takiego odkrycia. .Pierwsza, d laczego  
autor czując całą  wazno.ść takiego odkrycia pod w zg lę
dem  gieograficznym , tak nawiasowym sposobem  wspomniał
o niem, nie wskazując nawet m iejsc na których w ieśniacy  
Turuntusem Połotę nazywają^ gdzie się  ta nazwa- zaczyna i 
kończy'? Druga, że się  zdaje wątpliwą rzeczą, żeby wyra?- 
Grecki Turuntus czysto przechował s ię  dotąd w m owie nad
brzeżnych jego  Uli «zkańców. Musi to być co.ś podobnego



do Turuntm, lak jak Chronus nazwanie stafożytne Niemna, 
przechowało s ię  dotąd w e wsiach nadniemeńskich Kranie 
zwanych) a też dla w iarogodności naukowej i usunięcia w szel
kich w ątpliwości z uniysiu czytelników, nie łatwo spuszczają
cych się  na dom ysły autorów, wypadało żeby p. Borch u- 
przedzając te zarzuty, wyjaśnił nam w szelkie okoliczności 
stwierdzające tak ciekawe odkrycie w gieografii. Druga część  
tej rozprawy oddzielnie wydrukowanej, nie jest jeszcze w tym  
tom ie Rubona um ieszczoną, ale nie m ożem y jej pom inąć, 
M’dawszy się  raz w rozbiór tego przedmiotu. Tu już autor 
przystępuje do śledzenia początku późniejszych nazwisk Dźwi- 
ny, po Rzymianach zjawiających s ię , i dotąd dochowanych: 
tojest Dina, Dżwina, Dwina, i Daugawa. Szuka ich najprzód 
i bardzo siusznie, w podaniach korsarzy Skandynawskich i 
za pom ocą Jana P otock iego przpvodzi wspomnienia dawne o  
niej w średnich wiekach, sięga  aż do sag  Islandzkich. Da
lej popuszcza zbytecznie cugle wyobraźni sw ojej, wywodząc 
żródłoslów  wyrazu Diwina', nakoniec w yłuszcza pochodze
nie nazwiska jej Ł otew skiego Daugawa. Wywód ostatni je s t  
bardzo jasny i prawdopodobny, szkoda że do niego wm ieszano  
szczególn iejsze dom niem anie o początku wyrazu Daugawa, 
od napaści Litwinów na Łotwę. W^ ŝzakże to są  ludy jedno- 
plem ienne, razem kiedyś z sobą w tych już koto Dźwiny sie
dzibach połączone, zacóż ich tak w cześnie wzajemnemi na
pastnikami robić, kiedy Litwini dopiero za panowania m ie
czowych rycerzy, jako tacy, zaczęli być znani Łotwie. Dźwin« 
Zaś nie wtedy, ale przy osiedleniu Lettońskiego nad jej 
brzegami pokolenia, m usiała być nazwana Daugawą. W ogól- 
ności.-poszukiwania te p. Borcha, są  nader zajmujące. Tro
chę mniej skłonności do w yboczeń poetyckich, w ięcej pro
stoty’ w 'opow iadaniu, a byłoby zupełnie naukowe, gieogra- 
ficzne; w} Itażdym razie są prawdziwie pożyteczne i zaszczyt 
autorowi przynoszące. Język Polski w tem piśm ie zaledwo 
trzy razy tylko został z gruntu obrażony, bo zresztą dobrze 
nim włada autor, i pióro jego  unosi s ię  nieraz do stylu 
w yższego i ozdobnego. Usterki te są: jakby nie było, zaw
sze mam nadzieję (str. 46 broszury); wszakże za dni na
szych u iHenchórc swoich zow ie s ię  Dżwiną (str. 47); jak- 
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by iię to wreszcie nie stato (str. 76). To iiie jest po polsku, 
bo się mówi: „C óik olw iek  bądź, zawsze mam nadzieję“  —  
„u  źródeł sw oich zow ie się Dźwina“  i tym podobnie. Wyraz 
także natedy tak często  przez autora używany, również się  
nie zgadza z czystością języka. Dodamy tu jeszcze , że  po
m ieszczenie Surow ieckiego, autora kilku rozpraw średniej war
tości, (str. 59) zupełnie jest niestósow ne, obok przytoczonych  
razem innych imion, prawdziwie znakomitych. Literatura tego  
tomu Rubona zbogacona jest dwóma ury^vkami pięknych po
w ieści, ale_i cóż kiedy to są  urywki; chociaż fragmenta wy
bornych pamiętników X. Jordana, mają pewne następstwo. 
Z żalem odryw'a s ię  od nich czyte ln ik , i gubi w od leg ło 
ści czasu m iędzy ukazaniem się  tom ów całą osnow ę praw
dziwie sw ojsk ie j, rodzinnej pow ieści, o której układzie nie 
możemy nic jeszcze wyrzec stanow czego, dopóki jej w  całości 
nie poznamy. T ożsam o pow iedzieć wypada o dwóch rozdzia
łach Stypy, pow ieści Edwarda Tarszy; wybitne charaktery 
działaczów okazują wyższy talent; nie wiem y jednak ani o spo
sobie prowadzenia rzeczy , ani o utrzymaniu charakterów. 
Między w ierszam i, zasługują na w iększą od innych uw agę, 
piosnki gminne Białoruskie przełożone przez pp. Aleksandra 
Grozę i Ign. Chrapowickiego, nietak dla samej ich poetyczno- 
śc i, bo tej niewiele mają, jako dla potrzeby zachowania uczuć 
i wrażeń ludu, mniej od innych znanego. W trzecim rozdziale 
tego tomu, dosyć ciekawy jest: rzut oka na wioski ipola wln- 
flancieck, jako obraz obecnego stanu ludności rolniczej, zam ie
szkującej tę krainę, krótko ale zręcznie skreślony. Radzi- 
byśmy w'yczytać kiedykolwiek cóś obszerniejszego i bardziej 
szczegółow ego w tym rodzaju; pożądane byłyby również, choć 
przybliżone, w iadom ości statystyczne o tej części dawnej Pol
ski. Wydawca Rubona obiecuje nie ustawać w przedsięw zię
tej pracy; daj mu Boże wytrwałość. My zaś przyrzekamy za
jąć się szczerze przyszlemi tomami Rubona, z ochotą i usil- 
nośeią, jakiej dowody daliśmy roztrząsając poprzedzające.

M. B.



Opowiadania Johna of Dycalp.  ̂ z g o d łe m :
TuUo é vero, yerissimo!
Letlore mió carissimo!

Wilno., nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego 1 8 4 3 .

Znamy już dawno z licznych d z id ek  i broszur pisarza 
tego, który pod przybranem imieniem Johna o f Dycalp, co 
rocznie przypomina się  czytającej publiczności. Surowa kry
tyka zaprzeczała mu zd o ln ości, talentu i humoru (1 ); z dru
giej strony, ciągle sypano mu pochw ały (2), a w  uniesieniu 
nazwano go Polskim  Sternem: przesadzono w' obu razach- 
Chcąc tego pisarza sprawiedliwie ocenić, potrzebaby o w szy
stkich jego  pism ach m ówić po sz c z e g ó le , wszakże gdy 
jedne już obszernym uległy rozbiorom , drugie nie zasługują 
na nie (3), zastanowim uwagę nad najnowszym utworem Johna 
o f Dycalp , , Opowiadania“  które rzeczyw iście niepospolity 
talent znamionują. Opoipiadania sklaáa cztery powieści: Je
szcze dzicy. Trzej bracia dziedzice, Powrót rabina, i Su
chotnica.

Treścią powiastki: Jeszcze dzicy, jest że do autora przy
był znajomy, chcący cóś się  dow iedzieć o dzikiej parze, chłop
cu i dziew czynie, co byli w sąsiedztw ie, a o czem ze zgor
szeniem , John o f Dycalp nic nie w iedział. Jadą w ięc  z cie
kawym sąsiadem  do Albertyna, i tam od p. rządcy otrzymują 
w iadom ość o dwojgu dzikich urodzonych w lesie z km ieci, 
co uciekli ze wsi i w  odosobnieniu żyli. Hryszko, ch ło 
pak z téj pary, byt nadzwyczaj obżarty; bił s ię  o  pienvszen- 
stwo z trzodą chlewną chwytania wyrzutków nieczystych na 
podwórzu, niczém głodu ciąg łego  nie m ogąc zćispokoić: wre-' 
szcie chciał się  ożenić, ale chciał żeby J dziewkaj była hożą 
i smaczną.

«
(1) Roczniki krytyki Literackiej H. Lewestama. w W arsx.
(2) Tygoduik Petersburski, i pisma Mich. Grabowskiego.
(3) Dosyć tu wspomnieć pisma Johna of Dycalp w 2 tomach, i 

komedyjkę Pneczncie'.



„A ha! teraz rozuitiiem (mówi sani autor John of Dycalp) 
dlaczego tc JVarszatrie nie m ówi się  już i nie pisze ładna 
piękna, ale smaczna osoba. Jestto bardzo naturalnie, zupei 
nie á la Hryszka (4); nienasycone to stworzenie, mające po 
ciąg do sm acznych rzeczy, umarło: dziewczyna peJni obowią  
zki stróża, i zaganiacza drobiu. Ponieważ żadna m yśl, uczu  
cie , żadne nawet nawyknienie, nietylko religijne ale ani ludzkie 
które pospolicie.zow iem y U'rodzonevii, nie daty się  upatrzyć 
w  tych dzikich tworach, w edle opowiadania pana rządzcy 
John o f Dycalp, pow'ażnie wykrzykuje: „O tóżto ideały Rus
sa!“  (5) obrazek nieciekawy, lubo z całą sw obodą i prosto
tą stylu opowiedziany.

W powiastce Trzej bracia dziedzice: widzimy trzech bra
ci dziedziców w si jednej, w  jednym  zamieszkałych dworze, 
a nawet w jednej izbic, wraz z psam i, strzelbami, od rana do 
późnej nocy grających z sobą w djabełka, i przegrywających  
nawzajem w ódkę, sum ki należne z gospodarstwa, pańszczy
znę, psy, g losy  swoje^do wyboru, a nawet, jak wyraża autor, 
jakąś ni fallor, Ulanę. (6)

Jeżeli wizerunek takich d ziedziców , z oryginałów jest  
tak dokładnie zdjęty, smutne uczucia obudzą w  duszy, że  
żyją na tej ziem i takie istoty: nie sądzimy bow iem , aby zmy
śleniem  a lak zjadliwą satyrą, chciał autor sw oich w spóí- 
ziemian oczerniać.

Powrót rabina-, wyborny obrazek , malujący doskonale 
handlujących żydów w  malćm Litewskićm miasteczku. Opisy 
rzeźwe, p ełn e  dowcipu i humoru, okazują niepospolity talent 
autora, jak um iejącego dzielnie władać piórem; styl sw obo
dny, obrazowy, rzecz z taką prawdą i z takim urokiem  od
dana, że zda s ię  iż jesteśm y wpośród ‘ téj ćmy żydowskiej, 
caíéj hołoty Izraelskiej ciągnącej brykę płócienną z uczo
nym rabinem, wśród; wrzawy i okrzyków radości.

Suchotnica jest za prawdę jedną z najlepszych pow ieści, 
jakie kiedy wyszły z pod pióra Johna o f Dycalp. Samym

(4) str. 25.
(5) str. 27.
(6) 6tr. 55.



przedniiotem rzewna i bolesna, oddycha tém silnéin ucŁucicm, 
które się nmsi przelać w serca czytelników.

„Przynoszę wam pow ieść (m ówi aufor) maJo przypada
jącą do zw'yczajnego biegu rzeczy ludzkich, niełatwą do uw ie
rzenia dla um ysłów pospolitych, ale w ziętą z rzeczywistości; 
n ieste ty , czemuż ledwie do snu tylko pięknego podobne]!“

Krótkie dzieje a sm utne ofiary w oli rodzicielskiej. Nar 
talia oddaje rękę starcowi zamożnem u i szanownem u, chociaż 
już serce oddala krewnemu Leonowi. D ziesięć lat pożycia 
ze starcem , a później wdowieństw a, żywiła jedną m yślą, w spo
mnieniem ukochanego Leona. M iłość czysta trawiła życie  
téj anielskiej istoty, dopełniającej św ięcie  obow iązków  żony:
i m iłość ta przem ogła, gasząc zwolna pochodnię życia. Leon 
wraca z zagranicy, zastaje tę którą u b óstw ia ł, w  ciężkićj 
chorobie; n ieuleczone | suchoty zapowiadały zgon błizki. Na 
tém łożu  boleści złożona, nie m ogąc pow stać, bierze ślub  
z Leonem.

„K obiéta anielskiego oblicza, w  b ieli, z wiankiem myrtu 
na głow ie, z jakim ś nie ziem skim  rum ieńcem  na tw’ansy, to 
znikającym, to znowu zjawiającym s ię  nagle, z wejrzeniem
i uśm iechem  niepodobnem i do spotkania na naszym  św ie
cie, siedzi na posłaniu oparta o wezgłow ie: po obu stronach, 
stoją przy niéj i zalewając s ię  łzam i, wspierają ją  dwie m łod
sze siostry; chora trzyma w  jednym  ręku zapałoną kościelną  
św iecę , drugą jéj rękę osłania stuła. Obok stoi mężczyzna 
lat trzydziestu, twarzy m iłej, pogodnej, uszczęśliw ionej, i po
wtarzając za kaptanem śpiesznie i z uczuciem  św ięte słowa  
obrzędu, zdaje s ię  ch cieć dodać s ił i g łosu  swojéj towarzy
szce , i n ie m ieć innéj niespokojności w  sercu i oczach , prtfcz 
téj tylko, czy jej wystarczy życia dla domówienia przysięgi? 
Jesl w ięc on widocznie św iadom y ca łego  niebezpieczeństwa. 
Lecz czyliżto nikczem ne rachuby powodują go  do tego  
ślubu? Czyliż oneto mają nam Üômaczyé i ten pośpiech  
w jego s łow ach , i tę zm ieszaną radość i n iespokojność  
w  oczach? Oto kapłan obraca się  do nich ze słowam i przy
sięg i, że nie m ają się opuścić aż do śmierci,

„Tak, nic opuszczę ciebie aż do śm ierci, i  b ędę twoim  
po śm ierci!“  odpowiada m łodzieniec.



—  „Aż do śm ierci, i będę twoją po śm ierci:“  powtarza na
rzeczona.

Starzec, kapłan ? zachwiany tą dodatkową odpowiedzią  
nie przepisaną od kościoła , chce cóś przemówić, ale uderzo
ny tąż sam ą m yślą, która w  tej chwili przebiegła nas-w szy
stk ich , że zwyczajna przysięga'ślubu miałaby tu tak maio 
zastósow ania, zostawia bez zarzutu dowolną odpowiedź ślu
bujących, ociera Izy, i po krótkiem m ilczeniu, w  ciągu którego  
słychać było piacz przytomnych, drżącym od rozczulenia g ło 
sem , kończy św ięty obrzęd.

Dzięki Ci, Boiel powtarzają w jedne słowa zaślubieni 
] tobie ojcze! przydają, całując ręce b łogosław ionego ka
płana.

„Tak, teraz jestem  zupełnie szczęśliw ą , przerywa chora 
z tkliwym uśm iechem , i ani m yślę o tem ile dni czy godzin  
Jeszcze mi tu zostaje. Dożyłam jedynej chwili, przed którą 
odejść od w as, byłoby mi nad siły. Gdy jednak Bóg m iło
sierny raczył m ię w ysłuchać, i tak cudownie dopełnił osta
tniego m ojego życzenia, gdym oddała przysięgę, i m ogę już 
nazywać moim .w iecznym  towarzyszem , m oim  m ężem  tego, 
do którego nie śmiałabym inaczej zbliżyć się w  przyszłym  
św iecie, jakże nie mam być szczęśliw ą z całej duszy? jakże 
mi nie czuć się  i zdrową i w esołą?“

I z jękiem  tego anioła, miesza się  odgłos w eselnej mu
zyki. N iedługo, pochylona na jego  ramieniu, usnęła cicho na 
wieki: a przecież ten poślubiony kochanek, ten mąż chwilo
w y, chociaż nie targał na sobie w łosów , nie przywoływał prze- 
klęstw , ani świadectw nieba i ziem i, że połączy się  z nią na 
zawsze; chociaż z dziwną jakąś m ocą i troskliw ością zajmo
wał s ię  sam jej smiertelnem ubraniem i bez łez , w  cichym  
sitiutku stał nieodstępnie przy jej otwartej trunie, przecięż 
na ca łe  życie zachował on uporczywe przywiązanie do zmar
łej, i jeśli kiedy polem  poglądał jeszcze z mitem wrażeniem  
na jaką kobietę, lub przysłuchiwał się  z widocznem  upodo
baniem g łosu  kobiety, to było dlatego tylko, wraz to p o 
wiedziały łzy je g o , że spotykał on jakieś słodko poszukiwa
ne, drogie, wszystkiem już dla niego będące podobieństwo. 
M usi być coś niewymownie m iłego, c o ś  b łogo zaspokajającego



i Wystarczającego dla duszy, kochać sarną nadzieją, i odkła
dać jej spełnienie do drugiego wieku. Musi to być m iłość  
czystsza, trwalsza i piękniejsza od najsłodszycłi uczuć zie
mi, kiedy zdoła napełnić człow ieka taką dziwną wiarą wprzy- 
szłe spotkanie, i najmimowolniej nasze myśli w'znosi do św ię 
tej i niezachwianej religijnej p otęg i.“

Dwie pow ieści w  Opowiadaniach: Powrót rabinâ  pełen  
humoru, dowxipu i pra\vdy, w  kontraście z tkliwą i rzewną 
pow ieścią Suchotnica, dopiero nas po raz pierwszy przeko
nywają, że John o f Dycalp stanie niedługo w rzędzie tych 
pisarzy, co nie stronniczemi pochwałam i, ale rzeczj wistą za
sługą , chubne dla sieb ie , pożyteczne dla literatury zajęli sta
now isko. Wt.-

Odpowiedź na recenzyą p- H- Łabęckiego Opisu Wieliczki.
U czyn ione przez p. Ł ab ęck iego  invagi nad m oim  op i

sem  W ieliczki, częśc ią  z u stęp ów  m ojej p rzem ow y u cin k o- 
w o , w ed łu g  w id ok u  recen zen ta  sk lejonycli w yn ik łe , c z ę 
ścią  z m ylnego na przedm iot zapatryw ania się w yciągn ię
te, zm usiły  m nie do napisania n astęp nego  artyk u łu , w  k tó 
rym  nictak p rzeciw  b łahym  recen zen ta  zarzutoni bron ić  
się zam ierzyłem , jako raczej w skazać m u, iż a ie  zapatry
w ał się um iejętn ie na przed m iot, o którym , aczk olw iek  dla 
sieb ie  obcym , z niejakąś p ew n o śc ią  rozpraw iać s ię  zdaje.

Zaraz na w .stępie sw ych  uw ag, p rzyw iód łszy  p. Ł . 
z m ojej przed m ow y, iż w iadom ości ir  tej książce zaw arte  
zebrałeui z najw iększem  staraniem  i śc is ło śc ią  naukow ą, 
odw iedzając ■wielokrotnie tę kopaln ię , m ów i „d la teg o  też 
spodziew aliśm y się , że p. Z . obdarzy nas o d p ow ied n ią  za- 
p ow ied zen iu  w iad om ośc ią  h istoryczn ą .“  Jak fa łszyw y jest 
tea  w n io sek , d ow od zić  nie trzeba, bo każdy w ie , ze nikt 
w  kopalniach  nie szuka źró d e ł h istorycznych . Z k ąd  zaś 
bratem  szczegó ły  do  skreślenia h istorycznej w iadom ości, 
to  w yraźnie w przedm ow ie ośw iad czy łem ; wszakże na str. 
V  pow ied zia łem , żem  jéj n ie u k ładał z d ok u m en tów , ale 
z udzielonych  sobie przez p. A m brożego G rab ow sk iego  no-



ta tck, k tó re  czy też same byty co je p. Ł. z uprzejmości 
tego m iłośnika daw nych pam iątek  otrzym ał, o tém  sądzić 
nie m ogę, bo m ogło  być, że uczynny p. G r. co się każ
dem u  zdarzyć może, zasilając mnie swemi wiadomościami 
p rzepom nia t  o innych, które póínie'j znalazłszy, p. Ł. m ógł 
przestać .  Niewczesny zatem i n ieuzasadniony jest zarzu t 
p. Ł .  k iedy mówi , ,wyznać musimy iż z takowych (t. j. 
panu  fc. przez p. Gr. udz ie lonychno ta tek )  n iezna laz łś ladu  
w  mojej książce.

N ie chcąc brać za zasadę m oich  w spom nień  h is to 
rycznych dokum entu , k tóry  dw aj najznakom itsi dziejop i-  
sow ie  nasi dla w ażnych przyczyn za p od rob ion y  uw ażali, 
w niosek  m ój, że już w p o ł o w i e  X II  w ieku  d ob yw an ie  soli 
w Wieliczce znacznie m usiało  być rozw in ięte , opieram  
szczególn iej na nadaniu K azim ierza księcia S an d om ier
sk iego z r. 1 176 , które'm jak D łu g o sz  św iad czy , T . I  str. 53 i 
ten  książę cystersom  S u lejow sk im  udziela Ahieum salis in 
Cracotiensł. D op ók i p. Ł . m ocn iejszem i d ow od am i nie zbije 
tw ierd zeń  wyżej p ow o łan ych  u czon ych  o ia łszy w o śc i rze 
czon ego  d yp lom atu  gru n tow n ie  zebranych, d o p ó ty  żaden  
zg łęb ia jący  rzeczy, zdania o początk u  żup Wielickich w  r. 
i i o 5 ,  bynajm niej podzielać nie będzie. W in ien em  tu zw ró
cić  uw agę recen zen ta , iż w e d łu g  m ego  rozsądku u czyn io 
na przezem nie w zm ianka o w yd ob yw an iu  so li w  WieliczT 
ce w p o ło w ie  X II w ieku, tak różnej je s t  treśc i od  przy
p isu  w zg lęd em  d yp lom u lega ta  A egid iusza  na str. lo p r z e -  
zem nie um ieszczon ego , iż nie pojm uję jak z p ołączen ia  
tych  sporanien m ógł, bez obaw y ściągn ien ia  na sieb ie  za
rzutu  iż dziury na ca łem  szuka, o jakieś potęp iające m nie  
zap om nien ie  się posądzać.

Z ok o liczn ośc i iż na str. 9 sp om n ia łem , że B ochn ię  
parpum sal nazw ano, p. Ł . o św iad cza , iż„ w y zn a ćm u sim y , 
że nazw y tej ostatn iej n igdzie  nam czytać się nie zdarza
ło .“  G d yb ym  sp osob em  p. Í-. ch c ia ł rozum ow ać, naten 
czas z jego uw agi u czyn iłb ym  ten  w niosek , iż lub o  jego  na
zw isko na ty tu le  d z ie ła  G órn ictw o  w P o lsce  jest u m iesz 
czone, n ie on jednak jest te g o  ctjieła  au torem , i że go  
naw et nie czytał. W = £fk ie  na str. i3 5  T , I, w yraźnie o



mniejszej soli spomiiia. Co się tycze dowodu etym olo
gicznego, że Bochnia; od  bochna byta nazwana,, ten jako 
utwór godny pióra D ębotęckiego, na uwagę nie zasługuje.

Zarzucając mi rec. że trybu Świątkowskiego z innemi 
z czasów Ivaziniierza W . nie spomniatem , nie powinien byt 
przestać na samym zarzucie, ale zarazem okazać iż ten 
x-zeczywiscie w lym  czasie byt wybity,

W  dalszym ciągu swych uwag pyta się p. Ł. dlacze
go o M ikotaju Bocbnerze pod. r. iĄo5 mówiąc, dodaję, 
iż to być ma zapewne Bonar, gdy wtaśnie Bocbner Mi- 
kotaj herbu Starykoń przodkiem jest W ielopolskich, Bo- 
nerów zaś rodzina przybyła do Polski, unikając prześlado
wań religijnych w N iem czech, w i’. i5oo. Nim przystąpię 
do wykazania powodów  m ych wątpliwości, azali Bocbne- 
rowie i Bonerowie nie byta jedną itąż samą familią, w y
pada mi zwrócić uwagę p. Ł. na to, iż jeżeli czytaî De~ 
cyusza, to go na str. io5  i następnych wcale nie zrozu
m iał kiedy Bonerów, dla usunięcia ich od prześladowań 
religijnych, do Polski przenosi. Zkąd to w yczyta ł, iż 
Bonerowie na początku X V I wieku do Polski przybyli, 
trudno odgadnąć, albowiem  D ecyusz, z którego nasz recen
zent str. 64 zamiast 62 mylnie przywodzi, na tém m iejscu  
tyle tylko spomina, że Jan Bonar w r. i5o8 ju żo d  lat 12 
interesami Zygmunta I zarządzał, a na str. 109 wyraźnie 
m ówi, iż tenże Jan, już za Kazimierza Jagielończyka w Pol
sce bawit. Wszakże tocząca się między w ojew odą Reńskim  
a W issenburczykam i wojna, która wielu obywateli do 
opuszczenia rodzinnego miasta zmusiła, w edług św iadec
twa tegoż Decyusza, przeszło 100 lat trwała; łatw o zatćm  
być m ogto, co też i rzeczony dziejopis poświadcza, że już 
Mcześnićj W issenburczykowie d<ł Polski się przenieśli. 
Jakoż W' powołanym  D ecyuszu (str. 108) czytamy, iż muUo 
major pars (Wissenhurgensium) in PoJoniam coneessit atque 
ita a centum fere annis Polonia potissimumque Cracovia 
Wiüsenburgensium domicilium fuit, miki lamen non constat, 
qui primi in hoc regnum ingressi, sedes hic qmesiterint. 
Okoliczność ta najmocniej popiera moję w zględem Bochne- 
rów i Bonerów  wątpliw ość, której bynajmniej nie uchyla 

Tom I. L u ty  jgH*



wzgląd na ló in ic ę  ich herbów; skoro zivniyniy, ie  m oie  
być, ii fedeii z rodzeństwa póiniej us/,Iaciicony, odm ien
ny lieil) przybrai. iSiemalo leż uzasadnia moje powąt- 
pie««n ie i to , że u Staro w olskiego, M onumenta na str. 
204, czytamy nagrobek Izajasza Bonera w r. 1471 zmarie- 
go. który zatem na początku -wieku XV urodzić się mu
siał, z dawniej osiadłych w Krakowie rodziców. W resz
cie N iesiecki, T. l .s lr .  187, Bochnerów i Bonerów za jednę 
familią uważa. Przywiedzione szczegóły przekonaćby p o
winny p. Ł ., że odw ołanie się do świadectwa Paprockie' 
go, nie uchyla wątpliwości, którą dawniejsze h istorycz
ne popierają wspomnienia.

Ka uwagi p. Ł. iż w spisie żupników, niektórych po
opuszczałem , innych lata ich żupnictwa albo niew’ła- 
ściw ie położyłem , albo czas ich dzierżawy przedłużyłem  
lub skróciłem , tyle tylko powiedzieć m ogę, ii nie moja jest 
■wina, jeżeli rękopism Dłutyiiskiego sztygara W ielickiego, 
żyjącego «'drugiej połow ie XVIJ wieku,m niej dokładnyn» 
byt nad ten z którego mi uprzejm ość p. G rabowskiego  
czerpać dozw oliła. Jakkolwiek bądź, w iadom ość, że ten 
lub ów żupnik, m ianowicie od potowy X V II wieku kilka 
l.it wcześniej lub później, dłużej lub krócej kopalnię arcn- 
dował, do dziejów rozwinięcia się żupy Wielickiej na nie
wiele się przyda, bo żupnicy byli tylko prostenii dzier
żawcami, którzy ztego  pospolicie znakomite zyski ciągnę
li, nie troszcząc się bynajmniej o istotne w’ żupie poprawy.
A jak dzisiaj d!a ogółu obojętną jest rzeczą, kto tę lub 
ow ą karczmę arenduje, albo się jaką dostawą trudni, tak
i dokładna lista żupników n ie 'm a  żadnej wartości dla 
dziejów żupnictwa, których treści bynajmniej nie podnie
sie; będzie to bowiem  czczy spis osób, bez żadnego dla 
oświaty użytku, który jednak nie zaszkodzi rzeczy, jeśli 
go kiedy p .Ł . ogłosi.

W  dalszym ciągu swycłi uwag, p.-L. zarzuca mi, ii 
nietylko iem  -wiele nazwisk osób przy żupnictwie uży
tych poopuszczał, ale też zwraca na to uwagę, iż m oje itó -  
niaczenie nazwisk i obowiązków wiele przedstawia om y
łek. które on poprawia. 1 tak kiedy przy carpenlarius



przez pom yłkę H'ydrukowano rymarz  ̂ nie clicąc tego uważać 
w spisie poprawek, gdzie na stelmach poprawiono, za i)tątl 
mi to poczytuje, i sam mylnie, snadź z Francuzkiego char- 
pentier, parpentarius przez cieśla wyktada. Co do wyrazu 
faber, który w łaśnie znaczy każdego rzemieślnika nad 
twardym  m ateryaísm  pracującego, ten bez dodatku przy
miotnika, bliżej zatrudnienie określającego, np. ferrarius 
kowal, lignaHus cieśla, aerarius bronzownik, pospolicie cie
ślę oznacza; niesłusznie zatem p. Ł. faber przez cieślę 
wyrażone, za b łąd uważa.

O historyi wewnętrznej administracyi żupy, nie m ap. 
Ł . jasnego pojęcia i gubi się w szczegółach, a nie pojąwszy 
ep ok , n iem a  punktu oparcia się. Gdy za panowania Z y 
gmunta I, wyszła Polska ze średniego wieku, przy coraz 
wzmagającem się ośw ieceniu, wypadało zmienić admini- 
stracyą przez Kazimierza W. postanowioną. W yznaczona 
zatem kommissya, położyła do tego zasady, które do r. 1772 
trwały. Przepisanie nowych instrukcyj z r. i6 3 i ,  ani też in- 
strukcya z r. 1743 Borlacha, uie są  zmianami kardynaluemi 
zarządu w ew nętrznego, ale poprawam i, co wypada ści
śle odróżnić. W szakże wielką kopalnią nie można inaczej 
rządzić, jak zaprowadzając ciągłe poprawy lub zastosow a
nia do okoliczności biegowych; zupełnie co innego jest 
zmieniać sposób administrowania. Podobne wypadki są tyl
ko skutkiem intellektualnego stanu jakiego narodu. K to  
tego nie obejmie , zaginie w szczegółach jak p. Ł. w niniej
szej receozyi i w swej historyi kopalń (G órnictwo w Pol
sce: W ieliczka lub Olkuszj.

Z uczynionej przezemnie ivzmianki na str- 18, iż p od 
czas dzierżawy żup przez Oleśnickiego w  r. i6i4> dochody  
z W ieliczki przeznaczone były dla Jezuitów na w ybudo
wanie kościoła ś. Piotra w Krakowie, p. Ł. twierdzi iż to 
później miało m iejsce , gdyż przywilej na założenie tego  
kościoła przez Zygmunta III pod datą 13 marca 1628 pod
pisany, odpowiada czasom żiipnictwa Andrzeja G órskiego, 
kiedy przypuścić nie można żeby król Zygm unt Ilf niiai 
zapomnieć w r. itízS, iż w i-. i5g'j d. czerwca pier«sz-J 
węgielny kamieil do tej świątyni założył, i takową \v r. iCoS



po odprawieniu w niej d. ag czerwca po raz pierwszy na
bożeństwa, nazajutrz wraz z królową i królewiczem  W ła- 
dysiawem  ogla.dat, jak to pisze bliższy tych czasów W ieiewi- 
cki {Historici Diarii domus professae Societ. Jesu str. i65  i 
325)  a oroku założenia najwymowniej świadczy medal z tej 
okoliczności bity, w Bentkowskiego spisie m edalóir str. 20, 
tudzież w  Gabinecie Raczyńskiego (T . I, str. 268, tab. 69) 
opisany; wypada zatem, ze p. ij. źle zrozumiawszy doku
m ent który prźywodzi, ukończenie fabryki kościoła, jego  
założeniem  nazywa.

Z przybranym tonem biegłego znawcy, czyni mi p. Ł. 
zarzut żem nie um ieścił spisu naczelników żupy W ielickiej 
pod  panowaniem A ustryackiem , a wyraziwszy’ swe zadzi
wienie, że będąq blisko źródła tegom nie uczynił, uzupełnia 
tę bstę. Żem  ja tego nie uczynił, nie pochodziło to  z ł)ra- 
ku chęci zebrania w szystkich, tyczących się W ieliczki, 
siczegótów , ale raczej ztąd w ynikło, iż jak %vyżej spomnia- 
iem , utrudniony jest przystęp do archiwum kopalni dla osób  
obcych. Alekiedy p .Boczkow ski lekarz przy żupie, do wyda
nego przez siebie w r. z. opisu W ieliczki, wykaz administra
torów Austryackich d o łą czy ł,’łatw o byto zatem p -Ł . z dru
kowanej książki tę listę przepisać, bez zacytowania źródła.

W  zdaniu o części g ieo logiczn ej, p. Ł . aczkolwiek 
z pochwałą o niej m ów i, jest n iedokładny, i m im owol
nie n i«id olność swoję wykrywa w tym  względzie. Ja
koż , nie wdaje się tu w szczegóły, które go w części I aż 
do błahej drobiazgowości zajmowały, ale tylko nastrzępiw’szy 
pism o sw oje ¡ogólnemi słow y, i nieokazawszy źe sprawie
dliwe jest jego zdanie, bez namysłu powiada jakobym po
szedł za najwięcej uzasadnionem zdaniem, i nakoniec żałuje 
żem obszerniej nie objaśnił, nie wskazał i nie ocenił twier
dzeń mych poprzedników. A kiedy recenzent bynajmniej 
nie zastanowił się nad te'm, czyli uczynione przezemnie ozna
czenie pokładu solnego na jakiejś zasadzie jest oparte lub 
nie, a zatem kiedy przez swoje powątpiewanie okazał ii 
nie jest zdolny rzecz tę należycie ocen ić, w rozbieranie 
onej wdawać mu się nie należało; bo zdania o nowych  
pom ysłach, nie powinny być sądem ślepego o koIorSch. Aby



zatem rzecz tę wyjaśnić dla tych, którychby niby z truj- 
nóżka wyrzeczone zdanie p -L . do m ylnego ocenienia mych  
myśli uwieść m ogło, sposób mój uważania poktadu solne
go W ieliczki, w krótkości tu w yłożę. Beudant, a po nim 
Boue i K eferstein, rozpoznając ten pokład, z ogólnego wej
rzenia skamieniałości w"nim zawartych, uczynili wprawdzie 
wniosek, że do trzeciorzędowych należy, atoli żadnej mu
szli za wskazówkę tego poktadu służyć m ogącej, gatunko
wo nie oznaczyli, oraz nie w yttóm aczyli, dlaczego pokiad  
W ielicki jednaki ma p och ył z pokrywającym  go piasko
wcem , a w łaśnie dla tej jednakowości pochyłu obydwóch  
tych formacyj, późniejsi autorowie L ill i Pusch, pokład so l
ny za część piaskowca ICarpatowego uważali. T e  niedo
kładne lub mylne twierdzenia, częścią wyjaśniłem przez ga 
tunkow e oznaczenie skam ieniałości osadów trzeciorzędo
wych, częścią sprostowałem  tą uwagą, że pokład solny przy 
w zniesieniu gór, przez dawniejszy piaskowiec został przy
walony. A kiedy ijliższe rozważenie tycłi szczegółów , w iel
ce zasługuje na uwagę ze w zg lęd u , iż na nich dalsze 
poszukiwania soli w K rólestw ie Polskiem koniecznie opierać 
się muszą, już zatem ze względu na te okoliczności, spra
w iedliw y, rzecz o której chce pisać znający recenzent, 
powinien Ijył wykazać, czy te widoki są moje -własne, czy 
też tylko jak p. -L. p odob ało  się napisać, za najwięcej uza- 
sadnionem poszedłem  zdaniem.

Nie bez wzruszenia ram ionam i, odczytałem  zdanie 
p .  Ł. o części trzecie'j, gdzie tenże m ó w i, iż w niej nic 
nowego nie podałem . Wszakże dla oznaczenia zw ię
kszającej tem peratury coraz znaczniejszych głębiach  
w żupie W ielickiej, najwyborniejszemi instrumentami li
czne robiłem  doświadczenia, wielokrotnie m ierzyłem  tem 
peraturę w ó d , barometryczne pomiary głębokości żupy 
pow’tar/^ałem. Jestże to niczem ?

W reszcie nie podoba się, aczkolwiek dokładny spis roz
praw i dzieł o W ieliczce, gdyż niektóre, zdaniem jego, nie 
™ają m ieć z nią ścisłego związku. Chcielibyśm y iżby re
cenzent na szczegółach oparł słuszność sw ojego twier
dzenia, bo według naszego zdania, wszystkie tu przytoczo-



ue dzieła, pod trzema względam i z opisem  W ieliczki są 
zespolone. Kończymy tę odpowiedź uwagą, iż p. i- , nie
słusznie, jak się z jego recenzyi dom yślać m ogę, uraził się 
zdaniem o jeg o  dziele; Górnictwo w Polsce, kiedym przy
w iódłszy je na stronie, tę o niem uczynił uwagę ii  część gie- 
ologiczna składa się ze sam ych b łęd ów . W szakże sam p .Ł  
zgodzi się na to, ze piszący w kraju o W ieliczce, już w ielo
stronnie uważanym i zgłębianym  przedmiocie; przynajmniej 
tę część górnictwa krajowego prawdziwie opisać byt powi
nien, a nie pomnażać i rozsiewać grube b łędy, które, jako 
postępowi szkodliw e, karcić i wytępiać należy, zwłaszcza, 
kiedy dawniejsi niem ało ich rozsiali, jak np. Siarczyilski, 
który w książce przez siebie wydanej w W arszawie w r. 
1782, w najlepszej'w ierze opowiada, że w  kopalni W ielic
kiej mieszkają ludzie i tam się rodzą.

L. Zejszner.

Treść książeczki „o kometach i teoryi biegu ciał, przez Jó
zefa Sapalskiego, w Warszawie w drukami J. Ba- 
ryckiego 1843, stronnic 190.

' 2  przypisania ««  Ukrainie Chmielewskiemu Ao-
wiadujemy się  pierwszy raz, że Ukraina jest tylko wioską, 
na której siedzi .5 od niej się pisze zwyczajem dawnym przy
jaciel p. Sapalskiego, tak, jak się pisywali na Potoku Potoc
cy, na Koniecpolu Koniecpolscy, i t. d. Z tym przyjacielem 
nasz autor obłożywszy się stosami ksiąg, śledził bieg ko
mety 1835 r. i nie miał objawić zdania swojego publiczności; 
ale że postrzegł wciskające się do umiejętno&d miioski zale
żne od jałowego sądu, musiał się odezwać i napisać książkę 
o kometach dlatego, że dość się poświęcał naukom ścisłym. 
Przestaniemy się dziwić, że tu konietografia liczy się do na
uk ścisłych, kiedy wyczytamy na stronnicy 65, że Laplace był 
naturalistą. a przedruk dziel jego starych czystą jest speku-



laają; bo iiome odkrycia rujiwją jego leorye. (*) W ażniejszą 
jest rzeczą dow iedzieć s ię , co p. Sapalski rozumie przez 
jrjiioski zależne od jałowego sądu. Podług niego . Newton u- 
S7tvł absurdum (str 53), Arago jako gardłujący na ławce op- 
pozycyî  jest reprezentantem medobitków XVIIImeku (str. 63 ), 
a jego  wyborna mowa na cześć  Laplasa, obejmująca najtre
ściw szą liistoryą astronomii, nie zasługuje na żadną uwagę 
(str. 65). Nasz ziom ek Jan Śn iadeck i, pisze p. Sapalski, 
okazał tcielką nieudolnmć w naukach jizijcznyck (str. 173) i 
krokwią krokiem popełnia bĥ dy, które się nie dadzą nawet 
uspraiciedliwió brakiem ówczesnych doświadczeń. (174); że 
gdyby z krytyk jego mniej odznaczające się prawdą powydzie- 
raćkarty, itiewielehy takowychpozoslało. (189) Po takiem sp o
niewieraniu zasłużonych «'św iecienaukow ym  ludzi, targa się  na 
sam e nauki; pisze, np. że fibzofia Memiecka wstrzymuje po
stęp cywilizacyi i oświaty (92), że sztuka rymotworcza klas- 
syków Rzymskich i Polskich jest kulawa (189), aich epopeje, 
ody i satyry mizerne, że o różnicy między wymową a praw
dą dziś mamy zupełnie inne wyobrażenie, jak mieli staro
żytni (190), że Śniadecki z Pliitarcha. się nauczył niepodo
bne rzeczy do uwierzenia, za pomocą wymowy w prawdę za
mieniać. Przepomniat tu p. Sapalski, że  nigdy kłam ca m ów
cą nie był nazwany i nie jest; bo podług owej definicyi: 
„M ówca jes t człow iek poczciw y, dobrze m ów ić um iejący“  
(Orator est tir bonus, dicendi peritus), kłam stwo gadatli
w e i wykrętne być m oże, ale nie w ym owne.

Naganiwszy p. Sapalski zamiar przedrukowania dzieł La-

(*) (Jdy to piszemy, na zmartwienie p. Sapalskiego, a na pocie
chę wszystkich matematyczne ¡fizyczne nauki cenić umiejących, czy
tamy, źe juź w części przedruk dziel Laplasa nastąpił; o czem takie 
jes t doniesienie: „Les deux premiers volumes de la collection des 
oeuvres de Laplace, viennent dé paraître à i’imprimerie royale; on 
se rappelle que le Ministre de l’instruction publique demanda aux Cham
bres il y  a deux ans, cette grande recompense pour la mémoire d’un 
des plus grands géomètres des temps modernes. Bientét le i savans 
pourront se procurer facilement des ouvrages indispensables à leurs 
*ravaux.« (Journal des débats 7 janvier 1^44).



plasa, woli zrobić przedruk dziel Bohomolca; ]akoz powtarza 
wprawdzie zdanie jeg o , ale jednak czuje obowiązanym 
zrobić uzupełnienia zgodne z epoką naszą.

Z jaką łrafnościii, z jakim sensem  i jasnością  udało się  
p. Sapalskiemu poczynić te uzupełnienia, na swojem  nie na 
cudzém  oparte doświadczeniu, poznamy z ttómaczenia fun
damentalnych zasad i przyczyn potopu, jakie nam podaje. Pan 
Sapalski uczy przedew szystkiem , ie ziemia nazyv:a się po 
łacinie ierra (103), ie ta ziemia jest twarda, nakoniec ie 
wtasmni poznał doświadczeniem (1 0 4 ), ie łatwo się kruszy, 
ie znowu fale rozkołysanego żywiołu, wznosząc się do góry, 
zdają się pysznić swą wyniosłością, a po chwili, jakoby tę
skniąc za swojem łożem, wracają z szumem i łoskotem do 
niego; żeby się  przekonać o tym szumie, sam jeździł w ro
ku 1835 do Odessy, i widział tam z zadziwieniem burzę. Stąd 
rezultat, pisze p. Sapalski, ie ziemia ustępuje wodzie, ta- 
rozrywa brzegi, zmienia łożysko i kierunek biegu. Otóż ła
twy sposób ttómaczenia przyczyny i skutków potopu. Nie 
jestże to przystępniejszy i naiwniejszy wykład, nad teorye 
Newtona, W histona i innych? każdy widzi i na to się  zgodzi 
kto tylko nauk matematycznych i fizycznych nic nie zna. W dal
szym 'ciągu  z oburzeniem powstaje p. Sapalski na panglozyą, 
łctóra wstaroiytności pochłonęła prawdę, toczącwalkę o wyrazy. 
Jakkolwiek p. Sapalskiemu nie podoba się  logom achia u in
nych, sam jednak chętnie do wyjątku chce należyć, i dlatego  
w caléj swojej książce po szeraiiersku wojuje wyrazami; 
ostro np. wymawia Śniadeckienm  (185) wyraz samopas, 
głośno się śmieje (str. 149) z Józefa Ż ochow skiego, że nie
w łaściw ie użył wyrazu z niczego, i t. d.

Przytoczyliśm y te przykłady, żeby okazać w jak ścisłym  
związku nasz autor z kometami zostaje, i jak dalekim jest 
od kłótni ^vyrazowéj, kiedy nawet grammatycznych uwag nie 
pomija; i tak np. tłumaczy się , że wsparty powagą Gazety 
codziennej z r. 1843, mówi i pisze la kometa, a nie ten 
kometa; na stronnicy 22 objaśnia, że  kometa jest wyraz Gre
cki i znaczy gwiazdę kosmatą, bo, mówi, żleby rozumiał, 
ktoby ją wywodził od wyrazu łacitiskiego Comes (towarzysz). 
Naucza p. Sapalski (str. 22), ze pospólstwo komety nazywało



Miotłami, dlatego ie miasta wymiatały; nam s ię  zaś zdaje 
ze komety mają niejaki kszlaU m ioteł, i jako z rózg złożone, 
były u pospólstwa sym bolem  groźby.

Astronom owie, żeby dokładnie oznaczyć czas ukazania 
się  kom ety, przyjmują epoki pewne i staJe; p. Sapalski ob
staje za bajecznemi; tak np. przyjmuje epokę Piasta (str. 140), 
który m oże nigdy nie by} na św iecie.

Zabawną jes t historyą nauk matematycznych i fizycznych, 
jaką p. Sapalski podług sw'oich wyobrażeń skreśla (od str. 
109— 114). P isze najprzód, ie cechy narodów i nauk idą 
W' takim porządku; yjo.sicj?, wzniesienie się, siła, potęga, prze
noszenie się z jednego miejsca na inne, że Apohn Myndins 
rozumował o biegu dat w systemie słonecznym podług syste
mu jaki dziś istnieje, że przy kohcu XVIII icieku, manioma- 
tematycy otworzyli pole do nauk matematycznych kuglarzom, 
a sami matematykę sprofanowali, że czas ten byt uśpieniem, 
czyli chwilą snu: Po śnie przyszliśmy do epoki najbogatszej 
w dośiciadczenia; w czem dla przekonania się literalnego od
syła p. Sapalski czytelnika do fizyki J. Zochowskiego wyda
nej roku 1842. (2)

Kom iczniejszy jest jednak nad przytoczoną tu historyą 
nauk fizycznych i matematycznych, wykład mechaniki niebie
skiej i rozumowanie o bezw^ladności cial. ogólności m ó
wi p. Sapalski bezwładność jest śmiercią (str. 178), jeżeli na
leży do mechaniki sztucznej ma nazwisko widzimi się, a w m e
chanice niebieskiej nazywa się  farsą (str. 178). Żeby te de- 
finicye przykładami objaśnić, powiada: ie istota która si>(str. 
180) trzyma za połę szaty w teoryach zbutwiałych jak szpar
gał papieru, jest śmiercią czyli bezwładnością. P o lakiem  
przygotow'aniu, rzuca p. Sapalski pytanie (str.[188), s/io-

( 2 )  Xadmieiiić l u  j e s z c z e  musimy, że p. Sapalski wszysltich zna
komitych ludzi, jacy  w historyi nauk słyną, nazwiska przeistacza, i 
tak Ich pisze, jak sami się nigdy nie podpisywali, jakoto: Arrago, 
Kur^hcr, Bcrhare, Koepler- (str. 7, 27, 33, 30, 54, 56, 65, 80, 
169), zamiast Arago, Kircher, Boerhaue, Kepler. Czyto tak gru
ba niewiadomość, czy leź lekceważenie ludzi, którzy dla nauk poło
żyli zasługi?

T o m  r. L u t y  jsU-



sób zadowahtiający, opierając się na trzech sitach, tojest cięż
kości przyciągającej i odpychającej i teoryi Kopernika, Koeplera 
(tak) i Newtona, wytUmaczymy mechanikę niebieską?., i zaraz 
sam o d p o w i a d a : J a k o ż  chcąc powątpiewanie to swoje 
usprawiedliw ić, zaczyna dowodzenie następującenii zdaniami: 
»Gdyby Jan Śniadecki byt mniej zicracat uwagi na podrzę
dne rzeczy i poziome, gdyby zostawił byt do rozstrzygnienia 
kwestyę o j professoroni lub nczniom, mielibyśmy szacowne 
dzieła w literaturze polskiej. Jestże tu najmniejszy związek  
z m echaniką niebieską? a jednak iakie quid pro -quo podług  
p. Sapalskiego, dostatecznie zbija leorye Kopernika, Keplera, 
Newtona, Arago i Śniadeckiego. Przywiódłszy p. Sapalski, 

jakeśm y wiernie w'ypisali, ow e zdania, z radością wykrzykuje 
koniec (str. 190), i zdaje mu się  że mów'i z Horacyuszem: 
»Exegi monimentum aere perennius.» , Ale my w olelibyśm y  
przytoczyć tu w iersze, już przez sam ego p. Sapalskiego (str. 
140) użyte:

Po staremu, ogniem, mieczem
Wytaiem, spaleni i ucieczem.

Pan Sapalski będąc wydawcą fizyki Józefa Zochow skie- 
g o , raz stawia go  (45) obok Gay Lussaca i fizykę jeg o  na
zywa i systematycznym rezerwuarem prac 
(genialnych umysłów, drugi raz mówi: że zminąl się z pra- 
icdą (1 7 1 ), że nie pojął ducha fdozofii XVIII wieku, że pi
sze (172) bez lotki a nawet prawdopodobieństwa; ale te prze- 
ciw'noscí ztąd pochod zą , że p. Sapalski, powtórzymy tu j e 
go  w'yrazy (81), wszystkich m atematyków i fizyków, nie wyj
mując Kopernika, Keplera, Newtona ani Laplasa, uważa za 
uprzywilejowanych do decyzyi, a sam tylko daje zdanie na 
doświadczeniu oparte, z  takiegoto dośw iadczenia w ylęgła  
s ię  książka o k om etach , której treść podaliśm y dla odwró- 
ceniaj niebiegłych w  matematyce i fizyce, od zasad przeci
wnych wszelkiej prawdzie i wszelkiej nauce.



KRONIKA ZAGRANICZNA

fiukrecya, Iragiedija Ponsarda, i slan teatru ice 
Francyi.

N iesłychan i pow odzenie, jakiego doznała Iragiedya Pon- 
sarda Lukrecya iia scen ie Paryskiej, je s t  faktem. Przeczy
tawszy jednak to nader słabe d z ie ło , niepodobna pom yślić 
aby przyczyną takowego powodzenia była rzetelna jeg o  war
tość i w yższość nad znanemi światu arcydziełami romanty
cznej szkoły Fracuzkiéj. Przeczytaliśm y Lukrecyą uważnie, i 
pow zięhśiny m ocne przekonanie , że ulwór ten nietylko nie 
m oże się  żadną miarą sadow ić w dziedzinie sztuki obokgï'e- 
nialnych, acz niekiedy potwornych dramatów Wiktora H ugo, 
ale nawet estetycznie niższym je s t od w ielu efektowyck, choć p o 
zbaw ionych w yższego gieniuszu, sztuk Aleks. Dumas. A jednak
że niezDiierne pow odzenie LuJcrecyi, je s t  faktem! Trzeba w igc  le 
go  faktu indziej saukać przyczyny, nie w wewnętrznej wartości 
dzieła, które w pewnych ustępach szczególnych błyszczy wpra
w dzie niepospolitem i zaletam i, ale w .c a ło śc i nie wytrzyma 
estetycznej krytyki. Kiedyśmy się tą m yślą zaprzątali, wpadł 
nam w ręce  gruntowny rozbiór téj sztuki, przez krytyka 
Francuzkiego Karola Magnin  ̂ który i rzetelną w artość téj 
sztuki sprawiedliwie ,o cen ia , i prawdziw'ą przyczynę jej po
wodzenia dokładnie oznacza. Ponieważ sąd  lego  krytyka jest  
zgodny z naszym , nadto gdy krytyka ziom ka je s t  najwłaści
wszym  sądem , a w reszcie gdy ciekaw ą i zajm ującą je s t rze
czą w iedzieć co też sam i Francuzi światli m yślą o tym lite
rackim fenom enie, o stanie swojej literatury dramatycznej, 
ch cąc zapoznać bliżćj czytelników naszych w  tym przedmio
c ie , poszliśm y głów nie za osnow ą krytyka Francuzkiego.

Rzecz Lukrecyi, żony Kollatyna, w zięta z początkowych  
dziejów starożytnego R zym u, jest, lub przynajmniéj być po
winna każdemu znaną; przeto jéj nie powtarzam}'.



W wykonaniu arlystycznćiii diamalycznop;o zadania Lu- 
krecyi, rozważać będziemy;

1. Charakter ogóhiy artystyczne!?o utworu.
2. Charaktery sztzegóhie i wynalezienie sytuacyj dra

matycznych.
3. Odbicie artystyczne m iejscowych i czasowych zary

sów  starożytnego Rzymu.
4. Styl i język.
Co do pierwszego. Czy ¡Aikrecya je s t  dramatem klassy- 

cznym, czy romantycznym?— ściśle rzecz biorąc ani jednym , 
ani drugim. Autor nie zachow ał nietylko jedności m iejsca  
i czasu, ale nawet istotniejszej jeszcze jedności obyczajów i 
stylu. Wpływ Szekspira i An. Chenier jest widoczny: pier
w szego w poufałości w ielu scen dom owych, drugiego w atty- 
cyzmie wersyfikacyi i języka. Zresztą, w  jcdnem  sw'ojem 
piśm ie krytycznem, TPonsard sam wyraźnie oświadczy! się ze 
zdaniem iż tragiedyą Francuzką, taką jaka była za czasów  
cesarstw'a, uważa za umarłą na w^ieki Avieków .,tue a toni 
jmuiis.'-'- Tak w’ięc  przy sw'ojein w ielkiem  pokrewieństwie 
z nazwy, z osnowy i w’ykonania z klassyczną tragiedyą Kor
nela i Rasyna, Lukrecya na każdem m iejscu brata się  z dra
matem romantycznym Szekspira i nowej szkoły Francuzkiej. 
Może w ięc  Lukrecyą uw'ażać należy za wielki krok do poje
dnania z sobą obu sz k ó ł‘? Jeżeli tak jest, to pom ysł autora 
nie byi ani pierw szy, ani szczęśliw y. Już o takowy estety
czny kompromis kusili s ię  N. Lemercier, Souniet, Lebrun, 
A n celot, i Kazimierz Uelavigne. W tym system ie wydano 
nawet dzieła, pełne niezaprzeczonych zalet, np. Marino Falie- 
ro i Ludwik A /, a jednak nic ztąd w ielkiego w dziejach sztu
ki nie wynikło. A dlaczego'?-i-bo eklektyzm w'poezyi, w sztu
ce , jest marzydlem umu (im aginacyi) m iernego, nie zaś pra- 
w'dziwie tw órczego gieniuszu. Eklektyztn -w filozofii nie obraża 
rozumu, bo to jest poszukiwanie i odkrywanie we wszystkich  
system ach tego co w nich prawdą. Eklektyzm w kry
tyce jestto owa bezstronność smaku która widzi i uwielbia 77??- 
knoić w jakiejkolwiek ona jawi się formie. Jakoż w istocie  
Arystofan i Molier, Sofok les i Szekspir, Homer i Aryost, Ko
chanowski i M alczewski, Krasicki i autor W allenroda, mają



swoje w zględne, «cz n iezniiem ie rożne, p iękn ości, i godzi 
i-ic bez obiażeniii prawego sm aku, uwielbiać w każdym z nich 
to, co nas prawdziwie zachwyca. Ale lakow’e prawo krytyka 
nie służy bynajmniej artyście. Praw'dziwego artystę stanowi 
jego  oryginalność, a oryginalność, to jedność. Praw'dziwa 
w ielkość i poezya wszystkich znakomitych pomników sztuki, 
w'ypjywa właśnie z jedności d zie ła , z osobliwej fizyonom ii 
utworu będącego wierneni w cieleniem  się  iimiijącej jaijii 
dzieł mistrza. Eklektyzm w ięc w p o ezy i, w sz tu ce , jestto  
dzika ch ęć  zlepiania różnorodnych i nie rymujących z sobą  
elem entów , które się W'zajeninie znoszą i zobojętniają. Tak 
w ięc owo estetyczne juste-milieu które niektórzy widzą w Lv- 
krecyi, nie je s t ani rzeczą nową i w yliltzną w łasnością  Pon- 
sarda, ani też m oże być dostatecznym powodem  powodzenia 
tej sztuki. Słuchajmy w ięc rozwiązania tej zagadki gdzie indziej.

Co do drugiego. Charaktery i sytuacye utworu i wyna
lazku Ponsarda nie przemawiają bynajmniej za podniesieniem  
w'artości dramatu. Ze autor Lukrecyi niew iele w  tej mierze 
przydał do znanej całem u sw'iatu, krótkiej i prostej opow ieści 
Liw iusza, tego mu za złe nie mamy. Jestto albowiem  rzecz 
niezaw'odna że w'szystkie legiendy poetyczne które nam zosta
wiła starożytność, będące już skończonym  i w 'pam ięci w szy
stkich narodów żyjącym id ea łem , będące m ów ię, doskonałą 
poezyą, a jeszcze  poezyą ludu, nie dadzą s ię  bez w szelk iego  
dla artysty niebezpieczeństwa przerabiać, rozciągać i rozpro
wadzać; tak, że w łaśnie to sam o stanowi ich powab, w ielkość  
moralną i p iękność poetyczną, czyni je  nader trudną i nie
wdzięczną treścią do dramatów'. Ponsard nie uniknął tej 
skały, i to co dla dopełnienia zwykłej miary pięciu  aktów, 
przydał z w łasnego wynalazku do starow'iecznej Rzymskiej su 
rowej płaskorzeźby, wydało w'cale niepom yślny skutek. W spo
mnimy tu tylko o dwóch charakterach.

A utor, snać dla k on trastu , obok  L u k recy i, n iew iasty  
pracow itej i w styd liw ej starożytn ego  Rzyrnu. w y p ro w a 
dza ua scenę T u łlią , k o b ie tę  oddaną m iękkości i n ierzą
dom . S extu s porzuca zw ied zion ą  n ieg d y ś przez siebie  
Tułlia. a skłania sw oje  żądze do L u k recy i, i tym  sposob em  
zrządza śm ierć ob yd w óch . D o tą d , mów i i krytyk F r a n c u z 



ki, pom yst jest p iękny i kon trast uderzający . A le my i 
na to  zgod zić  się nie m ożem y; że m iędzy k o b iecą  cnotą  
a n ierządem  jest kontrast, ani stów a. A le dram at nie jest 
zlepkiem  różn orodnych  charakterów  dla pokazania każde
go z n ich  próbk i, ale organiczną ca to śc ią  gdzie każda 
osoba, a przynajm niej g łów n iejsza , w id oczn ie  w ptyw ać ma 
na zaw iązek , p o stęp , w iktan ic się , rozw ijanie i roztrzy- 
gu ięc ie  rzeczy g łó w n ej, b ędącej treśc ią  sztuki. C ata zaś 
rola  TulUi, zdaniem  naszem , jest rom ansem  w  rom ansie; 
każda scen a  z TuUią jest ep izodem ; in ito ść  S extu sa  dla  
T u llii tak już w y g a s ła , że go  n ie zastanawia ani na jednę  
ch w ilę  w  now ych  za rozk oszą  g o n itw a c h , n ie w yw ołu je  
w  nim  żadnej m oralnej w alk i, n ie jest w ięc  w cale  dram aty
czną m a c h in ą , b o  się n ie  w iąże ani z lo sem  k tórejk o l
w iek  g łów n ej o s o b y , ani z artystycznym  rozk ładem  scen; 
T u llía  zatem  potrzeb n a  tu  ty lk o  b y ła  dla pow iększen ia  
dzieła. L eczn ie  d ość  na tém ; T u llia  je s t w iaro łom n ą , w y 
stępną, n ieg o d n ą  m ałżonką Juniusa B rutusa! O to  w ielk i 
szkopu ł Ponsarda! C h cąc d la  rozszerzen ia  p ro steg o  p o 
dania R zym sk iego , d od ać  o so b ę  całk iem  dla nas ob cą , 
zeszp ec ił i p on iży ł w oczach  naszych  ó w su ro w j' i szczyt
ny id ea ł B rutusa, k tóry  o d  d w óch  tys ięcy  lat w  w yobra
źni lu d ów  żyje. W  cóż się tym  sp o so b em  ob róci ow a  
dr uga, rów n ie  szczytna, tragiedya; b ęd ąca  k oron ą i k on ie- 
cznem  dóp .etn ienieniem  zgon u  Lukrecyi, śm ierć syn ów  k on 
sula? P . Ponsard ani p o m y śla ł o tém . A  charakter sa 
m ego  B rutusa, jakże p o jęty  i w ykonany? S p rzeczn ość  p o 
m ięd zy  udan ém  obłąk an iem , a rzeczyw istym  rozum em  jest 
i s ł a b ą  i n iezręczną. W ystęp u jący  co  chw ila z m oralnem i 
bajeczkam i B rutus; p od ob n y  jest raczé] d o  p rzyd w orn e-  
go  E zopa, aniżeli do  n ieszczęśliw ego  ob łąk ańca , za jak ie
go  ch c ia ł u ch odzić . W e  w szystk iem  co m ów i, zd row y, 
rozum  tak w id oczn y , że w  is toc ie  raczej S ex tu s m u sia ł
b y  b y ć  zu p ełn ie  ogran iczon y , żeby s ię  na tém  nie poznał. 
W reszcie , w w ielk iej scen ie  rozw iązania, k iedy B ru tu s ze 
w zniesion ym  nożem  p op rzysięga  nad trupem  L u k recy i 
pom stę  i zag ładę spraw com  n ieszczęść i zbrodni, to  n ag łe  
p rzeistoczen ie  s ię  B rutusa waryata w B rutusa bobatyra



jfist síab e i n iew id oczn e, bo nie znnć żadnej praw ie ró -  
in ic y  m ięd zy  B rutusem  aktu p ią teg o , a B rutusem  czterech  
p ierw szych  aktów . G dzież jest ow o  p rzejście nngte a n ie
sp od ziew an e od nędznej g łu p o ty  do  najszczytniejszej mj-- 
śli, ow o  zm artw ych w stan ie  d zieh iego  d uclia , ten cu d  k tó 
ry u d erzy ł pod ziw em  i zapalił d o  walki lu d  R zym ski?  
JNie ma go  tutaj.

Co do trzeciego. N iek tórzy  krytycy  u trzym yw ali jako
by  g łów n ą  zasłu gą  P onsard a b y t p om ysł odm alow ania sta 
ro ży tn eg o  R zym u praw dziw ie R zym skiem i koloram i, i t a 
len t, z jakim ten p o m y s ł u sk u teczn ił. Lukrecya ze w zg lęd u  
na p ro sto tę  sw ojego  p lanu , su ro w o ść  sty lu , o szczęd n ość  
artystycznych  śro d k ó w , ma w praw d zie  d o sy ć  w yraźne p ię 
tn o  starożytności; w szakże w yjąw szy  tylko zarys o g ó ln y , 
w  szczegó łach  okazuje w id oczn ie  słaby zm ysł hi--
storyczn y . A najprzód, sam  p o m y sł artystyczn y  w sk rze
szenia starożytn ego  sp o łeczeń stw a  i życia d om ow ego , tak  
jak W a lt e r - S c o t t  w sk rzesił w iek i śred n ie , n ie  je s t b y 
najm niej w ła sn o śc ią  P onsarda. Już R asyn w  Brÿtantiikii 
i K o rn e l w  Horacyuszach pokazali się n iep osp o litem i ma
larzam i R zym sk iego  św iata; p rzed  kilką zaś la ty  A lex. 
D u m as, W' sw ojej dram ie Kaligula p ro b o w a ł -wskrzesić 
R zym  z czasów  cesarstw a. T y le  co  d o  p ierw szeństw a. 
C o zaś do  w ykonan ia , LvJtrecya i tym  w zg lęd zie  ma nie  
m ałe b łęd y . C zujem y się tutaj w praw dzie w  a tm osfe
rze Ł aciń sk iej, ale bynajm niej nie w p ierw szych  w iekach  
.starow iecznego L acyu m  i R zym u, W id zim y tutaj takie  
ob yczaje, dom yślam y się b y tu  takich k u n sztów , jakie ty l
ko m o g ły  m ieć m iejsce  za cyw ilizacy i o czterysta  la t pó- 
’¿niejszej. K o b ie ty  m ów ią  i dzia łają , jak za czasów  M e- 
tella  lub S y lli. C zytając w ie le  m iejsc , zdaje ci się że s ły 
szysz echo K atulla , O w idyusza  i P ro p ercy u sza , n ie  zaś 
rozm ow y, k tóre toczy li m iędzy so b ą  R zym ianie na trzysta  
lat p rzed  E nniuszem . W ykw intn e rozkosze, o jakich pra
w ią  do  sieb ie  T u llia  i S ex tu s , przyw odzą  na pam ięć ob y 
czaje R zym u zep su tego  zn iew ieśc ia ło śc ią  A zyatyck ą . C h a 
rakter S extu sa , m ło d eg o  rozkosznika, rzek łbym  praw ie  
dandego R zym sk iego , jest jota w jotę przerysem  Gallusa,



Juliusza C ezara, ]\larka A ntoniusza. T aki charakter jest 
anachronizm em  tym  trudniejszym  do przebaczen ia , im  
mniej zgadzać się m oże z dzikiem  bru ta lstw em  katastrofy. 
N akoniec d odajem y jeszcze i to , że cata osn ow a chara
kteru  Sextusa jest w idoczn ie przeszczep iona z D u m asow ego  
Sabinusa; z tą tylko różnica., i e  v.-Kali guli S ab in as jest  
cztow iek iem  sw ojego  w ieku , a sybaryta  Sextus sw oim  
w iek u  jes t dziw ow isk iem . W id zim y ted y , że praw dziw ość  
barw y h istoryczn ej, n ie  m og ía  zjednać L ukrecyi p rzych yl
n eg o  zdania ośw iecon ych  sęd ziów .

Co do czwartego. S ty l, język i w ersyfikacya 1’onsarda  
zaleca się w  o g ó ln ośc i p ew n ą  jęd rn ością , d o b itn o śc ią  i 
um iarkow aniem ; sąto zaiste n iem ałe zalety; ale je szpecą  
dw a w ielk ie  b łęd y , tojest: brak jed n ości i w ielka n iepo- 
p raw ność. S ty l i język L u k recy i, je s t w idocznym  zlepkiem  
i naśladow aniem  stylu  Jvornela i A. C iien ier. N aślad ow a
nie to  przypom ina w p raw d zie d o ść  szczęśliw ie sw oje  < 
w zorj', ale p om iędzy  tem i dw om a ca łk iem  o d  sieb ie  ró- 
żnem i s ty la m i, napróżnobyśm y szukali sty lu  Ponsarda. 
C o zaś do n iep op raw n ości, to w  przyw ied zion ych  prztfz 
krytyka F ran cu zk iego  przeszło  sU i w ierszach , w idzim y ja 
sno , tak gru b e b łęd y  p rzeciw  gram atyce, sm akow i i lo 
g ice , że nie ch cąc już zarzucać au torow i n ieznajom ości 
p raw id eł sw ojego  języka, m ożem y go słu szn ie obw in ić  
lub  o zb y t w ielk ie  zan iedbanie, lub  też o brak ta len tu  
w ładania  w łasn ym  językiem .

Tak tedy ani budowa artystyczna dramatu, ani m alowa
nie charakterów, ani prawda historyczna, ani w reszcie styl i 
poezya Lukrecyi., nie nadają jej prawa do niezwykłych hoł
dów myślącej publiczności, a jednakże niezwykle pow odze
nie Lukrecyi je s t faktem. Gdzież w ięc rozwiązania lej za
gadki szukać należy? Oto w usposobieniu Francuzkiej publi
czności. W lém zdarzeniu publiczność wyraziła się  z energią 
dlatego tylko, że znalazła w przedm iocie, w duchu ogóln ym i 
w wykonaniu tragiedyi Lukrecya, niespodziewany kontrast 
z wadami rażącemi ją w w iększej częśc i dramatów now ocze
snej szkoły. Jestto reakcya nie przeciwko sw o b o d z ie , ani 
przeciw form ie, ale przeciw duchowi i dążności moralnej no
w oczesnego dramatu.



W rzeczy sam ej, stara legienda o Lukrecyi, która w innj-m 
czasie i okolicznościach byłaby zbyt szczu p łą ; zużytą treścią  
do tragedyi, podała Ponsardowi tę  n ieocenioną korzyść, że 
stanowi najzupełniejszy kontrast z nam iętnościam i i sytuacya- 
mi ciężącem i od lat dziesięciu  na scenie Francuzkiej, a któ
re nakoniec przesyciły i zm ordow ały publiczność. Lukre
cyi Ponsarda działan ie, obyczaje, charaktery, w szystko jest  
proste, regularne, naturalne; widz wychodzi z widowiska pod  
wpływenj wrażeń uczciw ych i w zniosłych; patrzał on na ka
tastrofę rodzinną straszną, ale pokrzepiającą duszę i przy
kładną; wypływająca z niej nauka jest jasna i bez cienia 
dw uznaczności. To zaś w szystko je s t  na n ieszczęście , w ręcz  
przeciwne wrażeniom, obudzanym w ogólności przez konwul- 
sye  now oczesnej dramy.

N iepodobna aby nie w idzieć i nie uw ielbiać siły  i śrm’a- 
ło śc i, któremi się odznaczają celniejsze ut\vory mistrzów no
wej szkoły; ale też razem żałow ać przychodzi, iż tak znako
mite talenta pośw ięciły  s ię  niejako w yłącznie m alowaniu oby
cza jó w , nam iętności i charakterów' wyjątkowych. W szyscy  
w ielcy dramatyści wszystkich narodów i w ieków , S ofok les, 
Szekspir, Plaut, Szyller, malowali życie  ludzkie w  sw oim  roz
woju prostym i regularnym , malowali człow ieka takim jakim  
go nam pokazuje św iat i historyą; przeciwnie, now'ocześni dra
matyści Francuzcy upodobali sob ie  nadewszystko wyjątko
w ość , osob liw ość, potworność; tych zboczeń natury ludzkiej 
W'szędzie w yszukują, za niem i zapamiętale g o n ią , i cierpko- 
śc ią  i goryczą, ułaknioną scenicznych wrażeń, karmią publi
czność. U nich scena , pełna jest zaw sze sam ych tylko anio
łów , czartów , olbrzym ów; ale naszych braci, aJe ludzi nam  
podobnych nigdy tu nie spotkamy. A jednakże now oczesnej 
dram ie, panującej sam owładnie już przeszło od łat d ziesię
ciu na scen ie, nie brakło ani na czasie , ani na sw obodzie, ani na 
przychylności publicznej, aby obaczy%vszy się  nakoniec w b łę
dzie i pojednawszy z odwieczną naturą człow ieczeństw a, w y
szła z ciasnych m anowców potworności i w róciła na rozle
gły gościn iec rzeczywistej ludzkości i sztuki.

W eźmy tu tylko pod uwagę np. m isterstwo najw iększe- 
"o dramatysty i reprezentanta 1'raneuzkiego roiiiantyznm, \Yi-

Tom I L i i lv  i s l i



ktora lin go . Teii poeta utworzył sobie teoryą i system
7.ależqi-y na tém. aby w i téj sainéj osobie Iqczyé dwa
pierwiastki przeciwne, mające się niby wzajemnie w yśw iecać, 
a które niestety! zbyt często wzajemnie się  zaciem niają r 
znoszą. 1 tak w dramie Marioii de Lnrme poeta cliciał nam 
pokazać, że m iłość jest uczuciem  tak silnie w ladnącem  i Szczy
tnem, iż m oże nawet nierządnicę oczyścić i powrócić cno
cie. Jestto hyperbola poruszająca i wspaniała, ale razem jes t
to przypadek, nawet w dziejach gorących nam iętności, tak 
osobliw y i niesłychany; jestto systuacya tak wyjątkowa i ta
jem nicza , że jéj nie m ożem y uwierzyć i m ieć dla niéj spól- 
c z u c ie , chyba tylko na wiarę wybujaléj im aginacyi, lub na 
słow o poety. A tak autor z w ielkim  talentem i sztuką tego  
dokazał, że jeżeli nie sprofanował zupełnie m iłośc i, otwiera
ją c  jéj w stęp do serca Marion de Loriiie, to przydał tylko 
jeden wstydliwy kwiatek do w ieńca zdobiącego skronie nie
rządnicy. Później W iktor Hugo doprowadził ten system  dra
matyczny do sw oich ostatecznych kresów , w  tragiedyach Le 
roi s'amuse, Lukreeya liorgia, Iluij Blas. Trihoulet, wyrzu
tek społeczeństw a, istota potworna i upodlona, ma być zara
zem  ideałem  m iłości ojcow skiej. Takie zespolenie ohydy i 
szczytności spraw iło , że pomimo nadzwyczajnych wysileń  
prawdziwej, w ym ownej, tkliwej i namiętnej poezyi w  ma
lowaniu uczucia o jco w sk ieg o , istota nikczemna nie została 
w ielką, istota szpetna nie została piękną, Triboulet nie został 
szczytnym . Szkarada błazna ujęła piękności ojcu. Podobnież  
m iłość m acierzyńska, bezecnej duszy Lukrecyi Borgia, tak ła
two trującej ludzi, utraciła w iele na swojej świętej piękności. 
Ani T riboulet, ani Lukreeya Borgia nie staną nigdy w  ró- 
■wnym rzędzie z owem i ideałami m iłości rodzicielskiéj, żyjące- 
mi w  im aginacyi ludów  od lat i w ieków tylu, m iędzy Edy
pem  i Antygoną, Kordelią i królem Learem. W Uuy-lilasie, 
autor m ieszcząc lokaja u kolan królowej, nie uszlachetnił lo 
kaja, a bardzo poniżył kobietę i królowę.

Nie żądamy bynajmniej w dramacie jedności typu zup eł
nej i bezw arunkowej, bo to byłoby powrotem do czystych  
abstrakcyj kłassycyzm u. Ale niiędzy jednością  cieniowaną, 
a rozdzierającenii ducha antytezami, jest otchłań! Czyliż w iel



kie ai'ly?t3'cziie ideały p iękności, których dzieje sztuki w ie
cznie przechowują pam ięć, nie iiyfy pojęte wedle sjstem u je- 
ilności? Czyliż Xyuiena, Paulina, Fedra, Ofelia, Desdem onn, 
Julia, Małgorzata, Hamlet, Rodryg, Rom eo, w szystkie te nie
śm iertelne ideały dramatyczne, nie dla swojej jedności tak 
łatwo opanowały imaginacyą i wyryły się  na wieki w pam ięci 
wszystkich dusz tkliwych i myślących? Widziniy w natuiae, i 
chętnie dajemy m iejsce w sztuce szpetności obok p iękności, 
chętnie widziniy obok sieb ie  śm ieszność i .szczytność, Aryela 
przy Kalihanie; ale um ysł nasz cierpi w idząc te dwie prze
ciw ności stopniow e w jednej osobie. Aryel i Kaliban w  jedni, 
to zaiste nie ludzka istota; W niezliczonem  mnóstwie typów  
utworzonych przez W alter-Skota, są  niektóre co  wynikły 
z kom binacyi kontrastów; ale ten arcymistrz z wielkiem umiar
kowaniem  chwyta się  tego rodzaju kreacyi, i podobnych fi
gur nie um ieszcza na pierwszym planie sw oich obrazów. Ta
kie są  grzechy now oczesnego dramatu Francuzkiego, i oneto  
są  prawdziwą przyczyną tego, co  s ię  dzieje w teatrze na 
przedstawieniu lAikrecjji Ponsarda. Patrząc na ten starożytny 
obraz z rysunkiem zimnym i surow ym ; na tg akcyą którą 
każdy um ie napainięć od dzieciństwa, słuchając tych dyalo- 
gów  długich, spokojnych, ale naturalnych i rozsądnych: znaj
dując się  na tej dramie bez zawikłań i tajem nic, słow em  pa
trząc na to scen iczne dzieło bez w ielk iego życia i sztuki, 
publiczność jednak porusza s ię , bo jej s ię  zdaje, że odetchnę
ła powietrzem zdrowem, że widzi przed sobą m yślące i dzia
łające istoty podobne s o b ie , że  w yszedłszy z manowców, 
i g łogów  gienialnego szaleństwa, wstąpiła na szeroki i w iel
ki acz bardzo jeszcze skro nny, gościn iec  prawdy.

Takie są  rzeczywiste okoliczności i powody tłóm aczące  
nadzwyczajne powodzenie tragiedyi Ponsarda, inaczej bow iem  
tego rozum ieć nie można.

Wikt. Zieliński.
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sir. 40. ïaw iera rozprawę p. Hipolita Skiniborowicza pod na
pisem: .,i'mi/sl0U'0.śó kobiet w Polsce.'- Cena zip. 2 , g . 10.

3ó. SzUiartowie, pow ieść w 3 tomach z Francuzkiego 
Aleksandra Uuntas. Warszawa, nakładem wydawcy, w drukarni 
J. Dietrich 1844, tom 1. str. toni 2. str. 189, tom 3. str. 
162, w  drukowanej okładce, w IG. Cena zip. 8.

36. Kazania adwentowe i mowy pogrzebow e, przez X. 
Andrzeja K iełczew skiego, w  W arszawie, w drukarni XX. Pija
rów 1844, 8 . w  kléjow'éj okładce.

37 Roczniki gospodarstwa krajowego tom IV. N. 1. War
szawa, drukiem S. Str<ibskiego 1844. 8. str. 190, w drukowanej 
okładce, wydanie ozdobne. Pism o to w'ychodzijce kwartalnie, 
za roczną prenun)erat;i zip. 20, zawiera w  pierwszym na r. b. 
zeszycie: „O  rolnictwie w A nglii, wyjątek z dzieła: Supplé
ment to Ihe Encyclopedia Britannica“  przez A. hr. Z. O cu- 
krow'nictwie z buraków na skalę gospodarską, wraz z opisem  
prób i dośw iadczeń w  lym kierunku w Chrząstowic w'ykona- 
nych przez T. P. Próby praktyczne ułatwiając w łościanom  
w ystępowanie z dzisiejszej n ęd zy , i zapewniając im byt sa
m oistny przez St. Hr. Kr. O utrzymaniu i irrygacyi ląk. O 
uprawie łąk p. F. Yilleroy rolnika z R illershoff w Bawaryi. 
Odpowiedź na recenzyą p. Mi<iczyńskiego o rocznikach g o 
spodarskich. N iektóre uwagi dotyczące sprowadzania koni 
A ngielskich do kraju naszego, niemniej chowu koni w Anglii, 
przez Filipa Eberhard. Respiracya liści roślinnych, przez K. G. 
Cukier z kukurydzy p. K. G. Katalog dzieł Polskich doty
czących w łościan, stosunków  ich z dziedzicami, i nawzajenił 
p. K. G. Jak pojm ował harozy m ożność podniesienia klassy  
w łościańskiej w  Polsce? Zyto llancowane przez St. Kr. O gło
szenie nagrody za najlepszą rozprawę o sposobach najskute
czniejszych i najtańszych podnoszenia w o d y , celem  polew a
nia łąk. Rzut oka na stan handlu w upłynionym kwartale-

38. Poradnik dom owy, obejmujący sekreta gospodarskie, 
czyli zbiór przeszło 300 doświadczeń i sposobów  w rozma
itych potrzebach'gospodarskich, użyciu kuchenném , iekarskiónr 
tudzież w fabrykacyi i handlu, przez L. F. SzczycińskiegO' 
wydanie drugie pom nożone. Cena kopijek sr. 50, zip. 3 g. lU-



Warsznwa, w drukai-ni pod firmą M. C hm ielewskiego 1844.
8. sir. 257, w drukowanej okładce.

39. Leoii Leoni, pow ieść Jerzego Sand (Dudevanl) lló- 
inaczyl i. Francuzkiego Antoni F. Warszawa, nakładem Fran
ciszka Szteinbok, 1844. w  12. Tomów dwa. lom  l ,  str. 126, 
tom 2. str. 144; w  drukowanej okładce.

LWÓ\V.
40. Z pvot Pana naszego Jezusa Chrjstusa syna Boże

go , przez p. SiU)erta, przekład Ks. M. K. Lwów, nakładem Fran
ciszka Pillera i Spółki 1844. 8. Prócz przemowy str. 113. 
w drukowanej okładce.

L IP S K .

41. Dzieła dramatyczne Fryderyka Szyllera, przekład M. B. 
tom 1. z portretem autora. W ydanie J. N. Bobrowicza. Lipsk  
nakładem księgarni zagranicznej {Librairie étrangère) 1844  
12, w  drukowanej okładce, str. 394. Zawiera: 1. Zycie Szyl
lera. 2. Oblubienica z M essyny, przekład wierszem  rymowym.
3. Intrj'ga i m iłość. Wt.

Doniesienia literackie.

Nakładem księgarza S . Orgielbranda, którym tyle ważnych 
dzieł dla literatury naszej wydał: wyjdzie wkrótce Szkic oby
czajowy w 2 tom ach, Słanisława B ogusław skiego. Znanyto 
jest pisarz kilku komedyj z zadowolnieniem  przyjętych.

Przegląd Naukowy, pod redakcyą Hipolita Skim borowi- 
cza, na rok bieżący w ychodzić będzie.

Nakładem księgarza M erzbacha, wkrótce opuści prasę 
drukarską, pow ieść w  3ch tomach pod napisem; „Wajdelo- 
tka, czyli Dolina Alexoty, ‘̂- przez (pannę) J. O.

Drzeworyty upow szechniają się w  wydawanych w War
szaw ie dziełach. Znakomity nasz artysta W incenty Sm okow - 
ski. pierwsze ich próby okazał przy dziele: ..Starożytna B i



blioteka pisarzy P olsk ich .“  Następnie do opisu, ...Slarohjlnéj 
Polski, w y d a w a n e j  przez pp. Michała Balińskiego i Tymoteu
sza Lipińskiego, herby wykończył: oba te dzieła wydaje k się
garz S. Orgielbrand. Dzieło zaś: „Starożytne Obrazy,“  na
kładem G. Sennewalda, ¡Ilustrował XII drzeworytami. Do dru
g iego wydania Wiłoloraudy Kraszewskiego, przesiał 50 drze
worytów. W Niezapominajkach noworoczniku K. Konvella 
wykonane w'edle oryginału, w idzim y równie jak i w  Snopku, 
w łasnego układu drzeworyty tegoż artysty. Drukarnia p.
S. Strąbskiego odznaczająca się  m iędzy w szystkiem i, pięknym  
drukiem i ozdobnem i wydaniam i, posiada m aszynę, na któ
rej odbicia drzew orytów, przez um yślnie na ten cel spro
w adzonego z Berlina presera, nic nie zostawiają do ży cze 
nia, i śm iało s ię  z zagranicznemi o pierwszeństwo ubiegać  
m ogą. ____________

Pani Eleonora Sztyrm er, znana autorka kilku w ysoko ce
nionych pow ieści, napisała now ą pow ieść: „Czarne oczy‘‘‘- i 
przesłała ją  do Tygodnika Petersburskiego. „M ożem y zape
w nić (pisze szanowny wydawca tego  pism a), że w  św ieżości 
pom ysłu, doskonałości obrobienia i w  pałającym  interesie, 
len now y płód pierw szorzędnego lalenlu, w  niczem  nie ustę
puje dawniej znanym.“  Drukowanie „Czarnych oczu,'-'- roz
pocznie się  w piens’szych numerach tygodnika na rok 1844.

W ydawca Rocznika literackiego p. Romuald Podbereski 
' o g ło s ił prenumeratę, na Rocznik Literacki na rok 1844. D zie

ło  to składać się  będzie z artykułów pp.K raszew skiego, M. 
G rabow sk iego , X. H ołowińskiego, X. Ant. M oszyńskiego, 
Ż egoty, O. N acewicza, K. Bujnickiego, Mich. h. Borcha, Alex. 
Grozy, I. Ł. Z abłockiego, Ł. Janiszewskiego, Wł. Strzelnic- 
kiego i innych. O zdobiony będzie drzeworytami rzniętemi 
w Paryżu, litografiami, a nadto portretami przez Karola i 
Rudolfa Żukowskich, i muzyką p. Prószyńskiego do „Mazur
ków nad-Kewskich.'-̂  ___________

P. Norbert Eygird z Krzemieńca w ykończył dzieło w  3ch 
tomach „Metoda j^yka Angielskiego wypracowana dia Pola
ków.'̂ '- Tom 1. zawiera zbiór wyrazów najpotrzebniejszych.



(każtly wyrax Angielski z wymawianiem po polsku, lub ozna
czony numerami tlla pewnego wym ówienia) i rozmowy po
toczne w rożnych odcieniach komyersacyi. Tom II. Teore
tyczno-praktyczna grammatyka z ćw iczeniam i do tlómacze- 
nia na Angielskie; przy końcu grammatyki słowniczek P olsko- 
Angielski. Tom 3ci w'ypisy Angielskie: różne w yciągi z au
torów najlepszych Angielskich do tłóm aczenia na 1’olskie: przy 
końcu wypisów, słow niczek Angielsko-I^olski.

Z lida ze Lwowa.
»Dziennik mód pod redakcyą p. K ulczyckiego, je s ljed y -  

nem u nas pism em , które ma jakow ąś w artość literacką. 
Powszechnie tu żałują zm arłego Józefa Dunin Borkowskiego; 
śm ierć jego  osierociła  bardzo przyszłe grono literałów tu
tejszych, a strata jeg o  nie łatwie iijoże być wynagrodzoną. 
O głoszone przez ś. p. Józefa Borkowskiego Album, wydał 
brat jego  Alexander. Jest tam ży^vot zm arłego pięknie skre
ślony przez Aug. B ielow skiego; w' tem Album są  pow ieści 

Józefa D zieszkow skiegp: jestto  iiiezaęrzeczenie bardzo uta
lentowany pisarz, który teraz w piśm iennictwie zajm ie nie
pospolite m iejsce. Ma niem ało gotow ych p o w ieśc i, z któ
rych każda wyrówna śm iało pow ieściom  K raszewskiego. O 
prawdzie tego zd an ia , Album czytającą publiczność przeko
na. Obdarzony żywą w yobraźnią, silnem  czu ciem , zna po
wal), łatw ość i s ilę  rodzinnego ję z y k a , i umie nim należy
cie władać. Na pom ienione Album składało się  cale-grono  
naszych pisarzy: / .  A'. Kamiński, Alexander Fredro, Walen
ty Chtędowski, Wincenty Pol, Dominik Magnuszewski, August 
Bielowski, Józef Dzieszkowski, Adam Gorczyński, Alexander 
Dunin Borkowski, Stanisław Przylęcki i K. Podolecki.

Z dzieł św ieżych m uszę tuw’spom niec pisma L, Kropiń- 
s k ie g o , znanego autora, Ludgardy, i romansu w sw oim  cza' 
sie g łośn ego  „Julia i Adolf-'’'’

Znany wam nasz ziom ek Zawadzki badacz natury. Baron 
Dejean w  dziele swojem  w l^ irjżu  wydanern, opisał chrząsz
cza przez professora Zawadzkiego w’ górach Karpackich 
odkrytego, przyłączył rysunek, i dał mu nazw'ę: Aüax Zawadz- 
k/i. Xa oslatniem posiedzeniu badaczów natury i lekarzy,

Tom I. L u ty  jg '^ . 0 2



w Gracu w miesiącu wrześniu r. z. odbytem , na którém się  
professor zaproszony znajdował: Dr. Frydwaldzky, kustosz 
przy Muzeum narodowém w P eszcie , okazywał nowo odkry
tego chrząszcza z gór Bałkańskich, którego, w nagrodę za
sług naszego ziom ka, nazwał „Saperda Zaivadzkii.‘-

Z Krakowa otrzymujemy właśnie w iad om ość, że w dru
karni uniwersyteckiej wyszła: „Grammatyka praktyczna języ
ka Polskiego'' przez Józefa M uczkowskiego: oddział 1; z dru
karni zaś Stanisława C ieszkow skiego: Dzwon i Ilezygnacya dwie 
pieśni Fryderj'ka Szyłlera przekład A. G. Niezawadzi tu dodać 
że tlóm aczenie to niczém zalecone być nie m oże. „Przeszłość 
i teraźniejszość.'-'’ prołog wierszem  na otwarcie teatru Krako
w sk iego , przez autora komedyi Rej z N agłow ic (Konstant. 
M ajeranowskiego). n. —

Księgarnia Stanisława C ieszkow skiego zajmuje się  w y
daniem  Dykcyonarza biblijjiego w 4 tom ach, przełożonego je 
szcze r. 1810 przez X. Tadeusza prowincyata kapucynów, na 
język  Polski z oryginału W łoskiego X. Prospera de Aquila.

W ydawca tygodnika PetersTjurskiego: p. Józef Przecła- 
wski nadesłał księgarzowi Gliicksbergow i do druku rękopism  
Avysokiéj w artości, treści fiiozoficznéj pod napisem  „Śmierć 
i  odrodzenie.'^'- Tenże księgarz wydaje pow ieść „Bigos huUaj- 
skî  ̂ przez B lepońskiego. Wyborny wyjątek z dzieła tego czy
taliśm y w Ateneum J. Kraszewskiego;

W M oskwie, Zborzewski nie przestaje pracować nad od
kryciami paleontologicznem i. Ostatnia jego praca um ieszczo
na w  Rocznikach naturalistów M oskiewskich ’(Bulletin  de la 
Société Impériale des naturalistes de Moscou tom XVI, 1843) 
ma za przedmiot opisanie now ego rodzaju drobnych m usze
lek , który autor Dactylina  nazwał. Znajome są naturalistom  
Niem ieckim  i Francuzkim, i nieraz wspominane praez nich, 
dawniejsze tego naturalisty odkrycia, tyczące s ię  historyi na
turalnej Podola i Wołynia. Czytamy zaszczytne odwoływania 
się  do nich w Zoologia specialis Eichw'alda (1), w Skizze

(1) Wydana w W ilaie w trzech tonincb 1830 r. (np. w cięśc: 
11. na str. 35).



von Lilhaiten, VoHiynien und l ’odoHen tegoż, (2), w Lelhaea 
geognoslica  Dra Bronn (3), i t. d. ale ca łość tj-ch uezonycli 
prac Zborzewskiego obejuiują pam iętniki i buletyny Tow. na- 
turaiistow M oskiew skiego. (4) Icli przedm iotem  są m ianowi
cie różne drobne skam ieniałe muszelki i t. p. na Podolu i 
na W ołyniu przez niego odkryte, które dla uczczenia pam ię
ci innych naturalistów, ponazywał od ich nazw isk, jakoto; 
CerioUna Jarockii, Cellulina Bessert, CeUuUna Puschii, Phyl- 
locrina K rynicka , Actinina Jarockii, A. Andrzejoicskii i f. d. 
gdy znowu E ichw ald , gatunek jeden (RaphanuUitti Zborze- 
wskii)  jego  nazwiskiem  oznaczył. (5)

Redaktor Boczników Gospodarsłiba Krajowego w Tomie 4 
Nr. 1, og łosił nagrody zip. 1000 za najlepszą rozprawę o spo
sobach najskuteczniejszych i najtańszych podnoszenia wody 
celem polew'ania łąk (Irrigacyi). Termin ostateczny do złoże
nia żądanej rozprawy w księgarni Spiessa i spółk i w  War
szaw ie, naznacza się  na dzień 10 czerwca r. b. Do ocen ie
nia rozpraw nadsyłanych celem  przyznania przeznaczonej na-

(2) W ydane w Wilnie w  r . 1840 in 4lo.
(3) Wydawana w Sztutgardzie (zob. tom 2 z 1838, na sir. 

1149, 1130)
(4) Obejmują one między innemi: Observations microscopiques sur 

quelques fossiles rares de Podolie et de Volhynie, par A. Zborzewski, 
rzecz napisana w Krzemieńcu r. 1832.

(5)^ W  liście pisanym do nas z Moskwy w październiku r. z. 
wyraża pewien z korrespondenfów naszych: „Dziwne losów igrzy
sko zapędziło do tutejszej stolicy p. Wojciecha Zborzewskiego, nie- 
grdyś nauczyciela liceum Krzemienieckiego, a teraz emeryta... Mamy 
wielkie poważanie dla tego szanownego męża. Dość wejść do jego 
małego gabinetu, aby przejąć się głęboką czcią dia nauki... Stolik, 
a na nim notaty naukowe, mikroskop, i puszki z rozmaitemi drobne- 
mi ciałami... Przy ścianie drugi stół, a na nim rozłożone kamienic 
i dzieło Goldfusa w ogromnym in folio formacie, wartujące 200 r .  s. 
Obok stołu dwa kantorki: z mnóstwem rękopisów i z dziełami naj- 
uowszenii z nauk przyrodzonych. Mnóstwo dzieł na podłodze, i ka
mienie rozłożone pod stołami... Dwanaście szaf i 24 pak minerałów 
w Pullawie, 3 szafy w l.,ucku, składają kollekcyą jego wartującą 
kilkadziesiąt tysięcy złotych... Może wysiany będzie kosztem tutej
szego towarzystwa naturalistów, dla podróżowania w celu nauko
wym, a to żywioł jego.“  P. Zborzewski prace swoje ogłasza zwy
kle językiem Francuzkim; jedyny, pisany po polsku, artykuł jest 
w Tygodniku Petersburskim (N r. 67 z r. 1841 ) pod tyt: Postrze
żenia nad spadajacemi gwiazdami od 29 lipca do 2 sierpnia w Pul- 
tawie. P .  Ji,



grod y , użyte będą osoby których nauka ,do wydania sądu 
w tym przedm iocie kwalilikuje. Opinia sędziów , protokolar
nie spisana, doręczoną będzie każdemu z autorów z rozprawa
mi zgłaszających się . Kwota zip. 1000. przyznaną zostanie 
autorowi rozpraw’y, za odpowiednią i wyczerpującą zadanie 
uznanej. Wyplata nastąpi najpóźniej w  dniu 31 października 
1844 w biórze Redakcyi, bez oddzielnego wezw'auia.
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GRUDZIEŃ 1843. D o s t k z e ż e n i a  w O i J S E R W A f o R ^ ^ T j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ i O M i c z N Ł i M  W a r s z a w s k i e m .  — Micjsce dostrzeżcD 
wzniesione jesł 114,05 metrów nad poziom p^erokość gieogr. 52°13'5", diugośc w czasie

1&-14“-47®-O, czyli w luku 18°41'45"j ^hód względem południka Paryzkiego.

BAROMETR

•

TERMOMETR
•s
%

W Millimetracli sprowadzony
do o ° S t  U S t  O p n i o w y

l
a

a
g_
p' 6 10

1 ^ 10 6 .10 4 10
go. rano go. rano 1 go- wie. go. wie. go. rano go. rano go. wie. go. wie.

1 750,81 751,09 751,13 751,94 +  2»0 +  2“5 +  2»7 +  2«3
.2 752,72 753,94 754,70 755,89 0,2 1,1 1,9 1,5
3 755,74 756,20 755,35 753,56 0,0 1,0 2,4 2,2
4 753,59 751,67 747,01 749,88 •2,8 4,4 5,2 5,7
5 752,46 754,30 754,35 753,54 2,4 3,3 3,0 0,3
0 746,41 745,31 745,08 743,54 4,9 5,4 5,1 . 3,0
7 741,61 742,49 743.87 745,47 2,7 3,6 3,8 0,4
8 742,11 738,74 738,83 735,99 3,4 +  3,4 5.8 4,3 I
9 733,78 733,50 737,76 742,66 +  1,0 -  0,6 +  1,0 +  0,5 j

10 747,85 7d9,95 753,70 757,55 -  0,5 + 0,1 -  1,3 -  3,1
11 759,31 760,19 759,72 757,89 -  3,1 — 2,1 — 1,5 — 0,3

j
{

12 756,12 756,26 755.26 755.20 +  0,1 +  0,4 +  1,0 +  1,8 !
13 758,88 759,35 758,56 757,80 2,0 2,1 2,5 1,8
14 756,32 757,00 750,25 752,76 1,0 0,9 0,8 1,1
15 740,51 745,14 741,32 741,57 3,3 3,5 6,0 +  6,0
16 741,31 741,70 739,02 743,84 +  3,2 +  4,1 +  3,9 — 3,0 1
17 745,25 745,30 747,60 751,45 — 1.7 -  0,7 — 0,4 — 1,818 754,60 756,59 758,78 759,44 — 2,2 -  0,4 — 0,8 +  0,1 (
19 750,84 757,01 750,38 757,16 +  0,9 - f  1,1 +  3,0 +  2,5 (
20 750,99 757,94 758,17 758,83 2,8 2,8 +  3,1 + 3,3
21 758,68 759,39 759,13 759,41 2,6 2,8 3,3 3,3

!
1

22 759,68 760,10 759,91 761,36 2,5 2,3 3,9 3,6 .
(

23 760,68 759,26 756,72 755,01 2,2 2,7 2,2 1,7 j
24 753,28 754,45 757,76 760,88 3,9 5,1 5,5 4,9 (
25 762,97 703,80 762,98 703,63 4,0 3,6 4,7 5,3
26 763,62 704,07 703,08 762,90 3,4 2,3 2,4 3,8

!

27 701,60 762,04 761,42 701,32 3,4 3,6 3,6 3,2
i'

28 760,30 701,51 701,48 761,31 2,3 3.3 3,5 3,3 !
29 761,32 762,08 761,87 761,36 4,0 3,9 4.5 3.7 !
30 759,94 759,97 757,84 756,94 3,5 4- 3,6 + 3,3 2,3 i
31 754,64 1 754.80 753.25 752,03 0,1 — 0,1 — 0.0 0,3^

753,739 754,012 753,855 754,202j + 1,88 +  2,24 +  2,69 j +  2,07

STAN NIEBA
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Z . PdZ. Z. z. 0,80
z. Pn. PnZ . Pn.Z. t,20
PnZ. PnZ. PnZ. “ PnZ .

Pn. Pn. Z. Z.
Z. Z. Z. Z. 1,68
FnZ. PnZ. Z. Z. 0,50
Z. Z. Z. Z. 0,88
Z. Z. Z. Z.
Z . Z. Z. PnZ.
Z. Z. PnZ. PnZ.
PnZ. PnZ. Z. Z.
Z. Z. . Z. Z.
Z. Z. Z. Z.

Z. Z. Z. Z.
Z. Z. Z. PnZ . 2.80
Z. PdZ. Z. Z.
Z. PnZ. PnZ . PnZ . 4,26
Z. Z. ŁJ» PnZ.
PnZ. Z. z. Z.
Z. Z. z. Z. 1,48
Z. Z. z. Z. 0,50
Z. Z. z. Z. 0,50
Z. Z. Z. z.
PdZ. Z. Pd z. z.

3,08

1,72

118,60 4,80



mm. c. 1.
Średnia wysokośi barometru miesięczna 753,060 27 10,231 
NajwySej barometr dochodził

d. 25 o 10 g. r. 764,07 28 2,709
NajniSej d. 9 o 10 r. 733,50 27 1,185
Średnia zmiana dzienna barometru 4,10 1,84
Na) w. zmiana dzień. d. 9 — 10 o g. 10 10,30 7,27
Średnia wysokoid barometru jest wyisza o 2,441 1,083

od stanu normal, z 17latpoprzedz. (751,525 27 0,148)
Średnia temperatura Grudnia jest + ,  2®22 C. -j- 1,78 B

i ta jest wyisza o. 4,75 3,80 „
od stanu normalnego z 17 lat poprz. (— 2,529 „ — 2,023.),,

N a j i v i f .  ciep. doch. d. 1 5 o 4 g . w. +  0,0 -f" 4,8 „
Najmniejsze d. 11 o 6 g. r. — 3,1 „ — 2,5 „ 
(Termometrograf wskazał

Max. +  6“3 R. d. 8, min— 4°4 R d. 11)
Średnia zmiana dzienna temperatury 1,77 „ 1,42 „
Największa zmiana dzienna d. 15—16 0,0 „ 72, „

Średnia wilgotnos'c powietrza wynosi 93,7, którą 100 za zupeł
ne nasycenie powietrza parą wodną, albo 5,80grammów na jednym 
metrze sześciennym powietrza.
Średnia temperatura miesięczna £ródła

za pałacem Kaźmirowskim 6®9 R.
Dni pogodnych wcale nie byłoj na pó ł pogodnych 7 pochmur. 24. 

_  deszczu 18 (d- 1 ,4 ,6 ,8 ,9 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 9 ,2 1 ,2 2 ,2 3 , 24, 25, 20, 
27, 28, 29).

_  s'niegu 4: fd. 2 , 9, 10, 12).
— krup 1, (d. 16)

W ody z deszczu spadło milim. 18,00 czyli 8,24 lin. z śniegu 
4,80 miUm. czyli 2,13 lin .., razem 23,40 lin. 10,37 lin . 

Grudzień r . b. był nadzwyczajnie ciepły, niepogodny, wietrzny, 
śniegu spadło niewiele, zato deszcze były częste lecz nie ob
fite.

W iatr panujący Z.
Wichrów i wiatrów mocnych 7, t .  j. Z . 4; PnZ. 3.
Koło białe wielkie otaczało księ£yc d. 5 i 7.
Takie£ koło około słońca d. 11.
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Redakcja Zorzy zachęcona miłem przyjęciem 
prac swoich, pomimo róinych przeszkód i tru
dności na drugi rok dziennik swój wydaw'ać 
będzie, a niezraiaj^c się przeciwnościami dosko
nalić go dalej pragnie, i równie zyskać sobie 
nagrodę w przychylnych sercach młodych czy
telników swoich.

Zorza mieścić będzie artykuły w tym samym 
duchu jak roku poprzedniego, oparte na • religji 
chrześcijańskiej, moralność głoszące, i przykła
dami cnoty zachęcające do jśj pełnienia. Znaj
dą w nich czytelnicy młodzi obok rozrywki i 
naukę pożyteczną, i wiadomość historyczną nie
jedną, zastosowaną do pojęć młodocianych, bo 
również jak w roku zeszłym dzieanik ten po
święca redakcja rodzinom, to jest dzieciom i do
rastającej młodzieży.
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? Pragnąc zaś jak nojprzystępni^jszćm uczynić 
pismo swoje, redakcja postanowiła zmniejszyć 
jego cenę, a dla usunięcia niektórych niedogo
dności ze zbytniego rozdrobnienia pochodzące, 
które często i w doborze artykułów przeszkodą 
bywają, wydawać będzie Zorzę na rok 1844 
po jednym poszycie z końcem każdego miesią
ca, dokładając wszelkich starań, by na tej zmia
nie czytelnicy bynajmniej nie tracili.

Każdą pomoc stosowną z dążnościami Zorzy 
i jej zakresem, redakcja z wdzięcznością przyj-t 
muje, i prosi o nią [poświęcających się temu ro
dzajowi piśmiennictwa.

Przedpłata na Zorzę przyjmuje się tylko ro
cznie, wynosi w Warszawie i na wszystkich Urzę
dach i Stacyach Pocztowych w królestwie: Rubli 
sr. 2 kop. 70 (Złp. 18).

Skład główny wspomnionego dziennika tak jak 
dotąd w Księgarni G. Sennewalda przy Ulicy 
Miodowej, gdzie wszystkie listy i pisma nadsy- 
lane franco pod adresem Bedakcji Zorzy przyj
mowane będą.

w Warszawie d. 18 (:jO) grudnia 1843 r.
Redaktorki:

Paulina z  Radziejowskich Kraków 
Walentyna Trojanotcska.

c
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Franciszka Maciejotrshiesn.

Ostatecznem nauki prawa karnego zadaniem jest: wska
zać zasady sprawiedliwej karygodności; odpowiedzieć 
z wszelką, ścisłością na to ważne pytanie: 

co, jak, i w jakiej ilośei ma być karanem?
Ścisłości w tym względzie wymaga i bezwzględfld 
sprawiedliwość, \ polityka karna, ( l )  Doświadczenie 
bowiem naucza, że najdzielniejszym prawnym środkiem

{1) Jako zbiór n w ag  z^doświadczenia i historyi wyczerpniętych, 
podtug których prawa karne ze względu na szczególne okoliczno
ści -wpływ na jprawodawslwo wywierające, w sposób uajskuteczniej- 
S7.\ z;;odnie •/. interesem państwa, Diają być układane i stanow ione. 

Tom I. .Marzec 1844. 63



niweczącym przestępstwo, jest sprawiedliwa, przestęp
stwu odpowiednia kara. Ona tylko zdolną jest wzbudzić 
przeświadczenie winy, za którem idzie poprawa moral
na. Przeciwnie, kara zbyt mała, sprawia lekceważe
nie praw, zbyt ostra rodzi oburzenie i zemstę; dwa naj- 
przeciwniejsze poprawie moralnej żywioły. Wiele już
o tém z różnym rozprawiano pożytkiem, tak, że dowo
dzenie byłoby tu zbytecznem, zwłaszcza w szczupłym 
téj rozprawki zakresie. Dosyć odczytać co w tym 
względzie przytacza o Anglii, Antoni Zygmunt Helcel 
w swoim zarysie postępów prawodawstwa karnego, 
na stronnicy 23 i 25, Kraków 1837 r.

Środek przeto w téj mierze jest najwłaściwszym. 
Ale wynaleść go, uchwycić i stósować z skutkiem po
żądanym, niełatwo; owszem połączonem to jest 
z wielu nader trudnościami. (2)

Dlatego téż nauka prawa karnego, uprzątając owe 
trudności, przedewszystkiem takie po szczególe rozwija 
pojęcia i tworzy z nich zasady, jakie uznaje za potrze
bne do osiągnięcia tego ostatecznego celu. Zbiór więc 
tych pojęć i zasad, ma być tylko przysposobionym, po
trzebnym materyałem do utworzenia sprawiedliwéj 
kary.

Podaje przeto nauka pojęcie przestępst.» a w ogól
ności, wskazując konieczne wewnętrzne ¡zewnętrzne 
warunki,jakie niezbędnie w skład każdego szczegółowe
go przestępstwa wchodzić muszą; rozwija pojęcie wo
li działania bezprawnego, winy w ogólnem znaczeniu, 
złego zamiaru, winy w ściślejszem znaczeniu (culpa in

(2) Hcpp, Coramenlar übcrdas neue würleinbergische SU-af-Gc- 
sttzliuch, w Tybindze, 1839 r. Tom I. Cz. I. str. 19 i następne do 39.



^ensu stricto), trafu, tudzież róźnćj barwy jaka z połą
czenia sig z sobą tych zewngtrznych zjawisk wynika, 
a mianowicie z przyłączenia sig winy ścisłej (culpa 
in sensu stricto) do złego zamiaru i nawzajem; skreśla 
przedmiot przestgpstwa, wskazując różnicg praAv, któ
re przestgpstwo nadwergżyć może; ^oAm\oi (subiectum) 
przestgpstwa i różne rodzaje winowajców, tudzież si
ły  które sig jednoczą do bezprawnego działania (eon- 
cwriKiJ; wskazuje sposoby i środki za pomocą których 
objawia sig przestgpstwo, dalej stopnie działania i ró
żne rodzaje kar, nakoniec zasady stosowania onych 
do czynów; bo to wszystko potrzebnem jest do wyna
lezienia sprawiedliwej karygodności.

Zpośród tych szczegóiowych przedmiotów nauki, 
działanie zewngtrzne, jako objawiające przestgpstwo 
w myśli poczęte, nader jest ważnem. Ono bowiem 
stanowi chwilg życia przestgpstwa, którego naturą jest 
wraz dawać sig w znaki, nadwerężać lub niweczyć 
prawa osobiste, rzeczowe; różne zaś kształty onego 
stanowią różnicg winowajców, nadając im stósowne 
charaktery, do których karygodność odnosić sig winna.

Nad niem też bliżej zastanowić sig zamierzyliśmy.

Jak nie masz przestgpstwa bez woli działania bez
prawnego, tak nie może być przestępstwa bez rzeczy
wistego zewnętrznego działania bezprawnego, tojest 
takiego, z którego nadwerężenie praw wyniknąć przy
najmniej może. Działanie przeto zewnętrzne, jest ko
niecznym warunkiem do istoty przestępstwa. Ale ta
kie działanie bezprawne zależy od woli bezprawnej; 
najściślejsze też między niemi zachodzi powinowactwo. 
Połączenie bowiem żądz złych z wolą stosownego



działania, daje działaniu bezprawnemu poczęcie. Wo
la one w swem łonie poczyna i objawia, wydając na 
świat społeczny za pomocą, posłusznej sobie siły wy
konawczej, jaką człowiek jest obdarzony. Przystępu
jący zatem do poznania zewnętrznych działań bez- 
prawnycłi, powinien już mieć należyte pojęcie woli 
bezprawnej. (3)

Działania bezprawne objawiają sig w rozmaitych 
kształtach od woli zawisłych.

Skreślić takowe pokrótce w ogólności, o ile to u- 
żytecznem się okazuje, dla ustanowienia sprawiedli
wej karygodności, będzie naszą usilnością.

Winniśmy przedewszystkiem nadmienić, że skut
kiem działania bezprawnego, ma być nadwerężenie 
praw, chociaż może niekiedy wyniknąć w miejsce 
zamierzonego lub łatwo przewidzieć się dającego nad- 
wergżenia, dobry, prawu nieprzeciwny skutek, tak, jak 
nawzajem może się wydarzyć nadwerężenie, chociaż 
działanie będzie prawne. Ale przyczyną takich wy
padków, jest obojętny w prawie traf, który ani ko
rzyści winowajcy w ogólności nie przynosi, ani też 
może być 2asadą kary. Gdzie zatem nadwerężenia 
przypuścić nie można, tam znika bezprawność działa
nia. Zasadą zaś do uznania czy nadwerężenie ma miej
sce, jest wola osób, przeciw której działanie zostało 
skierowanem. Ina przeciwniejsza wola, tym większa 
pewność nadwerężenia, i odwrotnie, zgodność woli 
osoby téj z wolą działającego, niweczy pojęcie nad-

(3) Zobacz w tym względzie ogólne zasady iiauk.i prawa kariie- 
ęe przez Romualda Hube, w Warszawie, \v roku 1S30 wydanego 
sir. 251 do 303, tudzież Mayera T hathestand  tind der Th'A- 
terscha ft, 1836 c.



werężenia a tém saniéin i przestępstwa, byleby ta wo
la tyczyła sig praw, któremi rozpórządać można, i wy
chodziła od osoby zdolnej prawami swemi rozrzą-; 
dzać. (4)

Przystępując do skrésleuia różnych kształtów dzia
łania bezprawnego, zaczynamy od ogólniejszych. Są 
bowiem ogólne działania główne i pomocnicze, są któ
remi pewne tylko przestępstwa spełnić się dają; są 
działania siłami połączonemi przedsiębrane, są roz
poczęte bez wydania skutków należytych, wreszcie są 
środki do działania potrzebne.

Najogólniejszemi działaniami są:
1) Bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze są takie, 

bez których przestępstwo spełnić się nie może; drugie 
są tylko spomagające działania bezpośrednie. Tamte 
same sobie wystarczając, są dostateczne do spełnie
nia przestępstwa, te bez pierwszych żadnego prawne
go znaczenia nie mają, i tak dalece zależą od nich, 
że o tyle tylko nabiórają ważności karygodnéj. o ile bez
pośrednie rozwijając się, nadwerężają prawa. Ztąd pod
żegacz, (5) wspólnik i uczestnik, chociażby z swej stro
ny wszystko co do nich należało uczynili, nie ściągają 
na siebie żadnej kary, jeżeli sprawca główny nie przed
sięwziął przynajmniéj i nie rozpoczął bezpośredniego 
działania, i tylko w miarę postępu działania sprawcy, 
zlewa się karygodność na łącznie działających wspól
ników. (6)

(4) Chiiuvcau et Hellie, théorie du Code-pénal, ^’ol. V. 233.
(5) Chybaby praw o, jtiż samo podiepanie, ja io  knowanie uwa

lając, względu czy było skuteczncm lub nie, w ważnych zbro
dniach, np. w zbrodniach stanu, karygodiicm uznało.

(•>) Chauvcau cl HeJlie théorie du Code-pénal li. p. 31. 117.



Stósunek między temi działaniami, zależy od ważno
ści działania pośredniego. Ztąd następująca zasada:

Działania.) chociaż z natury swej pośrednie, równają 
się bezpośredniemu.) jeżeli bez nich działanie bezpośrednie 
byłoby niedostatecznem. Im zaś mniej byty potrzebnemi, 
tym moc i ważność ich słabsza, okazać się może whońcti 
bez znaczenia prawnego. (7)

Na takiem ogólnem różnicy wskazaniu, poprzestać 
należy; oznaczenie bowiem stopni zbliżających ku sobie 
moc tych działań, jako zależące od rozmaitych okoli
czności działaniom towarzyszących, jest niepodobnem. 
Pozoslawić to raczej należy światłu i roztropności 
sędziego, który wedle ważności zbliżającej działania 
pośrednie do bezpośredniego, wielkość kary w sto
pniu zastósuje. Na trzy wszakże stanowiska szczegól
niej zwracaćby tu można uwagę: na bliskie, środko
we i odległe. Pierwsze ma miejsce gdy się schodzą i 
ściśle łączą pośrednie działania z bezpośredniemi; 
drugie gdy pośrednie mniej okazują się potrzebnemi, 
ale są jednak przydatne; trzecie gdy są zbyteczne, np. 
kto zmównie przytrzymuje broniącemu się ręce, kiedy 
morderca sztyletem uderza, chociaż przytrzymanie tako
we nie jest bezpośredniem działaniem śmierć zrzą- 
dzającem, przecież jako niezbędne do zadania ciosu 
śmiertelnego, będzie równe bezpośredniemu. Lecz kto 
stoi wtedy zmównie na straży, działanie jego jest 
tylko pomocą pośrednią, bo chociaż się przydała, je
dnak i bez niej morderstwo spełnionem być mogło. 
Kto wreszcie jest tylko przytomnym tego morderstwa, 
mógł a nie przeszkodził, lub o spełnieniu nie doniósł 
a donosić o zbrodniach prawo nakazuje, działanie je-

(7) Prawo Bawarskie art. 45.



go prawie przestaje być nawet pośredniem i będzie 
fylko odleglejszem daniem pomocy, wyjąwszy, gdy 
w tym względzie zachodzi zmowa, bo wtedy nieprze- 
szkodzenie zbliża się do stanowiska drugiego. Zobacz 
niżej pod nieczynieniem.

Powyższe działania mogą być:
2. Słowne i uczynkowe. Obrazić bowiem prawa 

można słowem lub uczynkiem, nigdy myślą (8), cho
ciaż zła myśl pod względem moralnym i religijnym 
grzechem jest.

Stowo i symbola mowy, jakoto pismo, druk, ryci
ny, malowidła a nawet migi, za pomocą których ob
jawia się mjśl nasza, są nader ważnem pod względem 
przestępstwa działaniem, ale różnią się znakomicie od 
działań uczynkowych, tak dajece że zasadzając sig 
na zachodzącej między niemi różnicy, możnaby uczy
nić podział przestępstw na słówne i uczynkowe, gdy
by w tym względzie nie zachodziły pewne trudności.

Słowo uważać można, albo jako działanie bezpo
średnie, albo pośrednie tylko.

Bezpośrednio obraża:
a) słowo poniżające godność człowieka; takiem 

jest słowo obelżywe, łające, szydercze, złośliwe za
rzuty ogłaszające:

b) słowo moralność nadwerężające:
c) słowo groźne, złem zagrażające i przezto wznie

cające obawę względem bezpieczeństwa praw. Tu 
należą, groźby stanowiące przestępstwo oznajmione, 
zmowy, spiski.

(S) Nec consilium habuisse noceat, nisi et factum fuerit, 1. 538 
J25 . n . dc ^'erb. Sign. 50, 16.



Pośrednio działa;
Słowo podżegające, za potnocćj. którego objawia 

się powzięta myśl przestępna, aby jako nasienie złego 
wszczepiła się w myśl i wolę działania uczynkowego 
drugiej osoby.

Rzucone tym sposobem nasienie złego, jeżeli pa
dnie na rolę odpowiednią, przyjmie się łatwo. Ztąd 
zawiązek przestępstwa, które nanowo poczęte, rozwi
jając się stopniowo dojrzeje, a doszedłszy właściwej 
swej mocy, objawia sig siłą  wykonawczą, i staje sig 
uczynkiem właściwe sobie skutki wywierającym.

Dwie przeto schodzą sig tu osoby: podmiot (sub- 
ieclum) i przedmiot (obiectum) podżegania, a stósu
nek tych dwóch osób zależy od siły słowa podżega
jącego i od osobistych zdolności do poczytania winy po
trzebnych. (9)

Podmiotem czyli subjektem podżegania, jest pod
żegacz, którego ze wzgigdu że pierwszy w sobie zawig- 
zuje myśl przestgpną, nazwać można umysłowym twór
cą przestępstwa (intellectualis auctor delicti). Ale że 
zła myśl, dopóki nie zostanie przynajmniej słowem  
wyrażona, nie ma prawnego znaczenia, objawiona zaś 
jeżeli ma być wykonaną, musi sig wprzód przyjąć, 
począć i dojrzeć w umyśle i w woli działania osoby 
podżeganej, przeto lepsza i odpowiedniejsza pod wzglę
dem prawnym nazwa sprawcy intellektualnego, jest 
podżegacz (10), zwłaszcza że i sprawca fizyczny musi 
być zarazem umysłowym, czyto bezpośrednio myśl

(9) Szczególniej zwracać trzeba uwagę czy nie zachodzi brak 
świaderaości siebie.

(10) Zobacz w tym względzie rozprawkę A. W . Kalinki: O pod
żegaczach i wykonawcach, sir. 10, av Krakowie IS.IO r.



własną, przestępną, czyli też pośrednio z powodu pod
żegania, w sobie zawięzującym: inaczej bowiem siła 
jego wykonawcza, nie będzie mu posłuszną. Ta pra
wda jest lak ogólną, że nawet żadnych wyjątków nie 
przyjmuje. Przecież przymuszone działanie bezpra
wne, uważają zwykle za bezwłasnowolne. (11)

Przedmiotem podżegania, jest osoba na której w o
lę słowo podżegacza wpływa. Tak podżeganego, ze 
względu, że bez przedsięwzięcia działania rzeczywistego 
nie ma znaczenia ęrayiue^o sama podżeganie (12 ), na
zywają rzeczywistym sprawcą (physicusauctor delicti).

Stósunek słowa podżegającego do w^ykonania one
go uczynkiem, zależy z jednej strony od mocy podże
gania, z drugiej od siły  woli przyjmującej w  łono 
swoje słowem zaszczepione nasienie złego, tudzież 
od postanowienia działania, łm słowo podżegające 
silniejsze, im mocniej naciera, lub z większą łatwo
ścią przy sposobności działać m oże, tym trudniejszy 
odpór przeważa winę przestępstw^a na podżegacza; 
i przeciwnie, im słabsze słow'o podżegania, im z wię- 
kszemi trudnościami połączone, tym łatwiejszy i spo
sobniejszy odpór, przechyla winę przestępstwa na 
przyjmującego słow a rzeczywistego sprawcę.

Najsilniejszém słowem podżegającem, jest rzeczy
wiście groźne; najsłabszem, obojętnie wyrzeczone. Mię
dzy niemi różne mogą zachodzić stopniowania, prze
chylając winę to na podżegacza, to na rzeczywistego 
sprawcę. Ale równowagę w téj mierze stanowi umo
wa najmu, obowiązująca z jednéj strony do działania

(11) Rossi,traité de droit pénal, 1S29. II. 212. Heliie théorie, 11. 263-
(12) W yjąwszy ■«'przypadku powyżej wskazanym, gdzie mo\y« 

jest o bczpośrcdniem i posredniem działaniu, na wstępie.
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bez prawnego, z drugiej do zapłaty za podjętą przy
sługę.

Zobopólny zt%d interes, tak silnie połączą dwie 
strony podżegacza najmującego ze sprawcą najemni
kiem, że ich zupełnie co do winy równa, zwłaszcza 
jeżeli podżegacz zawarł umowę z najemnikiem, któ
rego zwykłem zatrudnieniem jest przestępstwo, do któ
rego najętym został.

Słowo rzeczywistem złem zagrażające, czyniąc 
sprawcę* rzeczywistego prostym tyiko wykonawcą, ja
koby narzędziem podżegacza, maże w sprawcy winę 
uczynku i zupełnie przenosi ją na podżegacza, który 
przez to staje się sam tylko rzeczywistym sprawcą.

Słowo zaś obojętnie podżegające, jeżeli sprawca 
takowe chciwie pochwycił i myśl przestępną w sobie 
ztąd zawiązawszy, stósowny czyn przedsięwziął, ureal
niając zupełnie podżegacza od winy (13), przenosi ją 
na rzeczywistego uczynkowego sprawcę, który z tego 
powodu, za wyłącznie działającego uważanym być 
musi.

Zbliżonem do słowa groźnego, jest słowo rozka
zujące, zwłaszcza gdy wychodzi od osób przeważa
jących powagą. Zaś do słowa obojętnego zbliża się 
najwięcej prośba, rada, pochwała. Ale ocenienie wa
żności tych i tym podobnych słów , należy światłu sę
dziego pozostawić.

Co się tyczy osobistych zdolności, potrzeba zwra
cać uwagę na przyczyny wymawiające od poczytania 
winy. Im przyczyny te silniejsze, tym znaczenie pod
żegania słabsze, i wiiia względem podżegacza niniej-

(13) \\'yji\ws7,y gdyby prawo, 7,a takie nawpl podżeganie, w wa
żnych przestępsiwach, k.ir.T zaęrażaJo.



sza, przechyla się na winę podżeganego sprawcy. 1 od
wrotnie, jeżeli wina działającemu z podżegania, po
czytaną być nie może, wtedy spływa na podżegacza. 
Równość zaś tych przyczyn, z dwóch stron znosi zna
czenie przestępstwa.

I tak, brak świadomości siebie z niedojrzałości 
lub z osłabienia umysłu wynikający, o ile w podże
gającym winę maże, o tyle takową przeważa na pod
żeganego w stanie zupełnej świadomości siebie zosta
jącego, a zatem i do poczytania mu ŵ iny zdolnego, któ
ry chętnie słow o podżegania przjjmuje i wykonywa.

I odwrotnie, wina która dla braku świadomości 
siebie poczytaną być nie może sprawcy podżeganemu, 
spływa w zupełności na podżegającego, do poczytania 
mu winy zdolnego.

Toż samo i do przymusu stósować należy. Im sil
niejszy przymus względem przymuszonego spełnić czyn 
nadwerężający', tym mniejsza wina przymuszonego, 
przechyla się w miarę przymusu na przymuszającego. 
Ztąd zasada zachowania miary względem uwolnienia 
od winy i kary napadniętego, który w własnej obro
nie przymuszonym zostaje do czynu nadwerężającego, 
któryby kiedyindziej był przestępstwem.

Współdziałanie połączo;ie z słowem podżegają- 
cem do spełnienia przestępstwa, które podżegacz sam 
w umyśle swoim począł, tworzy herszta podżegacza.

Słowo podżegające przyjęte od podżeganego, lecz 
niespełnione, ale dalej przez niego w trzeciej osobie 
z skutkiem zaszczepione, tworzy współpodżegacza.

Słowo zachęcające do działania bezprawnego, już 
przez sprawców z własnych pobudek lub z poprze



dniego podżegania przedsięwziętego, tworzy wspólni
ka podżegacza.

Słowne wreszcie odwołanie podżegania, jeżeli mia
ło  miejsce przed wszystkiem, niweczy podżeganie i spra- 
â ia że uczynek, sprawcy jedynie przypisanym być 
vinien. (14) Atoli z polityki karnej wychodząc, wyma
cają jeszcze niektóre prawodawstwa żeby podżegacz 
'• mającem się z podżegania jego spełnić przestępstwie, 
rycześnie i skutecznie zwierzchność zawiadomił. (15) 
•ieodwołanie z niedbalstwa tylko, niweczy wpra- 

<vdzie zły zamiar, ale winę ścisłą pozostawia. Nie- 
odwołanic zaś z powodu nieważności z rzeczywistych 
przeszkód wynikającej, maże nawet i winę, chybaby 
prawo w ważnych zbrodniach i wtedy karg rozciągało. 
Wreszcie, jak uczynek szkodliwiej dokonany niż zle
cono podżeganiem, nie może być podżegaczowi przy
pisywany, wyjąwszy gdy przewidywał lub mógł był 
przewidzieć gorszy skutek, tak to co mniej od zlece
nia uczyniono, idzie mu zawsze na korzyść. Ztąd 
jeżeli podżegany czynu nie przedsięwziął, podżeganie 
samo nic może mieć prawnego znaczenia. (10)

Co się tyczy działań uczynkowych, należy mieć 
wzgląd na działania ludzkie i naturalne takie, które 
bez wpływu ludzkiego, zagrażają i nadwerężają. 
Pierwsze tylko wprawdzie tworzą przestępstwo, a ro
zmaite ich kształty, chociaż w jednym przedsięwzię
te celu, nadają przestępstwu odróżniające cechy;

(14) Hcłlie, théorie 11. str. 77. Zachariae, vom Versuch II. str. 266
(15) Zobacz prawo Wirtemberskic, art. 77. i naszego art. 73.
(16) Helüé, théorie II- str. 51, 7§. 117. W yjąw szy w ważnych 

zbrodniach, jak się wyżej rzekło.



z(ą.d też różne nazwy przestępstw jednegoż celu: np. 
kradzież, rabunek.

Działania naturalne szkodliwe, nie mogą być prze
stępstwem, bo nie masz przestęp.stwa bez winowajcy, 
ale mogą być powodem do przypisania złych skutków 
osobie, która takowym nie zapobiegła. Powodem 
tego jest:

3) Nieczynienie, które nazwać można działaniem 
ujemnem (factum negativum). Zależy na dozwoleniu 
czyli nieprzeszkodzeniu działaniom szkodliwym, ludz
kim czy naturalnym, którym można było i należało 
zapobiedz. Jest przeto pośrednią przyczyną złego, 
bo o tyle tylko ważnem sig staje, o ile działanie nie- 
przeszkodzone jest nadwergżającem.

Nieczynienie odpowiada uczynkowi, zamilczenie 
zaś słowu. I zamilczenie może być pośrednim po
wodem nadwerężenia z działań ludzkich lub natural
nych wynikającego, gdy można było ostrzedz. a przecież 
zamilcza s ę̂ o tem, czego bez obawy o swoje prawa, 
zamilczać nie należało. Celem zamilczenia jest zata
jenie prawdy albo w złym zamiarze, albo bez złego  
wprawdzie zamiaru, ale z winy, z niedbalstwa wypły
wające. Zatajenie o grożącem niebezpieczeństwie 
szczególnej osobie lub ogółowi społeczeństwa, np.
o ukrywających się winowajcach, może pochodzić ze 
złego zamiaru lub z winy; lecz zatajenie prawdy w ce
lu utrzymania w błędzie, w jakim kto zostaje dla nad
werężenia praw jego, zawsze jest połączone ze złym 
zamiarem, i tworzy oszustwo.

Jak dalece nieczynienie i zamilczenie mogą być 
karygodne, zależy od tego, czy zachodził prawem



przewidziany w szczególności lub w ogólności obo
wiązek działania i niezamilczania lub przestrzegania, 
i gdy można było działać lub przestrzegać bez nara
żenia swych własnych praw na niebezpieczeństwo. 
Jednakże zobowiązujący sig do nieczynienia lub mil
czenia, winien być zawsze, bez wzgigdu czy prawo 
działaniom przeszkadzać nakazało, lub nie, uważany 
za wspólnika przestgpstwa spełnionego. (17)

Wszystkie wyżej wskazane działania, mogą być: 
4. Wstgpne i podstgpne.

Wstgpnym bojera można wkraczać w obrgb praw 
cudzych z gotowością odparcia obrony.

Wstgpne przeto działania połączone są z gw ał
tem, któriego istota zależy od możności i woli odporu 
z drugiej strony.

Dwie przeto siły należy tu mieć na wzglgdzie; 
działania wstgpnego, i odpornego.

Ważność bowiem działania wstgpnego, jak z jednej 
strony zależy od siły  wstępnej, tak z drugiéj od siły  
odpierającej. Jeżeli była wola odporu lub takowej 
domniemywać sig z położenia rzeczy należało, lecz 
zachodziła niemożność, albo gdy ani o woli ani o wa
żności obrony z powodu braku świadomości siebie, 
mowy być nie może, wtedy gwałt okazuje sig w w ła
ściwej sile. Gdy zaś była możność odporu lecz nie było 
woli, wtedy gw'ałt traci swojg naturg; zachodzi bo
wiem zgodność woli dwóch stron, a taka zgodność, 
wyjąwszy gdy idzie o nadwergżenie praw któremi 
człowiek rozrządzać nie może, niweczy znaczenie

f17) Hfllie, théorie 11,82. Ludcra vom Versuche, s. i~l .



przestępstwa. Tę zasadę szczególniej należy mieć na 
względzie w ocenieniu zgwałcenia, gdzie najmniejsze 
zaniedbanie odporu, przybiera charakter skłonienia się 
woli, właśnie niweczącej znaczenie przestępstwa. 
Toż samo i w gwałtach publicznych.

Działania podstępne odbywają się za pośrednic
twem obrazy prawdy, którą obrażamy kłamstwem u- 
czynkowem lub słowem, usuwając okoliczności, po 
których jak po ogniwach dochodzimy prawdy, łub na
suwając zaciemniające takową, wyprowadzając w błąd, 
lub w błędzie utrzymując.

Prawda, którą się tym sposobem obraża, ma być 
względna do prawnego celu społeczeństwa; bo takiej 
tylko prawdy obraza wchodzić może w zakres zakazu
o tyle, o ile nadweręża prawa. Obraza prawdy bez
względnej, jest tylko przeciwną moralności. Działa
nie podstępne, wypływa jedynie ze złego zamiaru; 
wina ścisła (.culpa in sensu striclo)., żadnego związku 
z takiem działaniem mieć nie może. Jak zaś z jednej 
strony zamiar nadwerężenia koniecznym jest, tak 
z drugiej nie powinno być zezwolenia. Ztąd szuka
nie korzyści z praw trzeciego, izabiegi w tym wzglę
dzie czynione, chociażby połączone były z obrazą 
prawdy, o ile nie mogą być uważane za przeciwne 
v̂ol¡ osoby, z której praw zamierzono korzystać, o ty

le nie będą działaniem podstępnem. Wola przeto 
tej osoby jest tu stanowcza; ale stałe oznaczenie gra
nicy jak dalece wola ta była przeciwną, lub przychyl
ają, nader jest trudne. (18)

(18) I. D. H. Teraine. Die Lflirp vom slrafbarfn B dru je . Ber
lin, 1841. ,ir .  l_,5fi.



Na trzy wszakże stanowiska troistym przyczynom 
jednegoż skutku odpowiadające, zwracać tu uwagę 
należy, Z trzech bowiem wewnętrznych przyczyn, ja- 
koto z zamiaru, z winy, i z błędu traf stanowiącego, 
może wyniknąć jednakowe działanie i jedenże skutek, 
np. śmierć, a przecież wielka w ocenieniu karygodno
ści zachodzi różnica.

Tak też i tu uszczuplenie praw może zależyć albo 
od woli odpowiedniej zamiarowi osoby przeciw któ
rej prawom zabiegi są skierowane, albo wynika zjej 
własnej winy i błędu, gdy łatwo złe przewidzieć mo
gła; albo nakoniec \vydarza się bez żadnego wpływu 
woli, podobnie jak z zupełnego błędu z którego traf 
wynika.

I tak: jeżeli przeciwko działaniom zabiegliwynt 
ku pewnej osobie skierowanym, chociaż kłamliwym, 
taż osoba mogła lecz nie chciała żadnego stawić od
poru, wtedy osiągnięcie z jej praw korzyści, jako zgo
dne z jej wolą, nie będzie nadwerężeniem, a działanie 
samio podstępnem. Jeżeli zaś zabiegi połączone są 
wprawdzie z działaniem kłaraliwem, ale to nie jest 
tak dalece sztuczne, bo nie usuwa takich okoliczności 
ani nasuwa tak ćmiących, iżby nie można łatwo prze
widzieć prawdy, którą każdy inny przewidziećby mógł, 
wtedy działania takiego jeszcze za podstępne uważać 
nie należy, a osoba przeciw której prawom działano, 
skoro mogła ale z niedbalstwa i z lekceważenia praw 
swoich stósownej obrony nie stawiła, za przychylają
cą swą wolę do woli działającego jako sama sobie 
uszczerbek zrządzająca uważana, zostaje w stanowi
sku własnej winy.



Jeżeli nakoniec zabiegi połączone są z zupełnie 
dojrzałem sztucznem kłamstwem, tak dalece prawdg 
zaciemniającem, że osoba, przeciwko której działanie 
przedsięwzięto, wcale a przynajmniej z łatwością praw
dy dojrzeć nie mogła, i dlatego stósowne] obrony sta
wić nie zdołała, wtedy rzeczywiste nadwerężenie pow
staje, zabiegi podobne, w całem znaczeniu są podstę
pne, a przychylenie się woli z zupełnego błędu wy
nikające, będzie bezwłasnowolne, podobne temu, któ
rego skutkiem traf.

Te trzy stanowiska nader są ważne, szczególniej 
w  ocenieniu oszustwa. Nigdy oszustwo miejsca mieć 
nie może, gdy zachodzi wina osoby z której praw ko
rzystano. (19) Taż sama zasada stosuje się i do prze
stępstw innego rodzaju, które nietylko wstępnem ale i 
podstępnem działaniem spełnić się dają, a szczególniej 
też w zgwałceniu, gdzie zachodzi delikatny stosunek 
woli zobopólnej. Ztąd też prawa, jedynie podstępne 
upojenie w tym celu przedsięwzięte, za karygodny 
podstęp, wszelkie zaś inne, choć kłamliwe przedsta
wienia, za niemogące być prawnie wzbronione uwa
żają; w'yjąwszy uwodzące przyrzeczeniem małżeństwa, 
które wszakże jedynie za karygodną niemoralność 
poczytują. (20)

Są przestępstwa, które tylko działaniem wstępnem 
spełnić się dają, np. rabunek; są które wstępnem dzia
łaniem podług wyboru popełnić można, np. gwałty 
publiczne; jest nakoniec jedno tylko oszustwo, które

(19) Chybaby zostawała w takim stanie, że je j wiay poczytać 
nie można; albo że prawnie rozrządzać prawami swemi nie jest mo
cną. Zobacz wyżej przypisek (6)

(20) Zobacz prawa naszego art. 109, 454.
Tom I. Marzec 1S44. SS



jedynie samym podstępem dokonać można, chociaż i 
potwarz z pozornego oskarżenia, a zatem z kłamstwa 
wynika. Nie każde jednak podstępnem działaniem po
pełnione przestępstwo, pod oszustwo podciągać na
leży, ale trzymać się w tym względzie potrzeba zda
nia Ulpiana, I. 3 § I. D. Stellionatus 47, 20:

„Stellionatum autem obijci posse his, qui dolo 
quid fecerunt, sciendum est: scilicet si aliud 
nomen non sit, quod obijciatur. Quod enim in 
privatis judiciis est de dolo actio, hoc in crimi- 
nibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur 
titulus criminis deficit, illic stellionatus obijcie- 
mus. Et ut generaliter dixerim, déficiente titulo 
criminis, hoc crimen locum habet: nec est opus 
species enumerari.

A zatem wtenczas tylko przestępstwo podstępem 
spełnione, można pod oszustwo podciągnąć, gdy ta
kowe nie ma oddzielnego oznaczenia i nazwiska w pra
wie. Skarga bowiem o oszustwo pod względem kar
nym, tak jak skarga cywilna de dolo., jest tylko sub- 
sydyarną. (21)

Nieczynienie przez nieprzeszkodzenie działaniom 
prawa nadwerężającym, nie należy do działań pod
stępnych,' niemożna bowiem nieczynieniem obrażać 
prawdy, bo niepodobna usuwać okoliczności potrze
bnych do jéj poznania, ani nasuwać zaciemniających 
ją; niemożna przeto w błąd wprowadzać, ani w b łę
dzie trzymać. Ale zamilczenie prawdy w zamiarze 
nadwerężenia praw, obok zewnętrznych okoliczności 
łatwo w błąd wprowadzających, będzie podstępnem,

(21) Temme sir. 11, 12.



w błędzie utwierdzającein, jeżeli z powodu tych oko
liczności, zachodzi obowiązek przestrzegania. Z ło
tnik, który wywiesił szyld wyrażający sprzedaż na
czyń srebnych, jeżeli między niemi utrzymuje naczynia 
pośrebrzane, obowiązanym jest kupującego przestrzedz; 
inaczej może się stać odpowiedzialnym za podstęp. 
Toż samo rozumie się o sprzedającym rzeczy z wada
mi ukrytemi. Zachodzi tylko pytanie, jak dalece za
milczenie podobne może być karygodnem, i czyliby 
nie należało raczej poprzestać na zobowiązaniu do wy- 
nadgrodzenia w drodze cywilnej? Odpowiedź w tym 
względzie zależy od wagi okoliczności zamilczeniu to
warzyszących. Im te silniej ukrywają prawdę, ,tym 
mniejsza wątpliwość względem karygodności. Pier
wszy, wyżej przytoczony przypadek, niewątpliwie bę
dzie karygodnym, bo szyld zapewniający i cena od
powiednia srebrnemu naczyniu, są okoliczności łatwo 
w błąd wprowadzające; zamilczenie zatem ukrywają
ce prawdę i utwierdzające w błędzie, staje się tu 
oszustwem. Drugi odesłać należy do drogi cywilnej.

5) Działania dotąd skreślone, mogą być przedsię
wzięte przez jednę lub przez wiele łącznie osób. (22) 
Połączone siły wielu, tworzą albo jednę całość siły 
do działania potrzebnej, albo nie stanowią całości.

W pierwszym razie, każdy z połączonych odpowia
da wprawdzie w szczególności za całość przestępstwa, 
atoli ze względu na ścisłą  sprawiedliwość a nawet i 
politykę karną, należy mieć na uwadze każdego szcze-

(22) Stiibel, über Theilnahme mehrerer Personen an einem Ver
brechen. Dresden, 1828.



góinego winowajcy, jego tylko własne ale zawsze 
w zastosowaniu do całości, działanie.

O tyle wigc tylko ciążyć ina na nirn całość prze
stępstwa, o ile się w stósunku całości, do niego swem 
własnem działaniem przyczynił. Albowiem w miarg 
woli przyłożenia się do spełnienia przestępstwa, każ
dy odpowiadać winien; inaczej w miejsce działań mniej 
niebezpiecznych, jakoto pośrednich, przeważałyby sa
me działania bezpośrednie, a społeczność zamiast 
pożądany z kar skutek otrzymać, na większe niebez
pieczeństwo byłaby narażoną.

Wola jakimkolwiek sposobem, lekkiem nawet ski
nieniem, w którymbądź czasie i miejscu do łączne
go działania objawiona, jest w tym względzie stano
wczą. Ona tworzy spółkę przestępną, (societas cri- 
minis) którą zwykle ale mniej potrzebnie ze względu 
na czas i miejsce połączenia się, dzielą na związek 
umówny lub nagły (concursus pacticus, repentinus).

Łączne działanie bez woli połączenia się przed
sięwzięte , nie tworzy całości, i dlategoteż w takiem 
zdarzeniu, całość przestępstwa i ogół nadwerężone
go prawa, nie ciąży każdego w szczególności (soli
darnie), lecz przeciwnie, każdy działający odpowiada 
wtedy za siebie tylko (pro rato), w miarę zrządzonego 
przez siebie nadwerężenia. Ztąd połączone 42iała- 
nia bezpośrednie, czynią każdego w szczególności 
współsprawcą winnym solidarnie całości przestęp
stwa. Przyłączone zaś pośrednie działanie, czyni 
wspólnika winnym wprawdzie całości przestępstwa, 
ale tylko stósunkowo do swego pośredniego działania.

Wspólnik przeto nie może być uważany, jako po
pełniający oddzielne, w miarę swego pośredniego



działania przestępstwo, owszem spełnia on toż samo 
co sprawca przestępstwo, ale odpowiada tylko w mia
rę winy przyłożenia się,.w miarę pośredniego własne
go działania. W łącznem zaś, ale bez woli połącze
nia się działaniu, każdy staje się sprawcą oddzielnego 
przestępstwa, chociażby wszyscy w jednym czasie i 
miejscu względem jednegoż przedmiotu przestępstwa, 
bezprawnie działali. Gdyby np. przypadkiem zjecha
ło się kilka osób do jednego lasu, i bez woli łączne
go działania w jednym czasie i miejscu kradzież drze
wa spełnili, ale każdy wyłącznie dla swojej korzyści, 
wtedy nie będzie towarzystwa kradzieży; nie odpowia
da też każdy w szczególności za ogół przestępstwa, 
i za ogół zrządzonej szkody, ale odpowiada tylko za 
swój własny oddzielny czyn kradzieży: za wyłączne, 
w miarę przez siebie zrządzonej szkody, przestępstwo.

Przyłączenie się już po dokonaniu przestępstwa, 
tym mniej może ściągać winę całości przestępstwa, 
i dlatego też zasada Rzymska:

„ralihabitio criminis alieni., mandato compara- 
lur.<-' (23)

wówczas tylko da się usprawiedliwić, gdy w ciągu 
działania bezprawnego przyłącza się trzeci, i współ
działaniem swojem prze.stępstwo dokończą. Wtedy 
bowiem działanie poprzednie i do niego tak stósować 
należy, jakby je zlecił i wykonane potwierdził. W mia
rę więc dalszego przyłożenia sig do czynu, bgdzie ca
łości sprawcą lub wspólnikiem. Działający, po od
stąpieniu przez pierwszych od dokonania, zaczyna 
względem siebie przestgpstwo nowe; np. gdy kto przy-

(23) L. 152, §. 2 D. de reg. ju ris. 50, 17, J. 1, §. \A. D. dt 
vi 43, 15.



stąpiwszy cio ciężko przez rabusiów poranionego i 
porzuconego, zadaje mu cios śmiertelny, albo widząc 
przez złodziei wystawione okno, włazi niem i kra
dzież popełnia; pierwszy jest mordercą ale nie rabu
siem, drugiemu nie będzie przypisana gwałtowna, ale 
prosta kradzież. (24)

Przyłączenie się wreszcie po uczynku do winowaj
ców, nadaje przyłączającemu się zupełnie oddzielny 
charakter; jest on tylko dającym pomoc.

Któż bowiem zrówna z mordercą lub ze wspólni
kiem morderstwa tego, kto już po uczynku, nad
chodzi, pochwala, potwierdza czyn, wyjawia że miał 
ten sam zamiar ale zapóźno nadszedł, uderza na
wet ciało martwe, i łącznie z mordercą obdarłszy 
zamordowanego, ciało jego grzebie.^ (25) Kto uzna 
rabusiem tego, który w zamiarze spełnienia rabunku 
idzie do lasu, słyszy zdała skrzyp wozu, pośpiesza, 
ale przychodzi już za późno, bo podróżny napadnię
ty od innych rabusiów, oddał co miał przy sobie
i uchodzi z życiem? Chociażby potwierdził dawniej 
jeszcze z temiż sprawcami ułożony ten czyn i łącznie 
z niemi rzeczy porzucone zabrał, nie będzie rabusiem, 
ale najwięcej uczestnikiem rabunku. (26)

Tyle o działaniu łącznemi siłami;'obszerniejszy 
bowiem wywód tego przedmiotu, należy do rozdziału 
traktującego o zbiegu przestępców do spełnienia prze
stępstwa (concursus ad deliclum).

(24) Zobacz Feuerbacha Łebrbncb przez MiUermejera wydany. 
Giessen 1840 §. 46 i MiUermejera notę VIII, na str. 81. Zobacz 
Ultże Heflera Lehrbuch, Halle 1840. sir. 72, §, 78 przypisek 2.

(25) Będzie jednak daji^cym pomoc.
(26) HcłUe, théorie Ił, p. 89, 101.



Działanie bezprawne może być zresztą:
6) usiłowane tylko, albo zupełnie dokonane. Pier

wsze zowie się usiłowaniem (conatus), które będąc 
ściśle połączone z zamiarem, tyczy się jedynie prze
stępstw ze złego zamiaru wypływających, tak dalece, 
że nawet niemożna pojąć i dopuścić usiłowania speł
nienia przestępstw z winy. Występki (27) przeto z wi
ny wypływające, tojest te, które dotyczą życia, zdro
wia i nadwerężeń ciała ludzkiego, (bo inne wszyst
kie bez wyjątku, (2S) oprócz z nieostrożności ognia 
pochodzące, są zawsze skutkiem tylko złego zamia
ru), nie mogą być usiłowane. Ztąd też ilość nad
werężenia, stanowi tu już zupełną całość występku; 
nie więc to, coby mogło wyniknąć gdyby działanie 
wstrzymanem nie zostało, ale ten tylko skutek jaki wy
padł, zupełnym już staje się występkiem (delictum 
consumatum), tak dalece, że początek występku z wi
ny (delictum inchoatum) oznaczyć, jest niepodobieii 
stwem. Jeżeli nie wynika żadne ,złe lecz wypaśćby 
mogło, wtedy działanie stanowi oddzielne przestęp
stwo, przewinieniem policyjnem właściwie zwane.

Usiłowanie pod dwojakim względem uważać nale
ży: pod względem ilości działania, i przeszkód w do
konaniu.

Pod względem ilości jest przygotowawcze, i zależy:

(27) w  znaczenia, w  jakiem je  nasz kodei w księdze II uważa.
(28) Nadwerężenia z winy nie dotyczące życia, zdrowia, ciała 

i Pogorzeli, nie mogą być występkami, i pociągają tylko wedle swej 
natury wynadgrodzenie cywilne. Mylne zai zdanie jest tych, któ
rzy utrzymują że występek, do którego istoty potrzebnym jes t zly 
zamiar, zamienia się na występek z winy, w braku złego zamiaru; 
bo innego wcale rodzaju są występki ze złego zamiaru, a innego z wi- 
ny. \̂■ tym też duchu, należy Iłómaczyć art. 211 prawa naszego.



u) na staraniu się o środiii do spełnienia prze
stępstwa potrzebne, lub na przysposobieniu onycb 
(delicium praeparaturn, attentatuni). Ale takie usiło
wanie odległe (conatus remotus) leżąc bliżej myśli 
niż działania, nie może stanowić przestępstwa, wy
jąwszy: gdyby zachodziło połączenie s ił (concursus 
ad delic(um), zmowa, spisek celem spełnienia prze
stępstwa. Wtenczas bowiem, wychodząc z polityki 
karnej, można już takie przygotowanie jako niebez
pieczniejsze, uznać za usiło\yanie bliskie, jak jest w na
szem prawie w art. 279. (29)

b) Przedsięwzięte, czyli bliskie (conatus proxi- 
mus), które jeżeli było nader bliskiem dokonania, na
zywają ińewłaściwiG delictiim perfectum. Lepiej zo- 
wią je Francuzcy autorowie: délit manqué, przestęp
stwo chybione. Przedsięwzięte tylko działania sta
nowią karygodne usiłowanie, bo z niego wynika już 
nadwerężenie. Wola nadwerężenia zapóźno objawio
na, nie stanowi usiłowania; np. gdyby kto w zamia
rze zamordowania uderzył trupa, sądząc że osobą jest 
¿yi4C4- (30)

Pod względem przeszkód w dokonaniu, zasługują 
szczególniej na uwagę własne pobudki] moralne lub 
prawne, dla których działanie w złym zamiarze przed
sięwzięte, przerywamy. Tu pierwiastkowy zły zamiar 
albo ustaje zupełnie, albo się zmienia na zamiar mniej
szego uszkodzenia, a przeto w miarę takiej zmiany 
należy stósować karygodność. Żąda tego sprawiedli
wość i polityka karna. Gdyby bowiem na podobne

(29) Zachariae, vom Versach 1, 59.
(30) Zobacz. Millermejera rozprawę w Archiwum prawa krymi- 

nalncffo (Archiv des C.riminalrechts) 16fi, 171, I6<).



zmiany zamiaru, prawo nie miało wzgigdu, i usiło
wanie tym sposobem przerwane, tak jak samo doko
nanie uważało, nie byłoby prawnej pobudki wstrzy
mania się od zupełnego dokonania. Bo, pomyśli z ło 
czyńca, mam być tak karany za usiłowanie z własnych 
moich pobudek-przerwane, jak za dokonanie, wolę ra
czej czyn spełnić.

Co się tyczy niemocy fizycznej lub obcych prze
szkód dla których działanie bezprawne ukończonem 
być nie ńioglo, na takowe można nie mieć względu. 
Zły zamiar trwa, a niemoc fizyczna i obce przeszkody 
stanowią względem winowajcy przypadek, traf który 
mu korzyści przynosić nie może. Jedynie więc przez 
wyjątek, z zasady: że kara jest złem koniecznem a 
zatem nie powinna pomnażać ludzkiej niedoli, można tu 
umiarkować karygodność do ilości nadwerężenia.

Jak wstrzymaniem przerywa się 'działanie, lak 
działaniem nieczynienie. ' Jeżeli zatem niemożna po
jąć usiłowania nieczynienia, może jednak mieć miej
sce brak usilności, czyli nieusiłowanie czynienia te
go co prawo czynić nakazuje. W miarę bowiem 
wczesnego stawiania stósownym uczynkiem przeszkód 
obcym szkodliwym działaniom ludzkim Iczy naturalnym 
prawa nadwerężającym, zmniejsza się lub powiększa 
wina w ogólnem znaczeniu tego, kto zostaje w obo
wiązku przeszkadzania. (20)

«
(20) Z innego stanowiska Luden: über den Versuch der Verbre

chen Gott 1S38. s. 469 i Zachariae die Lehre vom Versuche der 
Verbrechen, dopn.szczają mylnie przez nich zwane usiłowanie nie- 
•^zynieiiia. W  dzieciobójstwie szczególniej przez opuszczenie po- 
Irzebnej pomocy, podobne nieusiłowauie luoze mieć swoje znaczenie.

Tom I. Marzec 1S44. 66



waniu. (21)

Obszerniejszy wywód tego przedmiotu należy do 
oddzielnego rozdziału nauki prawa karnego, o usiło-

Nakoniec do działania potrzebne są środki. Te 
muszą by^stósowne, inaczéj skutek zamierzony nie 
zostanie osiągniętym.

I tu należy zwracać uwagę, co było powodem 
użycia niestósownych środków.

Jeżeli własna wola, wtedy z domniemywania zmia
ny pierwiastkowego złego zamiaru, stósunkowo do 
nadw'erężenia, karygodność oznaczyć należy. Jeżeli 
zaś powodem tego była tylko wina, przypadek, lub 
obca siła , wówczas zły zamiar trwa, a przeto i karę 
w stosunku do niego stanowić wypada.

Kto w zamiarze otrucia, obiera z własnych pobu
dek proszek nieszkodliwy, działanie jego jest raczej 
śmiesznością, a tego przecież za źródło przestępstwa 
uważać niemożna. Lecz gdy to czyni z błędu, w mnie
maniu, że ten proszek będzie dostatecznym do otru
cia, lub gdy w miejsce trującego przypadek albo ob
ca przezorność nasunęła nieszkodliwy, usiłowanie 
morderstwa będzie niewątpliwe, chociażby z zażycia 
nietylko żadne złe, ale| owszem dobry skutek wy
niknął. (22) ^ _______

Bezpraw’ne działanie dokonane, stanowi zupełne 
przestępstwo (delictum consumatum), a jeżeli z takiego’

(21) Oprócz powyższych autorów, zobacz Rossi, traité de droit 
pénal, Vol. n .

(22) Zobacz jednak różne w tym względzie zdania, przyloczonr 
p. Mittermejęra w nocie \ l I d o 4 2  Feuerbacha Lehrbuch z r. 1S40.



działania wynikają inne od zamierzonego skutki mniej
sze lub większe, tego powodem mogą być albo przy
czyny dopiero pod usiłowaniem wskazane, albo tńż 
przyłączenie się do złego zamiaru winy a nawet i 
trafu. Jeżeli zaś z winy większy niźli był powinien, 
wyniknął skutek, tego przyczyną bywa zwykle roz
myślne nieprzeszkodzenie szerzeniu się złego, a za
tem przyłączenie się złego zamiaru do winy, (23) 
np. skoro się z mojej winy zapaliło, chociaż mógłbym 
obronić, nie będę, niech się już lepiej spali.

Takie są różne kształty działania bezprawnego, 
na które przy stanowieniu kary, wzgląd mieć po
trzeba.

Jaką zaś karę i ilości ónej należy stósować do dzia
łań pośrednich względem bezpośrednich, słownych 
lub uczynkowych, do nieczynienia i zamilczenia, do 
działań wstępnych i podstępnych przez jednego lub 
w połączeniu s ił  wielu winowajców przedsięwziętych, 
do usiłowanych dalszych i bliskich, tudzież stósowne- 
mi lub niestósownemi środkami wykonywanych, na
uka o karygodności bliżej wyjaśnia. Tam więc czytelnika 
odsyłamy, gdyż nawet wykład o karygodności w tym 
względzie przechodziłby zakres niniejszśj rozprawki, 
zwłaszcza, że wymaga obszernego wywodu. Albo
wiem, oprócz ogólnej zasady względem karygodności 
w artykule 56 prawa naszego przyjętej, a do wielko
ści niebezpieczeństwa odnoszącej się, (24) zasady

(23) Zobacz noty Miltermejera, do 59 i 60 Fenerbacha I^ehr- 
kuch 1840 r.

(24) Zobacz §. 104 Feuerbaiha Lebrbucb z r . 1S40 i Hcftcr.i 
I.ehrbuch des Criininalrechls, Halle 1S40, §. f<0, i następne.



stosowania kar w szczególności pod względem różnych 
kształtów działania, nie są dotąd stanowczo ozna
czone. Dosyć odczytać co w tym względzie przyta
cza Kalinka o podżegaczach na str. 38 do 63, tudzież 
noty Mitterraejera do Feuerbacha Lehrbuch, stronnica 
68 do 107.

Prawo nasze, chociaż w ogólnych zasadach nie 
oznacza wszystkich różnic wyżej wskazanych, prze
cież je zna, i przy szczegółach przestępstwa wskazuje.
1 tak:

W artykule 21, skreślając działania pośrednie, 
tem samem daje poznać co są bezpośrednie. Poda
je słówne, bezpośrednie w art. 439, 459, i następ
nych, tudzież 279.

Zna słowo podżegające, podżegacza właściwego  
stanowiące art. 57, 83, 86, tudzież podżegacza wspól
nika art. 21 i herszta 24, którego z podżegaczem 
w równi kładzie: 54, 83, 86. Uważa w art. 2, że i 
z nieczynienia powstaje przestępstwo. Nieprzeszko- 
dzenie przestępstwu, skreśla w art. 292. Nieprzeszko- 
dzenie naturalnym działaniom, podaje w art. 112 co do 
dzieciobójstwa, tudzież w artykule 354 i następnych. 
Zamilczenie wskazuje w art. 73.

Skreślając działania podstępne poci oszustwem 
w art. 182, tera samem wskazuje wstępne.

Zna działanie łączne, skreślając w art. 21, 2 2 ,5ł3, 
wspólnictwo, ucześnictwo, i danie pomocy; a związ
ki i spiski -uważa za usiłowanie karygodne w art. 279.

Skreśla w art. 25, usiłowanie bliskie, i czyni 
w szczególnych przestępstwach różnice w ukaraniu 
usiłowania, przez odstąpienie z własnych pobudek od



usiłowania przeszkodzonego, np. w morderstwie art.
i 17 i następ, do 121.

Skutki z działania większe od zamierzonych.^ uwa
ża jakby zamierzone były, jeżeli do złego zamiaru 
przyłącza się wina art. 16.

Wreszcie rozwinięcie swoich w tym względzie prze
pisów, tak jak przystoi, (25) pozostawia nauce pra
wa karnego i roztropności Kędziów.

(25) Zobacz Mittermcjcra; Ucber den,aeuesteo Zustaud der Straf- 
SfsetzgcbuBg. Hcildelb. 1823 r.
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' Było to dnia 20 czerwca 1811 roku, daty nie za
pomnę nigdy ; Avieczorem, otoczony oficerami półku 
którym dowodziłem, spoczywałem w małym domku 
wioski Xantejo, o pół mili od Tarragony odległej. Ko
ledzy moi w dobrych byli humorach, szczęście im bo
wiem sprzyjało: od dwóch miesięcy oblężenia Tarra- 
gony^- pomimo krwawych i bezustannych walk, trzech 
tylko poległo, a praw'ie wszyscy od gienerała Sucheła 
publiczne zyskali pochw ały, kilku nawet do legii 
podanemi było. Rozmowa nasza skakała z przedmio
tu na przedmiot, naturalnie zajmując się najwięcej 
teraźniejszą wyprawą.

—  ,,Jutro, lub pojutrze będziemy w fortecy“  ̂ wy
rzekł major półku, Francuz nad-Sekwański, żwawy, 
ruchliwy człowiek, „mój stryj gienerał, zapewniał mnie 
o tem dziś rano ; Hiszpanie stracili wreszcie nadzieję 
Angielskiej pomocy, głód też im dokucza, niezawodnie 
poddadzą się.‘‘

—  „Tak, i mnie się zdaje toż samo, rzekł podpół- 
kownik; żywności nic a nic nie mają. Jeńcy których 
przed trzema dniami zdobyliśmy, jednomyślnie o tem 
mówili; zresztą dość było spojrzeć na ich blade, w y
nędzniałe twarze, aby się o prawdzie przekonać; rad



jestem że już sig oblgżenie koiiczy, kosztuje ono, jeże
li nie nasz półk, to armią niemało.

—  Tarragona pigkne i zamożne miasto, wtrącił 
inny z oficerów; wynagrodzi nasze trudy, odpoczniemy 
w niem zapewnie czas jakiś.

—  A kobiety jakie pigkne, śmiejąc sig major wy
krzyknął; wszakże znacie tutejsze przysłowie: trzy 
cuda znajdziesz w Hiszpanii, Alhambrg Grenadzką, Pra
do Madryckie i Tarragońskie kobiety.

—  Ależ sztylety, majorze, sztylety w zanadrzu i 
u podwiązek, to strach, rzekł podpółkownik. Kata- 
lońskie kobiety zrgcznie niemi wkładają; uścisk krwią 
zapłacić, niebardzo przyjemnie.

—  Lecz któż im zostawi sztylety, kolego? Czy nie 
wiesz że mieszkańcy zdobytego miasta rozbrajani 
bywają.“ GienerałSuchetzapewnonieprzepomni o tem, 
choćby też dla bezpieczeństwa własnego.

Żarcik majora pobudził nas do śmiechu; posypng- 
ło  tysiące żarcików i uwag, gdy drzwń otworzyły sig 
szeroko, i wyszedł mój brat młodszy, adjutant giene- 
rała Hugo, do którego brygady mój półk należał.

—  Cóż nowego? Kiedyż w Tarragonie będziemy? 
wykrzykngli chórem przytomni.

—  Nie wiem, odparł lakonicznie zagadniony, po
dając nii rozkaz dowódzcy; przeczytałem go pośpie
sznie. Gienerał Suchet zawiadamiał, że gdy układy 
z powstańcami Hiszpańskiemi zerwane zostały, gdy 
owszem wieść go doszła że junta miejscowa kilku
dziesięciu jeńców naszych, wbrew \vszystkim prawom 
wojennym rozstrzelać kazała, cała armia do szturmu 
gieneralnego uderzy; mój półk szczególniej miał być 
gotowym, gdyż, jeden z pierwszych, do \valki był na-



znaczony. Przy końcu rozkazu, Sucbet własnoręcznie 
następne wyrazy dopisał:

„Nadewszystko żadnej litości dla zuchwalców; ka
żdy z bronią w ręku ujęty, ma być rozstrzelanym; 
podobnej karze ulegają wszyscy, znajdujący się w domu 
który jakikolwiek opór stawiać będzie; przykładu po
trzeba; półśrodki nie zdadzą się na nic; ni wiek, ni 
płeć, ni slan , niechaj zasłoną nie będą; nadto dla 
zachęty żołnierzy i ukarania mieszkańców, zdobyte 
miasto wyjmuje się z pod opieki’ prawa; cały dzień 
pozwdlam w nim rabunku. Rozkaz ten przez półko- 
wników, ma być całej armii ogłoszonym.“

Jakkolwiek zapowiedziane środki nie trafiały do 
mego przekonania i z charakterem nie zgadzały się, ' 
iść przecie wbrew rozkazowi dowódzcy niem ógłem , 
wolę jego ogłosiłem  przytomnym, przyjęli ją z rado
ścią i zwykłym wykrzykiem: „vite 'Sapoléon!'^  ̂ Kilko 
nastoletnia'wojna bowiem, stępiła w ich sercach wszy
stkie uczucia ludzkości, nadto, walka na półwyspie, 
tyle była wszystkim przykra, tyle dotykała nietylko 
ogół, lecz i indywidua, Hiszpanie, jak to wić każdy 
z historyi, wiedli ją z tak bezprzykładną zaciętością, 
pogardą wszelkich przyjętych praw i okrucieństwem, 
że nawet najlitościwszemu, najszlachetniejszemu, sro- 
gość gienerała, tylko słuszuą'pomstądoznanych krzywd 
się zdawała.

—  A więc, panowie, znacie waszą powinność, wy
rzekłem do oficerów; ogłoście żołnieraom rozl^az, 
zachęćcie do boju, opatrzcie broń i ładunki, a ju
tro skoro świt, niech wszystko będzie gotowe; spo
dziewać się bowiem należy że głównodowodzący nie



cofnie się w słowie, a nie chcg by mój półk, w tak 
stanowczym i’azie. na jego wyrzuty zasłużył.

Koledzy rozeszli sig z pośpiechem; znałem ich 
w'aleczność, męstwu ufałem, a wigc spokojny byłem  
o wypadek walki jutrzejszej, o\vszeni rad jej byłem. 
Dwudziestoośmio-letniego, pełnego pięknych marzeń, 
laurów, zaszczytów i chwały, miałaż ona straszyć? 
A jeśli rozsądek poszepnął cóś o kuli, o ranie, o śmier
ci, byłyto bagatele, któremi myśl nie chciała sig na 
chwilę zajmować. Gwiazda szczęścia, czemuż jak 
Napoleonowi, tak i jego podkomendnym pięknie bły
szczeć nie miała? Jemu przyniosła tron, czyż mnie 
dać nie mogła szlif gieneralskich, wysokiego tytułu 
a może marszałkowskiej buławy? Szalone były te 
marzenia; uśmiecham sig dzisiaj sam, gdy je myśl 
na pamigć przywodzi, ale wówczas, ach to marzenia 
tak podobne do prawdy, tak blizkie nawet pełnemu 
życia młodzieńcowi były!

Zająwszy się wydaniem drobniejszych poleceń i 
urządzeniem półku do jutrzejszej walki, zapomniałem 
całkiem o bytności brata w mej kwaterze; dopiero 
w pół godziny później, gdy już ułatwiłem ważniej
sze czynności, zwróciłem na niego uwagę. Był bla
dy, widocznie cierpiąejs marszczki na czole, w oku 
jakiś smutek niezwykły.

—  Dla Boga! Leonie, co ci jest? Jestżeś słaby? 
Tak źle wyglądasz!

—  Nie, nic mi; zdrów jestem zupełnie.
—  Lecz to nie sposób, coś ci jest; widocznie 

cierpisz.
—  To nic, to przejdzie.

Tom I. Marr,«c 1844. 67



—  Zraiłiijźe się; w wilią szturmu, ty zawsze 
wesół", ochoczy? Otrząś się; po jutrze możesz cho
rować.

—  Pojutrze? jęknął cicho i wzdrygnął się cały, po
jutrze kto wie czy ja żyć będę!

—  Co znowu? co mówisz? odparłem zdziwiony; da- 
lipan, nie pojmuję cię wcale.

Uniósł się z sofy, oparł na przyległym stole i 
mówił.

—  Tak, masz słuszność; ja nie ten co zawsze, co 
wczoraj jeszcze; sam nie pojmuję, nie rozumiem siebie; 
tęskno mi, smutno mi, (tu wzdrygnął się silnie i czoło 
przetarł ręką) i ja boję się...

—  Boisz się ty, Leonie?
—  Tak, boję się; (mówił dalej posępnym, lecz gwał

towną w'alkę uczuć znamionującym głosem) bo jestem  
pewny, przekonany, że jutrzejszy szturm, śmierć mi 
przyniesie.

Nie wiedziałem co odrzec, wyznam nawet, pusty 
śmiech mię napadł; słyszeć podobne wyznanie z ust 
dwudziestoletniego młodzieńca, który w ciągu trzyle
tniej służby, w kilkunastu bitwach odznaczył się za
szczytnie, względy dowódzców pozyskał, którego pierś 
zdobiła gwiazda honorowej legii, a ramiona szlify ka
pitana, czyż nie było istotnie rzeczą nadzwyczajną i 

dziwną?
—  O nie śmiej się, nie śmiej, wyrzekł mi g ło 

sem ponurym; nie wiesz co się ze mną dzieje: prze
czucie rzadko myli, a ja mam pewność prawie. Czy 
przypominasz sobie ostatnie słowa matki, gdym się do 
wojska pomimo jej odrad i łez oddalał, jest temu pół- 
trzecia roku: pamiętaszże co mi mówiła? Nie chodź,



bo nie ujrzysz umie wigcej, umrg daleko od ciebie, 
nie cliodz. bo zginiesz. Ona umarła, i ja zginąć mu
szę!....

Clięó śmiecliu odeszła mnie na len wspominek; 
odparłem jednakże.

—  Wyrzuć z serca dziwaczną obawę. Bóg dobry 
przez trzy lata wojny chronił cię. Wszakże pomimo 
tylu wałek w których udział w ziąłeś, nawet ranio
nym nie byłeś; czemuż jutra masz się lękać? Jestto, 
wierzaj mi, przestrach dziecinny; sam mu ulegałem  
kiedyś. Rozstrojenie naszych władz duszy, tęsknota 
dziwna i straszna, najdzielniejszych niekiedy napada 
żołnierzy; lecz to przejdzie, i jak ja się śmiałem przed 
chwilą, tak ty jutro śmiać się będziesz sam z siebie, 
gdy wieczorem zejdziem się w jakim pałacu lub klaszto
rze zdobytej Tarragony.

—  Tak, to być może, Bógby dał, odparł, jednak 
mnie tak duszno w piersi, tak smutno, jak nigdy, jak 
wówczas może onego dnia, gdy ona, kochana mat
ka, daleko, kilkaset mil od nas, Bogu oddawała ducha!

Oko walecznego młodzieńca zrosiła łza, potem 
błysnęło ono dziwnie przenikliwie, że prawie zadrża
łem  gdy się skierowało ku mnie, gdy powstawszy 
ujął mą rękę i mówił:

—  Czy uw'ierzysz, Stanisławie, jara ją widział dziś, 
niedawno temu widziałem!

—  Kogo? dla Boga, Leonie!
—  Ją, naszą matkę. Lecz zmiłuj się, nie drwij, 

nie śmiej się ze mnie. Opowiem ci rzecz całą. Wczo- 
*■9]. jak wiesz, było wieczorne zgromadzenie u giene- 
rała; ty oddaliłeś się wcześnie, lecz ja z innemi ofi
cerami zostałem. Graliśmy w karty do rana. nie szczę



dziliśmy burgunda, byłem wigc utrudzony i gnieciony 
snem, w południe dopiero mógłem mu sig oddać, bo 
całe rano strawiłem na służbie; otóż zaledwie usną
łem, zobaczyłem ją; była piękna jak zawsze, jak za
wsze miła, przycisnęła mię do piersi; wierzaj! wy
raźnie czułem ten uścisk; potem jej łza skropiła me 
czoło; mówiła cóś. lecz co? nie pomng. Ostatnie tylko 
wyrazy utkwiły w pamięci; rzekła: bądź zdrów, zo
baczymy sig jutro, jutro, i znikła! A w tej chwili nad
biegł posyłka i zbudził abym stawił się do gienerała. 
Właśnie powrócił z głównej kwatery; doniósb o zer
waniu układów z Hiszpanami, o mordzie naszych jeń
ców w Tarragonie, i o szturmie jutrzejszym. Ach! nie 
próżny byłto sen, nie daremne widziadło; nazna
czyła mi ostatnią życia godzinę; przyjdzie ona, czuję, 
wiem to niezawodnie! a przecież, ach, to boleśnie, 
przykro żegnać się z swoim bytem ziemskim, umrzeć 
tak młodo! Oparł znów blade czoło na stole, i ję 
czał głucho, boleśnie.

Cóż miałem czynić? Tak zdawał się być przejęty, 
przerażony czczem zapewne marzydłem, tyle bolał, 
że pojąłem iż napróżno bgdg z nim walczył; zimnemi 
słowami rozsądku rzekłem więc:

—  Lecz cóż cię skłania do wzięcia udziału w wal
ce jutrzejszej? Jesteś słaby,, to będzie dostateczną wy
mówką; żadne porozumienie ubliżające honorowi twemu 
nikomu na myśl nie przyjdzie; i gienerał i twoi kole
dzy, znają twe męstwo; Mszakżeś je w tylu okazyach 
chlubnie pokazał, wierzyć że nie dla braku jego 
uchylasz sig od SL^urmu; radzę ci szczerze, pozostań 
w obozie, za chorego podaj sig; tyle innych czeka



Has bitew, że opuszczenie jednej, małą stratą winno 
być dla ciebie.

Młodzian szybko łzg otarł, dumnie głowg podniósł 
i mówił: Tyżto, Stanisławie, taką dajesz mi radg, ty, 
brat mój starszy, mój przewodnik i opiekun; nie, to 
być nie powinno; oszukam być może mniemaną sła 
bością gienerała i kolegów, ależ siebie, własne sumie
nie i honor, czyliż oszukam.  ̂ Nie; powtarzam ci, to być 
nie może. Los mój padł; pójść do walki muszg, zging, 
wiem to, lecz zging z nieskazitelnem imieniem, z od
wagą, jak ua twojego brata przystoi.

Uścisnąłem dłonie szlachetnego młodzieńca, nie 
śmiejąc żadnych uwag wigcej czynić; ujął on nawza
jem mą rgkg i smutnym, przenikliwym głosem , tak 
mówił:

—  Jedng przecież prośbg poniosg ci, Stanisławie; 
nie odrzucaj jej, pozwól niech ja jutro walczę przy 
tobie. Gienerał, gdy sig za mną wstawisz, uwolni mig 
niezawodnie na ten jeden dzień, od obowiązków adju- 
tanta; kto inny chgtnie moje miejsce zastąpi, lecz ja 
koniecznie pragng, chcg być przy tobie; to mi bgdzie 
pociechą; doda s ił i odwagi; inaczej nie ufam sobie.

Z radością przystałem na ten projekt brata, i te
go samego jeszcze wieczora, odwiedziłem gienerała. 
Dobry i waleczny starzec, chętnie przychylił sig do 
mego żądania, lubo żal mu było, jak mówił, pozba
wić sig oficera, na którego pilność i gorliwość w służ
bie wiele rachował, zwłaszcza w dniu tak ważnym, 
jak miał być jutrzejszy.

W tym dniu, skoro świt, cały półk stanął go- 
towy do walki. Serce moje pałało radością, którą 
każdy pojmie, kto był, lufa wyobrazi sig na mojem



miejscu. Dowodzić dwutysięcznym orszakiem wojowni
ków, przewodniczyć ludziom, których ramiona silne, 
oręż doświadczony, męztwo nieposzlakowane, to za
szczyt i rozkosz zarazem. Ach! w owej chwili poj
mowałem Napoleona; nie dziwiłem się owej dumie pra
gnącej świat cały pod swe władanie zagarnąć, owej 
nienasyconej chęci nowych coraz podbojów i wojen; 
ja tylko drobną garstką, dwoma tysiącami takich ry
cerzy dowodziłem, jakich oń krocie miał na swoje 
rozkazy, a przecież ile nadziei, ile marzeń przebiegło 
w mej głowie! Wszyscy oficerowie tym samym za
pałem przejęci być się zdawali co ja; każdy z.nie
cierpliwością czekał hasła bitwy, każdy łakomie wzrok 
swój pogrążał w  najeżonych działami Tarragony oko
pach, jakby tam było jego życie i szczęście. Niebez
pieczeństwo nie zrażało nikogo; stopnie, dostojeństwa, 
a co nadewszystko, ozdoba legii honorowej, były wśród 
murów nieprzyjacielskiego miasta. Trzeba znać Na
poleona wojowników, aby zrozumieć jak należy, co za 
powab miała dla nich gwiazdka óśmiokończasta, na 
kawałku czerwonej zawieszona wstążeczki: dla niej 
nie jeden śmiało uderzał w nieprzeliczone wrogów 
zastępy, łam ał je lub ginął, lecz ginął bez skargi, 
bez utysku!

Artylerya rozpoczęła grę swoję; odpowiadały jej 
armaty fortecy; my staliśmy jeszcze na miejscu, dal
szych oczekując rozkazów, gdy na śpienionym ruma
ku, świtą swoją oioczon, przybiegł przed front półku 
głównodowodzący armii gienerał Suchet, bacznem 
okiem zmierzył linie nasze; wyraźne zadowolnienie po
znać było w niem można; zwrócił się ku mnie i wy
rzekł:



—  Brawo! półkowniku, pośpieszcie; czysto i dziel
nie, lo lubig; ufam że nie ostatni będziesz na Tarrago- 
ny okopach; czas tych przeklętych Hiszpanów rozumu 
nauczyć; czytałeś mój rozkaz, wiernie zastósuj się do 
niego.

Odjechał po tych słowach na kilkanaście kroków; 
wstrzymał się przecie, lunetę skierował na okrąg, cóś 
z cicha'do otaczających oficerów powiedział, wrócił 
przed front mego półku, i rzekł mi:

—  O ważnej przepomniałem rzeczy: jeden tylko 
półk naznaczyłem do obozu, to mało. Gierylasy w łó
czący się po okolicach, mogliby z zaniedbania korzy
stać; wreszcie na ostrożności nikt nie traci; większą 
załogę wypada zostawić; cały półk; z waszej brygady 
być on musi; wybieraj zatem panie S* chcesz pójść 
do szturmu lub tu pozostać?

Machinalnie spojrzałem po żołnierzach i oficerach 
moich batalionów; w każdem oku chęć boju, zapał 
rycerski; już chciałem wyrzec prośbę o attak, gdy 
wzrok mój upadł na brata. Stał on o kilka kroków 
odemnie na koniu, mógł był zatem posłyszeć gie- 
nerała wyrazy. Jakaś niespokojność, obawa, trwożna 
niepewność w bladem jego się wywijały oku; spojrze
nie które na mnie rzucił, było tak błagające, osłabienie 
ducha tak widoczne, że chęć walki odeszła; dzikie 
przeczucie i w mojem sercu rozwiło; niby głos jakiś 
tajemniczy wołał do ucha, do duszy: nie idź, zabi
jesz go. zamordujesz, i przyjąłem pozostanie.

Zawsze miej się pan na baczności, wyrzekł giene
rał; być może iż twej pomocy w ciągu dnia potrze
bować będę. Wydał jeszcze kilka rozkazów do oko



liczności stosownych, wspiął ostrogą rumaka i odbiegł' 
aby dać hasło do boju.

Oficerowie, posłyszawszy niespodziewany rozkaz 
pozostania na miejscu, szemrać z niezadowoliiieniem 
zaczgli, toż samo żołnierze. Chodźmy, chodźmy, to 
żarty! kilka głosów wśród szeregów zabrzmiało, mój 
brat zbliżył sig do mnie.

—  Stanisławie! rzekł, nie chciałeś pójść do sztur
mu? Na ten jeden raz, mój bracie, i bez nas miasta 
dobgdą.

Głos mój był smgtny, ofiara widocznie bolesną; 
poznał to młodzian, wzdrygnął się, uścisnął mą rgkg 
i rzekł:

—  ,,Pojmujg cię,'lecz zmiłuj się nie dawaj na mnie 
baczenia; wszystko co wczoraj mówiłem, to był żart, 
przywidzenie tylko. Proś gienerała; jeszcze czas; chę
tnie rozkaz zmieni.

Spojrzałem na młodziana, wyrazy jego nie były 
w zgodzie ni z dźwiękiem głosu , ni z wyrazem lic; 
odparłem więc:

—  Nie znasz mnie; postanowienia nigdy nie zmie
niam ; czyżto ostatnia nam bitwa? czyż tylko pod mu- 
rami Tarragony sława , nam uśmiecha?

W tej chwili z szeregów półku, wystąpił stary wia
rus, grenadyer; twarz jego w różnych kierunkach na- 
kiereszowana sźramami, śniada słońcem Włoch, Egi
ptu i Hiszpanii; przyłożył do bermycy rgkę, i mówił:

—  Panie półkowniku! cała armia śpieszy do 
szturmu; czyż my tylko sami przestaniem bezczynni? 
To źle byłoby; czterdziesty półk nigdy nie został w od
wodzie, nie pilnosvał bagażów; co o nas powiedzą 
koledzy, co cesarz! Doprawdy, półkowniku, daj ha



sło , a my jak zawsze, pójdziem za tobą i tego Hisz
pańskiego gniazda pierwsi dostaniem!

Krew uderzyła do mych lic; przemowa starego 
żołnierza duszą i sercem wstrząsnęła; pozostać bez
czynnym, pilnować bagaży, kiedy bitwa wrzała, isto
tną było hańbą dla Napoleona żołnierzy, odpowie
działem jednakże:

—  Głównodowodzący taki dał rozkaz; wypełaić 
go winienem; znasz subordynacyą; nie może być ina
czej.

—  Ej, co tam subordynacya! Gdy wedrzera się 
na fortecę, zdobędziem; o nieposłuszeństwie wszyscy 
zapomną; owszem cesarz pochwali, krzyż jeden i 
drugi przyśle, w rozkazie dziennym umieści. Dalipan, 
panie półkowniku, posłuchaj méj rady!

Armaty silniej zahuczały w ie j  chwili. Dano ha
sło boju ; kilka półków rzuciło się do szturmu; ru
mak mój rżał, rył ziemię kopytem, niby niecierpli
wie oczekując walki.

—  Chodźmy, chodźmy^ wyprzedzą nas, szeptał 
wiarus. Wahałem się co czynić; oficerowie okrążyli 
mnie wiankiem. Każdy z nich prosił, błagał, dawne 
przypominał walki; byłato chwila okropna dla mnie: 
cierpienia, rozpaczy; brat pojął od razu co się w g łę 
binie mojej piersi działo, bo za rękę uchwycił i po
nuro szepnął:

—  Stanisławie ! gdy ich nie posłuchasz, nie ze 
chcesz pójść, to ja sam pójdę. Zawrócił konia ku 
stronie Tarragony, golów uskutecznić co wyrzekł.

—  Stój, stój! zawołałem wtedy gwałtownie, wal
ka uczuć bowiem miotających mą duszą, rozstrzygnię
tą była w téj chwili. Jesteś pod mojem dowództwem,
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pełnić zaténi me rozkazy winieneś. Panowie zaś. do
dałem zwracając sig do oficerów i żołnierza, na swe 
miejsca wszyscy; znacie służbę; pełnić rozkazy, ja
kie są one, bez szemrania winniście.

Z zwieszonemi głowami, smutnie, rozeszli sig 
wszyscy na swe stanowisko; ja kilka chwil jeszcze 
pozostałem iia miejscu; w piersi méj było duszno, ser
ce krwawiło się, w oku łza połysnęła; ach! po raz 
pierwszy w życiu bezczynnym widzem musiałem być 
walki, po raz pierwszy i z własnej woli.

Cały dzień prawie trwała uporczywa walka; zna
ną ona zapewne wam z dziejów; kilkakrotnie półki 
Francuzkie odparli Hiszpanie, kilkakrotnie zwątpienie 
i bezład armią wstrząsnęły; lecz nią Suchet dowo
d ził, waleczny między walecznemi, prędko do ładu 
przywodził szeregi; gwiazda Napoleona nie zagasła 
jeszcze, i Tarragona zdobytą została.

Zdobyte przecież były tylko mury fortecy, jéj oko
py, i szańce; w mieście wrzała walka zacięta. Każdy 
dom w cytadellg zmienił sig , każdy mieszkaniec broń 
ujął; walki téj nie mogliśmy dojrzeć, lecz skutki były 
dla nas wiijoczne; co chwila bowiem przybywały do 
obozu znaczne rannych orszaki, a kolo trzeciej z po
łudnia. nadbiegł gienerała adjutant z rozkazem, abym 
półkiem moim zastąpił znużonych, i dodał:

—  Dosyć wam jeszcze do czynienia zostało, pa
nowie; cat-a jedna strona miasta, część jego przymor
ska broni sig zacięcie, lecz to już. tylko igraszka jirzy 
walce którą dzieii cal'y musieliśmy toczyć. Co naj- 
walecznjejsi z naszych żołnierzy [)olegli, Hiszpanów 
xnś tyle, że jak wkrótce ujrzycie, ich trupami nie-



tylko okopy fortecy, lecz całe miasto pokryte. Lat 
dziesięć służę w wojsku, kilka kampaiiij odbyłem, lecz 
podobnej rzezi nie widziałem nigdy.

Istotnie straszny to był widok, jaki przed oczy
ma mieliśmy, przebiegając Tarragony uliCe na le
wo i prawo; gdzieś tylko okiem zasięgnął, wszędzie 
rudera, zniszczenie. Z rozpaczającem męztwem bro
nili się Hiszpanie, ¿ądzą zwycięztwa i chęcią pomsty 
ległych towarzyszy wiedzeni; walczyli Francuzi; ni 
jeden dom prywatny, świątynia, gmach publiczny oca
lonym nie został wojennej pożodze. Mury były roz- 
tłuczone odkuł karabinowych i armatnych, dachy zer
wane, okna roztłuczone, a gdyś spojrzał przez które, 
to w wnętrzu budowli dojrzałeś niezawodnie stós tru- 
p6sv, okropne krwawej wojny ślady, zniszczenie bar
barzyńskie, okrutne. Jęk, przekleńslwaj lub ponure 
konających wykrzyki rozlegały się dokoła; lecz któż 
na nie zważał’, kto z pomocą cierpiącym pośpieszył!'. 
Tłumy maruderów Francuzkich, całe kofnpanie nawet 
zawładnęły zdobytą częścią miasta, rabowały ją, do 
ostatka ni.szczyły; nieraz się trzeba było z bronią 
w ręku przez te niesforne tłumy przedzierać, nieraz 
stąpaliśmy po stosach ległych, co więcej, deptaliśmy 
bez litości rannych passujij.cych się z zgonem, kieru
jąc pochód nasz ku tej stronie, zkąd dobiegające 
wystrzały armatne i karabinowe, brzęk oręża, strasz
liwe walczących wykrzyki, zwiastowały że tam je- 
•szcze w całej okropności wrzała bitwa, że los jej je- 
szicze roztrzygniętym nie był.

Brat mój był przy mnie, świeży ślad boju, huk 
armat, dym prochu, otrzeźwił) go całkiem: w oku bły
szczała chęć walki, lica płomieni ty .się rreźwym rumień-



ceni; byłto znów żołnierz, żołnierz jak dawniej, żo ł
nierz dzielny, waleczny, dla którego niebezpieczeństwo 
bodźcem do rycerskich czynów, wojna żywiołeni; bły
szczał nagą szablą i wołał:

—  Dalipan bracie, prawdę m ówiłeś, że to pró
żne mary, czczy przestrach wczorajsze i dzisiejsze mo
je przeczucie; istotnie wstydzić się muszę, wstydzić 
tym więcej, że nietylko ja sam, lecz i ty przezemnie 
straciłeś piękną porę odznaczenia się, zyskania po
chwał naczelników i cesarza. Ależ nie wszystko je 
szcze stracone; jeszcze i dla nas robota znajdzie się; 
miarkuję to po gęstych tam się rozlegających w'vstrza- 
łach; dalej, żwawo, naprzód! każ śpieszyć bracie!

Na głównym rynku Tarragony wśród trupów i 
rannych, na dzielnym swoim rumaku stał gienerał 
Suchet; w jego ręku szabla błyszczała, a że nietyl
ko dla ozdoby słu ży ła , pokazywały to świeże ślady 
krwi i szczerby na niej. Skoro ujrzał nadbiegający 
półk mój, zbliżył sig przed front i żwawo, jak to miał 
w e zwyczaju, przemówił:

—  Bywajże, mój półkowniku! W sam czas przycho
dzisz; świeży twój lud dopomoże nam wiele; z tymi 
przeklętemi Hiszpanami przyjść do końca trudno; roz
dziel półk na trzy części, każdy batalion niech inną 
weźmie uiicę; artylerya was wesprze; spodziewam 
s ię , że co zaczęliśmy, to dokończysz; resztę miasta 
zdobędziesz.

Rozkaz głównodowodzącego w jednej chwili usku
teczniłem , a krótką przemową zachęciwszy żołnierzy 
do boju, pośpieszyłem do szturmu.

Cała ulica, którą wypadało nam zdobyć, zapełnio
na była zbrojnym ludem; łacno pomiędzy nimi na



wet dojrzałeś kobietg lub dziecig; przewodniczyli 
zaś księża, w jednej ręku dzierżąc krzyż, w drggiej 
szablę lub broń palną. Dachy pokryte były walczą- 
cemi; z okien domów błyszczały ich rusznice, ich 
obryzgane krwią tw'arze, ich oczy, w których jasno 
dziką rozpacz i zemstę czytałeś. Toczącym bój na 
otwartej ulicy, potrzaskane meble, sprzęty domowe, 
stósy kamieni i cegieł, a niekiedy trupy ległych to
warzyszy, za barykady służyły. Nasze armaty w krzyż 
rozstawione, bezustanku dawały ognia; nie mogły prze
cież rozproszyć ani zastraszyć powstańców, zwłaszcza 
że ulica zygzakująca sig w różnych kierunkach, strza
ły na małą tylko odległość skutecznemi czyniła. Fran
cuzi tu w'alczący, niezwykłą obroną zrażeni, kilkogo- 
dzinnym słabieni bojem, widocznie upadli na duchu; 
ich attaki były słabe i mało decydujące; ja sam nawet 
wahałem się puścić naprzód, zetrzeć sig tŵ arz w twarz 
z groźnym rozpaczą wrogiem, i już miałem dać roz
kaz kolejnego szturmu domów, gdy mój brat wykrzy
knął:

—  Tym sposobem, końca nigdy nie będzie, a przy
najmniej Bóg wie kiedy; mojem zdaniem karabiny do 
ręki 1 śmiało na bagnety, uprzątnąwszy z czerni ulice; 
domy same zdać się muszą na łaskę.

Rada choć niebezpieczna i dosyć zuchwała, do
brą była jednakże; poskoczyłem z konia, ująłem ka
rabin jednego z żołnierzy, i krzyknąłem:

—  Hej bracia! któryż za mną pójdzie, Hiszpanom 
oko w oko spojrzy? Kto chce zwyciężyć lub zginąć?

Żołnierze wahali się widocznie co czynić, poglą- 
dali to po sobie to w tłumy Hiszpanów zapełniające 
wnętrze ulicy, aż stary wiarus Egipski śmiało naprzód



wystąpił i wyrzekł: Dalipan kiedy nie ma innego spo
sobu, to naprzód! Bagnetem zdobywało się przecież 
ważniejsze od téj fortece. AUons!

AllonsI jednozgodnie cały batalion wykrzyknął, 
huk rozległ się jedynego i jednego wystrzału, bagnety na 
karabinach błysnęły; poskoczyliśmy w tłumy Hiszpanów: 
kwadrans przeszło trwała nasza walka: nie znam wię- 
céj nad nią morderczej. Zewsząd, z boków, z góry i 
przed nami bój, śmierć ; z szczytu dachów rzucano 
niassy gruzów, kamieni i cegieł; tysiące strzałów 
świstało oknami i drzwiami domów; napastowani na 
ulicy powstańcy bronili się zacięcie. Było to okro
pnie; wrzawa, chaos; my postępowaliśmy, walczyliśmy 
prawie na oślep , bo gęsty tuman prochu i kurzu, 
wązką ulicę zapełfiił, a co chwila nowa zawada: to 
stósy kamieni, sprzętów domowych, powozów i be
lek, to świóży zastęp Hiszpanów; cofać się przecież 
sposobu nie było; chociaż więc co chwila który z żo ł
nierzy poległ, inny ciężko raniony potoczył sięnazbry- 
zganą krwią ziemię; szliśmy ciągle naprzód! Co do 
mnie, kule świszczały nad głową, nieraz krew opry
skała obok poległego ; cudem prawie stało się że 
raniony nie byłem; toż samo waleczny mój brat.

Przykładem i słowem zachęcał on żołnierzy; pier
wszy darł się w nieprzyjaciół' szeregi, pierwszy niósł 
im śmierć i zniszczenie; wątpię przecież czybyśmy 
zwycięzko z nierównéj zdołali wyjść walki, gdyby 
w trop nasz, zachęceni przykładem, nie pobiegli Fran
cuzi; oiidział artyleryi nawet, z sześciu czy ośmiu 
dział złożony, pośpieszył oczyszczoną ulicą; strzały 
jéj powiększały okropność bitwy; daléj rumot padają
cych domów łamanych, bram, jęki ranionych tchną-



ce rozpaczą i zemstą, wykrzyki Hiszpanów. Batalion 
mój do połowy zmniejszył się : wszyscy oficerowie 
polegli lub ciężko ranieni , zwrócili sig nazad; 
ja tylko z bratem zostałem, a przed nami występu
jąc swojemi muranii na ulicę, dumnie piętrował się 
jakiś klasztor. Obwarowany on był jak żaden inny 
wmieście; prócz tego, w załamkach filarów, w oknach 
tysiące widać było powstańców; krzyżowały się ich 
strzały, okropnie brzmiały wykrzyki; najdzielniejsi 
żołnierze wstrzymali się w pochodzie.

—  Kto wić, czy nie lepiej będzie cofnąć się, lub od
począć nieco, <v-yrzek-łem do brata.

—  A to czemu? mnie sig zdaje że już nam mało 
drogi zostaje; ten klasztor narożnym być musi; wy
raźnie czuję powiewające morskie powietrze.

—  Tak, ma pan kapitan słuszność, wyrzekł jeden 
z żołnierzy obok stojących; znam Tarragonę, stałem  
w niéj kwaterą przed trzema laty: ta ulica wiedzie 
do portu: za klasztorem jéj koniec; dwa tylko lub trzy 
domy i pałac jakiegoś hrabiego zostają.

—  A więc naprzód! brzęknąwszy karabinem, do
nośnym zawołałem głosem; jeszcze chwilka walki i 
wszystko będzie skończone; zwycięztwo z naszéj stro
ny. Naprzód bracia!

¡\lorderczy bój znowu się zawziął ; moi żołnierze 
z rozpaczném wysileniem rzucili się do niego; nagły 
attak pomieszał nieprzyjaciół i o strach ich przypra
wił; rzadko który, choćby na chwilę, chciał opór sta
wić; sta ich ginęły w ucieczce; wązką ulicą, w całem  
znaczeniu tego wyrazu, po stósach trupów stąpać mu
sieliśmy.- Za klasztorem, jak żołnierz wyrzekł, istotnie



kończyła się ona; dalej był obszerny plac i port; tłu 
my nieszczęsnych Hiszpanów, to ku niemu, to w ró
żne rozbiegały sig strony. Mój brat wykrzyknął ra
dośnie:

—  Otóż koniec już boju! Tarragona w naszym 
ręku; ulica którą zdobyliśmy, najważniejszą jest nie
omylnie w tój stronie miasta; odpocznijmy nieco, arty- 
lerya i Francuzi dokończą reszty; domy zdobędą.

Stanęliśmy wówczas na obszernym placu porto
wym; przed nami okiem niezmierzone morze, obok 
dopiero co z takim trudem przebyta ulica, szczególniej 
dwa domy przy klasztorze i obszerny pałac. Jakiś czas 
spokojnie, głucho w nim było, lecz nagle w oknach 
zaczęły pokazywać sig dzikie twarze Hiszpanów; jedna i 
druga rusznica zabłysła.

—  Bah! wyrzekł śmiejąc sig mój brat, niebardzo 
i tu spokojni będziemy; Hiszpanie szukają zaczepki; 
gradem kul, ręczę, powitają nas wkrótce.

—  Trzeba ich uprzedzić, odparłem i już chciałem  
dać rozkaz szturmu i zajgcia pałacu, gdy wstrzymał 
mig brat, i rzekł:

—  Daj pokój, i tak już dosyć krwi było; popróbuj
my łagodności, może sig dobrowolnie poddadzą.

—  Lecz któż pojedzie do nich, zaniesie propo- 
zycye? Jak im zaufać.^

—  Ja pójdę, rzekł; umiem nieco po hiszpańsku, 
zresztą ua życie parlamentarza godzić nie będą. Wy
dobył białą chustkę z kieszeni, przywiązał ją do ba
gnetu, i tak wystąpił z szeregu.

—  Dla Boga! wyrzekłem, zatrzymaj sig; czyż ty 
koniecznie iść musisz? zastąpi cig sierżant, lub który 
z żołnierzy.



—  Dlaczegóż niepotrzebnie ich trudzić? zawołał, 
i nim zdołałem wstrzymać go, już był pod bramą pa'- 
łacu.

Jedno z okien pierwszego piętra, głucho zabrzę- 
kło; dwie twarze pokazały się w niem; twarze dzikie, 
groźne, czysto Hiszpańskie; jedna osłoniona była ro
gatym oficerskim kapeluszem, druga burym mnisim 
kapturem. Dreszcz mię przejął gdym spojrzał na nie; 
było w nich coś tak przykrego, odrażającego, coś 
szatańskiego istotnie; a znałem je; przypomniałem so
bie, lecz gdzie, jak i kiedy widziałem; tego pamięcią 
nie mogłem zasięgnąć. Były mi one jak owe senne 
mary straszne i przykre, których pojąć nie zdołasz, a 
przecież w ich byt wierzysz, o rzeczywistości nie 
wątpisz.

—  Poddajcie się! w oła ł im młodzian; całe miasto 
zdobyte, wasz opór, na chwilę tylko morderczy bój 
może przedłużyć; poddajcie się! jeśli dbacie o w ła 
sne życie, o los waszych krewnych i ziomków!

Szyderczy śmiech jednomyślnie obiegł ponure lica 
Hiszpanów. Mnich wyrzekł:

—  A gdy się poddamy, co nas czeka, młody ry
cerzu?

—  Od śmierci uwolnieni będziecie, to zapewnić 
mogę; półkownik weźmie was pod swoję opiekę.

—  Nie ujdzie nas przecie niewola, sromota, wię
zienie, przypuściwszy że lwój dowódzca wiernie s ło 
wa dotrzyma, śmierci naszej nie zapragnie. Nie, nie; 
raczej zginąćl Idź do swoich, my się bronić będziemy!

—  Lecz reszta mieszkańców pałacu co myśli? czyż 
wy za wszystkich odpowiadać chcecie? Miejcież litość 
nad niemi, gdy jej nie macie nad sobą! Kwadrans
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zaledwo kosztowało nas zdobycie całej ulicy; czyż ten 
dom długo attak wytrzyma?

—  Ach tak! zdobyliście całą ulicę, mruczał mnich 
rozpacznie; najdzielniejsi nasi bohaterowie polegli, 
najpiękniejsze serca, najsilniejsze ramiona Katalońskie, 
tchnienie zgonu owiało; lecz jeszcze dość ich, aby 
wam stawić opór, zlać \vaszą krwią tę ziemię; dość 
ich aby zginąć bez sromu, zginąć, pomściwszy choć 
w części siebie i nieszczęsnych współbraci! Niech się 
dzieje Najwyższego wola; ja i mój kolega gotowiśmy 
umrzeć jak żyliśmy; idź więc do swoich; powiedz 
coś słyszał, niech przyjdą; krew, którój tak łakną, 
r.najdą tu!

W oknach obszernej budowy tymczasem coraz 
więcej pokazywało się twarzy. Były pomiędzy niemi 
i dziecinne i kobiece, a na każdej przestrach, zwątpie
nie, z boleśną nadzieją zmieszane; uważałem nawet, 
że w głębi komnaty, przez Jitórej okno z mym bra
tem ponury mnich rozmawiał, utworzyła się grupa 
nieszczęsnych. Widocznie słow a młodzieńca wpływ 
swój wywarły; obrona dalsza nieszczęsnym niepodo
bną zdała się; przystąpili ku dwom rozmawiającym, 
i coś żwawo przekładać im zaczęli; może to była proś
ba o poddanie się, o układy z nami; brat mój dojrzał tak
że ów ruch; może nawet jakie słowa, bliżej stojąc, u- 
chem zachwycił, bo wołał:

— Zapewniam w'am bezpieczeństwo i życie, lecz 
śpieszcie się; półkownik niecierpliwi się, albowiem 
tylko kilka minut wam do namysłu pozostawił.

Nikt nie odpowiedział na lo wezwanie. Oficer 
wsparłszy się na oknie, milczał ponuro; mnich z to
warzyszami rozmawiał ciągle; giesta jego coraz sta



wały się żwawszemi, namięlniejszemi, głos silniej
szym; nagle zwrócił się do okna; na jego twarzy ma
lował się widocznie wściekły gniew, rozpacz, zem
sta. Chcę zginćić, musicie także zginąć odstępcy, w'y- 
krzyknął niby w odpowiedzi na przedstawienia i proś
by tłumu. W ręku jego pistolet zabłysnął; skierował 
go na ulicę; w oku była krew; dotknął cyngla, huk 
rozszedł się. ł było to dziełem jednej strasznej chwa
li; brat mój zachwiał się, pobladł i upadł: kula prze
szyła pierś jego.

W całym szeregu moich żołnierzy rozległ się wy- 
krzyk sromu, żalu; bez rozkazu nawet z mojej stro
ny, nabito broń, skierowano ŵ okna pałacu; huk roz
legł się ponuro, zabrzękły szyby, lecz jaki był sku
tek w'ystrzału, nie widziałem, nie patrzyłem, bjłem  
przy nieszczęsnym mym bracie: oko w kole, na licach 
bladość śmiertelna, silnie uścisnął dłoń moję, przy
cisnął do piersi i jęczał.

—  Ach! przeczucie więc próżnem niebyło! umie
ram! Bądź zdrów, Stanisławie; zimno mi, duszno! Ma
tko, kochano matko! Stanisławie pomścij mnie, to stra
sznie, okropnie, ach pierś!..

Umarł!
Co się działo w mem sercu, ŵ mój głowie, tego 

nie sposób wyrazić. Zemsta krwawa, okropna po 
raz pierwszy w życiu, wszystką krew zburzyła, za
władnęła chęciami, rozumem; pomścić lub zginąć było 
jedynem mojem życzeniem, jedyną w'olą. Śmierć zdraj
com! krzyczałem do żołnierzy; koledzy!., pomścijcie 
«nnie, pomścijcie jego! wskazałem na trupa. Nie trzeba 
było zachęty; cały batalion w mgnieniu oka mimo gradu 
kul Hiszpanów, pobiegł do altaku. W kilka minut bra



ma pałacu, silnemi ramionami podparta, z hukiem wy
padła; daremna była obrona zuchwalców, daremne 
błaganie o litość. Są chwile w życiu człowieka, w któ
rych niesposób podać jej ucha; wszędzie byłem na cze
le, wszgdzie niósłem śmierć, przelewałem krew bez 
litości, łaknąłem jej; to tylko choć w części, pozwa
lało mi zapomnieć świeżą a dotkliwą stratg.

Wiedziony rozpaczą i zemstą, ciągle na przodzie, 
nie zważałem czy żołnierze postępują za mną; rozbie
gli sig po obszernych salach pałacu; przy mnie dwóch 
pozostało tylko: stary wiarus Egipski i młody rodak 
znad Wisły. Na końcu korytarza, na drugiem pigtrze, 
zamknione drzwi ściągngły naszą uwagg; wyłamać 
je było dziełem jednej chwili. Serce moje zadrżało 
radością; chęć zemsty sowicie zaspokoić miałem, o kil
ka kroków przedemną stało dwóch brata morderców: 
oficer Hiszpański i mnich. Poskoczyłem ku nim, lecz 
wyprzedził mig młody rodak; to mi ocaliło życie, lecz 
zgubiło młodziana; dwie kule z pistoletów Hiszpa
nów w ybiegłe, przeszyły pierś jego; chwilg passu- 
jąc sig z zgonem, padł na mnie. Wiarus wtedy po- 
skoczył; jednem cigciem pałasza głowg mnichowi 
roztrzaskał; ja cofającego sig oficera dobiegłem; jego 
szpada wątła i drobna, nie wytrzymała ciosu silnego 
ciężkiej mej szabli; rozprysła sig w kawałki. Giń zbro
dniarzu! krzyknąłem, podnosząc mą szablg; już ona 
spaść miała, gdy.nagle rgka moja zatrzymaną byłaj 
w czarnej mantylli, z rozpu.szczo«ym w łosem , blada» 
drżąca, lecz pigkna dziewica, cios morderczy wstrzy
mała.

—  Stój, stój! on niewinny; on twój obrońca; wstrzy
maj sig, zmiłuj sig!



Spojrzałem na dziewicę, dreszcz obiegł ciało; mi
mo bladości lic , obłąkania w oku, mimo trzech lat 
rozłąki, poznałem ją od razu. Byłato moja zbawi- 
cielka z Salto di Lobos, donna Fabianna, a Hiszpan 
stojący przedemną, Hidalgo don Juan, jéj stryj.

Cóż dalej mara ci mówić?
Cały wieczór, noc prawie całą strawiłem w owej 

komnacie; nie obchodziła mig wojna, półk mój, obo
wiązki służby; zapomniałem, zahaczyłem o wszyst
kiem ujrzawszy Fabiannę.

Nie śmiej się , nie drwij ze mnie, ja ją kochałem. 
Ona była moją zbawczynią w Salto di Lobos; nigdy 
nie wątpiłem o tem; teraz przekonałem sig dowodnie 
z jej słów; na jej tylko prośby upojonego opium', Hi
dalgo od pewnej śmierci ocalił.

Ale mniejsza wdzięczność; nie ona tylko łączyła  
mnie z Fabianną. Może przypominasz sobie, jakąś 
książkę, cośmy kiedyś w dniach naszej młodości czy
tali pospołu; jej tytułu nie pamiętam w cale, ale 
treść dobrze pomnę. Byłato historya różnyęb, czy
sto dziwnych marzeń, rozurau ludzkiego; jeden wstęp 
szczególniej zajął uwagę naszą, a to mniemanie jakie
goś Indyjskiego ludu, że bóstwo w aiebię stwar;^ 
mężczyznę i kobietę jedną osobą. W przelocie do
piero na ziemię, te dwie płci rozdzielają się, ale po
mimo dziwactwa losu, co je daleko w różne strony i 
stany rozdziela, serce jednej tęskni za drugą połową; 
istotne ich szczęście jest wtedy tylko, gdy się mogą 
włączyć, skojarzyć. Otóż ową moją połową, duszą ma
rzeń i chęci była Fabianna! ctułero to, wiedziałem. Lat



trzy rozłąki, po jednej krótkiej chwili ujrzenia w Salto 
di Lobos, nie wytarło jej obrazu z serca, z pamigci; wszy
stkie moje marzenia były za nią, chęć, dusza, nadzieja; 
różnie los miotał, z walk w walki przerzucał; nie jedna 
piękność Hiszpańska zaszła drogę, nie jedna miłostka 
mą chwilę zajęła, ależ to na chwilę tylko; najnętniej' 
sze oko,, najwabniejszy uśmiech, najwięcej miłosne 
oświadczenia, były mi czcze, nudne; braknęło im ży
cia, ducha; jeżeli kiedy kochałem, to tylko Fabian- 
ny wspominkiem. A nadto wspomnij sobie, że byłem  
młody, ognisty; że słońce Hiszpanii wrzące, płomie- 
niące, burzyło krew, upajało zmysły! Byłem szalo
ny; wiem to, lecz szaleństwo moje nie byłoż szczę
ściem.^ Ach! ja byłem szczęśliwy! I ona kochała mię! 
Wyznała to; wyznała zaś z całem zaufaniem dzie
ciny; wyznała nie jako grzech, występek, ale że mi
ło ść  była w jej duszy, w jej sercu; zataić ją  owszem, 
wydałoby się dla nieszczęsnej świętokradztwem, 
obelgą.

Mówiła mi: ach! ty nie wiesz, nie pojmujesz, mój 
drogi; od pierwszej chwili nasze^go widzenia się, czy 
ty pamiętasz tam, w Salto di Lobos, tyś mi odkrył 
niebo, tyś stał się wszystkiem dla serca; być twoją lub 
zginąć, to był cel mojego życia. Biedna matka gnie
wała się , stryj się gniewał; lecz co mnie były te 
gniewy; twa miłość tylko dodawała mi sił znieść 
cierpienia; nadzieja bowiem mówiła do duszy, że 
cię ujrzę, że będę twoją; a ty nie pojmujesz nawet ile 
ja przez te trzy lata wycierpieć musiałam; ile nędzy, 
tułactwa, ile krwi popłynęło przed mem okiem!' To 
okropnie! Straszna to wojna, co wy z nami toczycie; 
biedna moja matka zginęła, cały ród zginął, rodzinna



wioska zniszczona do gruntu; trzeba było mieć serce 
żelazne, wołg żelazną, aby nie upaść pod brzemie
niem nieszczgść, pod ogromem tylu trosk.

To znowu: ach, drogi mój! ty mnie kochasz, ty 
mnie m iłość przysiągłeś; jeszcze jedno przysiądz 
musisz; opuścim tg ziemig, kraj ten , to kraj krwi, 
potgpienia; bgdziem żyć daleko w twojej ojczyźnie; 
tam niebo chłodne, słońce zimne, lecz co mi to! two
ja miłość stanie za niebo, za słońce. O! ja cig ko
cham!....

Lecz dosyć na tem! aby pojąć Hiszpankg; nie drwij 
z jej oświadczeń; trzeba ją znać, kochać i być od 
niej kochanym. Dosyć już tych słów , znudziłem mo
że ciebie niemi; kiedyż bowiem tajniki uczuć naszych, 
nasze świgtości, to co krwawi lub wabi serce, znajdzie 
w cudzem odbicie, pojgcie, litość?

Godziny za godzinami upływały pośpiesznie; pół
noc nadeszła; przeszła wreszcie. Już pierwszy brzask 
ranka, purpurą światła ozłacał śniade ściany komna- 
ty, gdy cigżki sztuk, niby kilku uzbrojonych osób, na 
korytarzu rozległ sig i przerwał nasze rozmowny, ma
rzenia. Pośpiesznie wybiegłem. Na korytarzu napotka
łem  jednego zadjutantów gienerała Hugo; mówił mi, 
jakiś papier oddając:

—  Szukam pana już od godziny; głównodowodzący 
nadesłał mu rozkaz; chciej się zastósować do niego. 
Czytałem:

„Półkownik S* ma zebrać wszystkich jeńców Hi
szpańskich, w wczorajszej bitwie ujgtych, i pod dobrą 
strażą do mej kwatery odesłać; szczególniejszą zaś 
baczność dawać powinien i zająć sig odkryciem na- 
*tępnych członków junty tutejszej:“ tu następowała



lista, a na jéj czele był zakonnik don Annbrosio, i Hi
dalgo don Juan di liibeira y Nieves. Gdym wrócił" do 
komnaty, bladość lic i chmura czoła nie uszły bacz
nego oka Fabianny; ukrywać jéj prawdy nie mógłem, 
pobladła, zadrżała, ujgła mą dłoń i głucho sze
ptała:

— • Ty mnie kochasz, Stanisławie, ty go ocaliszi 
nie prawda że go ocalisz? Ja go kocham także; on mi 
przez te trzy lata był jedynym opiekunem, dobrodzie
jem, ojcem; jego śmierć, to moja śmierć; po tobie ko
cham go pierwszego.

Zwróciłem sig do Hiszpana, obudzić go chciałem, 
zapomniałem bowiem powiedzieć ci, że Hidalgo już 
w pierwszej godzinie zajgcia przezemnie komnaty, 
czyto wysilony.całodziennym bojem, czy zwalczo
ny aż do zwierzgcości nieszczgściem, z obojgtnością 
do nieuwierzenia, z lekceważeniem na los swój, na 
życie, nie badając mig nawet jak go zechcg uważać* 
czy podam na zgubg, czy go zechcg ocalić; roz
winął płaszcz swój na świeżo zbroczoną posadzkg, 
rzucił sig na niego i spał, a to był sen czysto zwie- 
rzgcy, martwy, bezwładny, sen w którym dusza i ciało  
śpią pospołu, a spał choć go budziłem: tylko kiedy 
niekiedy, z ust jakieś przerywane wydobyły sig dźwigki, 
pojedyncze słowa, w których nadaremnie szukałbyś 
myśli^ rozumu; jgkał:

—  Dajcie pokój!., jeszcze czas... broń ją... ratuj... mój 
loś... śmipfć... Fabiano... półkowniku... o jeszcze czas...

Nieszczęsny, marzył Oczywiście ¡ wrażenia tych ma
rzeń machinalnie wybijał jgzykiem; kto wié, może i 
on miał bliskiego zgonu przeczucie.

Mój plan był gotów, przestałem budzić uśpionego



i umyśliłem pójść do Sucheta; rozkaz jego bowiem, 
naturalnie, uskutecznić musiałem, a znając pośpiech 
naszych sądów wojennych, bałem sig aby ułaskawie
nie, jak sig to często zdarzało, nie wyszło dopiéro 
po wykonaniu wyroku.

Gdym wychodził, Fabianna uchwyciła mąrękg; oko 
jéj dziwnie sig iskrzyło, głos drżał gdy mówiła, wska
zując na Hidalga: Stanisławie, jestem twpją, należg 
do ciebie; nie zechcesz mig nazwać żoną, to jak ci 
mój honor, los, i szczgście oddałam, tak ci bgdg nie
wolnicą, ostatnią z sług; lecz go musisz ocalić, musisz! 
On jest ostatnim z mojego rodu, on rai ojcera! Sta
nisławie! ty nie wiesz co sig ze mną dzieje, moja g ło 
wa w zburzeniu, mój rozum! Tyle strat zniosłam, tyle 
krsvi widziałam, ale ta strata, czujg iż nad me siły  
byłaby. Głucho jgczała.

Uspokajałem ją jak mógłem, i aby ci wyznać pra- 
wdg, miałem nadziejg. Suchet mig lubił, pierwszą 
dopiero prośbg niósłem rau, jakżeby miał ją odrzucić? 
Srogość jego była znaną; postrachem była. nietylko 
Hiszpanów, lecz i podkomendnych. Ależ przecie towa
rzysz broni bgdzie go błagał, człow iek, który do 
laurów wieńczących skroń jego, niejeden listek do
łożył; który krwią własną okupował mu blask, 
znaczenie, nieśnc.-srtelność; raógłżem wątpić, nie- 
szczgsny!

W obszernej sali natusza, wczoraj jeszcze głównem  
miejscu obrad Katalońskiej junty, napotkałem giene
rała. Żelazny człowiek, pomimo całodziennej walki, 
jéj trudów i niebezpieczeństw, od których wcale nie 
stronił, ani pomyślał o spoczynku; był bowiem w tym 
samym mundurze, w którym widziałem go wczoraj,
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na nim jeszcze pył zaciętego boju; jedna szlifa oder
wana, może ją karabinowa kula uniosła; palone bóty 
obryzgane krwią. Siedział przy małym, okrągłym sto
liku, w ręku trzymał zwój papierów i odczytywał 
je pilnie, a w trop tego zatrudnienia, oko ponuro b ły
szczało. Na szerokiem czole rozleciały sig marszczki 
gniewu, oburzenia; ściągnęły się ggste, czarne brwi, roz
chmurzył je przecież gdy mnie ujrzał, i pośpiesznie 
przemówił:

—  Jak sig masz półkowniku? wiem o twojej stra
cie, smuci mnie ona ; lecz zgon bęata pomściłeś. Zre
sztą, zginął on śmiercią walecznych, na polu sławy. 
W raporcie do cesarza, nie przepomng jego nazwiska, 
równie jak i twojej dzielności; przyłożyłeś się nie
mało do całkowitego uśmierzenia miasta; lecz co mi 
powiesz?

—  W walce dzisiejszej, -między innemi dwóch jeń
ców zdobyłem; ich los obchodzi mnie mocno; o ich 
życie błagam cig, gienerale.

—  Dwóch, to wiele; przeklęty naród, nie utrzyma 
go tylko postrachem; lecz mniejsza o to. Panie adju- 
tancie, wydaj półkownikowi karty bezpieczeństwa dla 
jeńców'. Ale jakież ich nazwiska?

—  Jestto Hidaigo don Juan di Ribeira z siostrze
nicą.

—  Hidaigo don Ribeira, naczelnik ajuntamentotego 
miasta! najzaciętszy z naszych wrogów, przewódca 
bezprawi i mordów w tej krainie, rzezi w Salto di 
Lobo.s, człowiek, na którego sam cesarz najsurowszą 
kazał zwrócić baczność, od którego śmierci, całej 
Katalonii bezpieczeństwo zależy? Nie; nigdy! on mus' 
zginąć!



Zadrżałem na te słowa, [irzecież odparłem;
—  Winienem mu życie, gienerale; przed trzema 

laty od pewnej ocalił mnie śmierci.

Gienerał powstał z krzesła gwałtownie, ujął zwój 
papierów, uderzył po nich ręką i mówił:

—  Pairz pan! czytaj! przekonasz się łacno, czy 
kto w całej Hiszpanii, nie wyłączając Minów, Costa- 
nosa, La Romana, i innych, winniejszy od twego Hi- 
dalgo. Przynajmniej stu naszych, lecz co mówię, to 
mało! tysiąca śmierć ciąży na nim; najkrwawszym 
wyrokom, najwyszukariszym męczarniom on przewo
dniczył. On jeden, z mnichem, przyjacielem swoim, 
zerwał przedwczoraj układy poddania się miasta, on 
winien że krew nasza potokiem płynęła, że brat twój 
poległ. Półkowniku, gdybyś zażądał ocalenia wszy
stkich mieszkańców Tarragony, zachowania ich przy 
wolności i majątkach, łacniejbym dozwolił, niźli na 
przebaczenie temu mordercy. Śmierć mu! śmierć!

Drżał" gniewem,- oko jego błyszczało strasznie, 
groźnie; byłto tygrys strzałą Araba rażony; błagać 
go wtedy o litość, to było błagać zimny głaz o stru
mień wody. Ze wszystkich dowódzców Francuzkich 
w Hiszpanii, Suchet był najsurowszy, i kto wie czy pomi
mo licznych zwycięztw, mimo doświadczonej odwagi i 
niezaprzeczonych talentów wojskowych, on nie był 
jedną z najważniejszych przyczyn przedłużenia krwa
wej i morderczej na półwyspie wojny. Napoleon po
syłając go tam, równy błąd popełn ił, jak wtedy, 
gdy uważając Hiszpanów za lud niedołężny i słaby, 
odebrał mu prawego monarchę i wiarę, chciał dwo
rować ich przesądom i wrodzonej dumie. Pomimo



tego gniewu jednak, którego lękali sig najzaufańsi 
przyjaciele i ulubieńcy gienerała, nie straciłem od
wagi, i nie ustępowałem w méj prośbie. Odpowiedź 
rozjątrzonego, wreszcie stała się cierpką, rażącą na
wet moję m iłość własną, i stopień: m łody, tysią
cem uczuć miotany, hamować nie umiałem gniewu 
wzruszenia. Wyrazy, które gienerałowi poniósłem, 
rozburzyły wigcéj jeszcze gniew jego; z ścisnionemi 
w kłębek dłoniami, z okiem gorejącóm zwrócił się 
do przytomnych w komnacie oficerów, i wołał:

—  Słyszeliście, panowie! i cesarz dziwi się i gnie
wa że Hiszpanów pokonać nie możem! Jak to ma być, 
gdy władza głównodowodzących, w lekceważeniu 
u podwładnych; gdy subordynacya wojskowa, czczem  
tylko nazwiskiem. Lecz potrafię wszystko zwrócić 
do dawnego stanu; potrafię, na piekło i niebo. Pan 
półkownik aresztowanym będzie; jutro przed sądem 
wojennym zda rachunek ze swoich wyrazów. Hidal- 
gę, natychmiast do więzienia zamknąć, dziś jeszcze 
rozstrzelanym być musi.

Co śię działo w mém sercu, jak mnie schodził 
czas w więzieniu, tego ci nie mam powodu odkrćślać; 
są cierpienia na których wyrażenie słówby nie stało, 
które można pojąć, lecz wymówić nicsposób. Wre
szcie koło południa, wszedł ulubiony gienerała adju- 
tant, i mówił: ,jeste ś  pan wolnym, niebacznych jego 
słow , dowódzca nie chce pamiętać; masz się udać 
natychmiast do półku, którym teraz major do
wodzi.

Powtórzył kilka zaleceń Sucheta.
Lecz 00 mi one znaczyły! N¡e słuchałem, nie pa



miętałem ich nawet; myśl, dusza była za Fabianną, za 
Hidalgą. Pytałem gwałtownie;

—  Dla Boga! co się stało z don Juanem, z jego 
siostrzenicą? Zmiłuj śię pan, mów mi.

— Słyszałeś postanowienie Sucheta; nie zmienił 
go; nieszczęsny rozstrzelanym będzie razem z innemi 
jeńcami; sąd wojenny ich los przed godziną rozstrzy
gnął.

—  Lecz donna Fabianna, jego siostrzenica?
Nie była na strasznej liście potępionych; uwolnio

ną zatem została, lecz jaki jej los?— Bóg to wie.
Ach! ją przynajmniej ocalić myśl sercem wstrzą

snęła; opuściłem więzienie; pobiegłem do pałacu 
Hidalgi; szybko przebiegłem jego komnaty; wszędzie 
w nich zniszczenie, krew; miasto na dzień cały odda
ne było samowolności żołnierzy; któż nie wie jak oni 
umieli z tego korzystać! Roztrzaskano meble, odarto 
ściany z obić, gdzieniegdzie nawet] trup się tarzał, 
gdzieniegdzie jaki ranny Hiszpan lub mój żołnierz 
dokonywał życia w cierpieniach, bez pomocy lekarza, 
bez słów  pociechy kapłana. Gdym dobiegł komnaty, 
w której wczoraj napotkałem Hidalgę z Fabianną, lekki 
szmer doszedł moich uszu; szept jakiś głuchy, ponu
ry: nadzieja w zbolałe serce wstąpiła, ach! może wia
rus Egipski, któremum straż nieszczęśliwych śpiesząc 
do Sucheta powierzył, wiernie dopełnił mojego zle
cenia, i jeśli Hidalgi nie mógł ocalić przed okrutnym 
losem, to przynajmniej Fabiannę strzeże. Może też 
ona sama tu czeka na mój powrót, na moję pomoc; 
wszakżeż na całej ziemi nieszczęśliwej, jam tylko 
jeden pozostał!

Wszedłem— lecz jakiż widok!



Na środku komnaty, złożone na karabinach, czar
nym całunem pokryte, spoczywały czyjeś zwłoki; 
obok nich jeszcze świece gorzały w srebrnych świecz
nikach, zdobyczy zapewne z poblizkiego klasztoru; 
naga szpada i gwiazda honorowej legii o swej krwa
wej wstążeczce, spoczywały na całunie; kilku żołnie
rzy z mojego półku, a między niemi wiarus Egipski, 
wsparci na karabinach, otaczali mary.

—  Goto jest? coto znaczy? wykrzyknąłem zdziwio
ny; zamiast odpowiedzi, wiarus uchylił nieco całunu: 
zadrżałem; zwłoki pod nim spoczywające, byłyto 
zwłoki mego brata.

O jego zgonie, tylu i innemi uczuciami miotany, 
zahaczyłem do szczgtu!

Żołnierz szeptał:
—  Zrobiliśmy co można było, półkowniku; trup 

walecznego oficera przecież bez wojskowych hono
rów, niby to trup Hiszpańskiego gierylasa pogrzebanym 
być nie mógł.

Miłość starła przywiązanie braterskie; chwilkę 
jedne zaledwie poświeciwszy modlitwie za duszg zmar
łego, odciągnąłem poczciwego żołnierza na stronę, 
i pytałem gwałtownie:

—  Lecz gdzie ona Hiszpanka?
Wiarus zdziwionem okiem spojrzał w moje.
—  Alboż ja mogę wiedzieć? odparł; zabrano ją dziś 

rano z starym dowódzcą gierylasów; przecież pan pół- 
kownik wiedzieć musi o tem.

—  Czemużeś ich nie bronił, człowieku, nie bro
nił do ostatniej kropli krwi twojej? wszakże ich straż ci 
powierzyłem!

—  Musiałem przecież adjutantowi ustąpić; dziś



znowu miałżem gonić za niemi? dowiadywać się
0 ich łosie, gdy Irup kapitana leżał bez pogrzebu, 
wśród innych na ulicy?

Chciałem wybiedz z komnaty; zatrzymał mnie:
—  A z ciałem, panie półkowniku, z trupem cóż 

mamy robić?
—  Pogrzebcie! Cóż mnie to obchodzi?
—  A pan półkownik nie będzie?
—  Nie; daj mi pokój; nie mogę!
Żołnierz lekko skinął głow ą, rzucił mi spojrzenie; 

w niem tyle było wyrzutu, podziwu, sromu nawet, 
że mimowolnie wzdrygnąłem się, uścisnąłem dłoń jego
1 rzekłem:

—  Ach! przebacz mi; on przebaczy także; ty nie 
wiesz, nie pojmujesz, ile nieszczęśliwy jestem! tę 
Hiszpankę!..

—  Ach! teraz rozumiem; pan półkownik ją  kochał; 
czemuż wprzódy nie wiedziałem o tem; adjutant nie 
byłby ich dostał.

—  Ona żyje, żyje jeszcze, krzyknąłem, lecz jakiż 
jej los! Koniecznie muszę iść, szukać, ocalić ją.

—  Żołnierz chwilkę milczał, nareszcie karabin na 
plecy zarzucił.— Ja pójdę z panem półkownikiem, wy
rzekł; koledzy! strzeżcie ciała kapitana! za kilka chwil 
powrócimy.

Wybiegliśmy z pałacu; na ulicach pusto i głucho, 
tylko w różnych kierunkach przechodzą Francuzcy żoł
nierze, tylko stósy trupów, wczorajszej morderczej bi
twy pamiątka; nie uprzątnione jeszcze, tarzają się 
wszędzie.

Lecz gdzie szukać! jak ją znaleść! zawołałem  
W' rozpaczy.— O ja wiem, odparł wiarus, co można 
było ująć Hiszpanów, co ich pozostało tylko, spędzo



no na główny rynek miasta, cavipo grandę, jak tu zwą, 
aby przyjrzeli sig rozstrzelaniu swoich dawnych do- 
wódzców. Hiszpanka musi być tam także!

Na rynku istotnie, jak to wiarus przewidział, kilka 
tysięcy nieszczęsnych miasta mieszkańców, kobiety, 
dzieci, starce, rzadko gdzie jaki w sile wieku młodzian, 
bo w wczorajszej bitwie każdy życie położył;okro- 
pny jęk, płacz, wykrzyki rozpaczy, sromu rozlegały 
się wkoło; nieszczęśliwi, na zgon braci, ojców, przy
jaciół, wszakże musieli poglądać! Straszny byłto wi
dok, tym straszniejszy, że wszystko z wyrachowąnem 
barbarzyństwem czyniono, że gwałtem ostremi ba
gnetami żołnierzy, napędzano nieszczęśliwych do przy
glądania się okropnej kaźni rodaków; że owszem tąż 
samą kaźnią im grożono. Na środku rynku, cały je
den batalion w potrójne rozwinął się szeregi, okrą
ży ł wiankiem ośmdziesięciu potępionych na śmierć; ci 
jednak, chociaż ich życiem była już jedna chwila tyl
ko, chociaż ku ich piersi morderczą broń wróg kie
rował; oddali się okropnemu losowi z całą obojętno
ścią, dumą nawet, wspólną wszystkim południowym 
ludziom, szczególniej też Hiszpanom; ani z jednej pier
si nie wywinął się jęk boIu, sromu, a tym mniej 
prośby; wielu z nich klęczało, kilku kapłanów bowiem 
znajdujących się między skazanemi, niosło im słowa 
pociechy, wiary, nadziei w Niebo, zbawienie. Z tru
dem tylko przez tłum mógłem się przedrzeć; przerwać 
szpaleru żołnierzy niespostób; w moich żyłach prze
cież krew ścinała się lodem; w uchu był szum dzi
wny, straszliwy: chciałem koniecznie widzieć Hidalgę, 
wywiedzieć się od niego o losie Fabianny, ¡jeśli nie 
ocalić nieszczęśliwego, ło przynajmniej ponieść mu



słowa pociechy, nadziei. Już byłem bliski mego celu, 
już przez trzeci sapaler żołnierzy przedrzeć sig mia
łem, gdy nagle oficer okropnemu przewodniczący 
mordowi, dał znak fatalny: grzmot kilkuset wystrza
łów  rozległ sig wstrasznem zjednoczeniu; dwa wy- 
krzyki zarazem zabrzmiały: jeden pochodził z tłumu 
w'idzów, drugi z gromady potępionych!

Za kilka chwil byłem na miejscu exekucyi. Ośm- 
dziesiąt nieszczęśliwych Hiszpańskich jeńców, leżało 
na bruku pokotem; żaden nie uszedł strzału, lecz że 
to było ogólne nie pojedyncze rozstrzelanie, połowa 
zaledwie śmiertelnie ugodzoną była; druga pokale
czona, okropnie dogorywała w mękach strasznych! DO 
tej liczby należał don Juan: jedna kula przeszyła je 
go ramie, druga roztrzaskała nogę, pierś nawet świe
żym postrzałem dotknięta, bluzgała krwią; życie wy
raźnie zwątlone opuszczało ciało.

Poznał mnie przecież, i gdym się schylił ku nie
mu, silnie za rękę uchwycił; oko jego błyszczało, 
głos drżał.

—  Półkowniku, czy ty ją  kochasz?
Domyśliłem się o kim mówił, uścisnąłem ziębną

cą już dłoń nieszczęśliwego; przycisnąłem do piersi; 
w jego źrenicy radość błyszczała; jęczał.

—  I ona cię kocha! obroniła ci życie, bądźże więc 
jej zbawcą, opiekunem, kochaj ją; ona godna tego! 
przysięgnij!

Czy nie miałem przysiądz?
—  Mogę więc umrzeć. Boże zmiłuj się nad mą 

duszą!
Ciężko westchnął, śmiertelny dreszcz obiegł jego 

ciało; raz jeszcze przecież uchwycił mą dłoń, raz
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jeszcze rzucił mi spojrzenie. Ach, pomnę go dotąd; 
ustami szamoiał, czy to w modlitwie, czy chcąc mi 
ponieść słowa podzięki, zaleceń, i skonał.

W tej chwili żołnierze złamali swoje szeregi; część 
ich na rozkaz oficera, zbliżyła się ku nieszczęsnym, 
aby tym którzy dawali jeszcze znak życia, ponieść 
bagnetem cios ostateczny; za niemi lud się potoczył, 
rozpacznym tłokiem odsunął mnie na chwilę od tru
pa Hiszpana, a gdym mógł znowu przybliżyć się do 
niego, to zimne świeżą krwią zbroczone zwłoki dzier
żyła, okryła swem pięknem ciałem Fabianna. Dreszcz 
przeszedł me ciało, przetarłem oczy, wierzyć im nie 
chciałem; ach! zaledwie poznać ją mógłem.

Czarna mantyla nieszczęsnej poszarpaną była 
w szmaty, jedwabny w łos spadał w nieładzie na ob
nażone ramiona; na t\varzy zwykle bladej, teraz dzi
wny jakiś, dziki rumieniec, nie płakała przecież.

—  Fabianno, droga Fabianno, szeptałem.
—  Nie słyszała?
Ująłem jej dłoń: była rozpaloną, drżącą; oder

wałem ją silnie, rozpacznie od martwych zwłok; wtedy 
musiała zwrócić i zwróciła na mnie spojrzenie.

Wyobraź sobie jśj piękne, jej oczy Hiszpanki: dzie
cka południa, słońca; żywe, namiętne, ogniste, teraz 
iskrzyły się one, ale to nie życiem, nie myślą, nie duszą; 
było w nich coś straszliwego, coś okropnego. Fabian
no! Fabianno! w rozpaczy wołałem.

—̂ Roześmiała się, a to tym śmiechem piersiowym, 
dzikim obłąkania, jaki tylko z piersi szaleńców wyjść 
może.

—  Co ci jest? dla Boga! czy mnie uie znasz? nie- 
poznajesz? wołałem dalej; ja twój Stanisław, twój



mąż, kochanek; pomnij dzisiejsze przysięgi, ty mnie 
kochasz? nieprawdaż?

Na chwilę przecież rozum i pamięć, zdało się, że 
ją ożywiły; oczy zwróciła na mnie pełne dawnego 
blasku, silnie dłoń swoję wyrwała z rąk moich, ode
pchnęła gwałtownie i krzyknęła:

—  O pójdź precz! precz! tyś go zabił, ja cię nie 
kocham, nie kocham zbrodniarzu! Krew na twym rę
ku, precz, precz odemnie; złamałeś twoje przysięgi, 
twoje przyrzeczenia; nie wierzę ci, gardzę tobą.

Przycisnęła śnieżną dłoń do c z o ła ; niby myśli 
zbierała, ale to było ostatnie wysilenie człowieczeń
stwa, walki z zwierzęcością, obłąkaniem; obłąkanie 
przemogło; uklękła znowu przed trupem Hidalgi, złożyła  
martwą jego głowę na kolano, niby dziecię piastun
ka; bawiła się skościałą dłonią, i dziko się śmiała!

Tego samego dnia wieczorem, dobry mój przyja
ciel, lekarz dywizyjny baron G. mówił mi:

—  Ona obłąkana!
Wiedziałem o tem, nie rzekłem więc nic. Co się dzia

ło  w głębi mej duszy, w głębi serca. Bóg to jeden wie!
Lekarz mówił dalej:
—  Czy przyjdzie do zdrowia czy nie, powiedzieć 

ci także nie mogę; choroby duszy bowiem, daleko 
mniej są nam znane niż choroby ciała; widzimy ich 
tylko symptomata i podług nich leczymy; zajrzeć, że 
się tak wyrażę w głąb, w istotę choroby, niepodo
bieństwem jest dla nas. Łatwo więc pojąć możesz, 
że kiedy sztuka tajników nie przenika natury, staje się 
^•zczą i ślepą, a przynajmniej bardzo mało korzystną,.

—  Pozwoliłem mu mówić, nie przerywałem; więc 
pr»wił.



—  Są, przecież pewne kryzys, nie rnówie moral
nego lecz fizycznego stanu tej okropnej choroby; zna
my je, i wtedy jaką taką radę przynieść możemy: za
wsze ma si§ rozumieć, ciału nie duszy. Dla duszy bo
wiem nie ma lekarstwa; a gdybym miał je dać, cho- 
robie,czysto moralnej, moralne podawałbym środki: 
nie jestem bowiem przyjacielem tych, jakie są powsze
chnie używane w zakładach publicznych: np. zlewa
nia głowy zimną wodą, zamykania w klatce odoso
bnienia i t. p. jestto prawie to samo, jak gdyby kto 
chciał leczyć febrg lub ospę ćwiczeniami moralnemi, 
kazaniem, muzyką!

Otóż co do ciała. Gdy dowiedzioną jest rzeczą, że 
duch, dusza, to co nas ożywia, co nami włada prze- 
A vażn y na nie wpływ wywiera, gdy przesilenie je
dnego lub drugiego stanu, złe skutki na zdrowie mieć 
może, owszem niszczy je i rujnuje, starannie baczny 
lekarz wzgląd na wspomnione kryzys dawać powi
nien, i gdy nie może duszy, ciało przynajmniej ra
tować musi!

—  Jakto? rzekłem! obłąkanie zabić więc może? Nie 
sposób! widziałem po rozmaitych zakładach Europej
skich, tyle nieszczęśliwych cieszących się zdrowiem tak 
dobrem, jakiegoby człowiek o najsilniejszym rozumie 
pożądał.

—  Medyk wstrząsnął głową, i odparł.
Tak jest, dobrem cieszą się zdrowiem ci, co ósmy 

dzień tej okropnej choroby przecierpieli szczęśliwie.
—  Ósmy dzień mówisz?
—  Jestto kryzys.
—  W milczeniu, wydobyłem z szkatułki pistolet, 

opatrzyłem starannie, i świeżo nabiłem.



—  Dla Boga, co to znaczy mój półkowniku? za
w ołał zdziwiony i przerażony lekarz-

—  Nie lekarstwo na kryzys, dla mnie ma się rozumieć.
Doktór zadrżał, chwilg bacznie popatrzył w me oko;

potem ujął za rgkę, i pytał:
—  A wigo ją kochasz jeszcze, pomimo... ,
—  Pomimo obłąkania, tak jest, odparłem.
—  Musi wigc żyć, albo wyrzeknę sig na zawsze 

mego zawodu. Tak więc umarlibyśmy obydwa; ty mo
ralnie, ja fizycznie, czyli podług twojego poprzednie
go rozumowania, dwóch nas tworzyłoby obłąkanego 
jednego; mnie się zdaje pozostaw nas losowi jaki Bóg 
naznaczy.

Śmiałem się. 1 w drugiej izbie śmiech rozszedł 
sig także, śmiech okropny, dziki; wszedł tam żwawo 
doktór, ja towarzyszyłem mu.

Ona, Fabianna, siedziała na posadzce; bawiła 
się wyrywaniem wełny z dywana, układała ją w małe 
zwitki, potem dmuchała, a gdy dech rozniósł lekkie 
płatki, śmiała sig.

A była piękną! ach piękną!
Doktór ujął jej puls.
—  I cóż mój kochany? spytałem po chwili.
—  Nic; jak zazwyczaj.
—  A gdyby kryzys przeszła, gdybym ja ży ł i ona, 

jestże, może być jaka nadzieja?
—  Bóg ją nam dał, tu ona w nim jednym, lecz.....
—  Cóż lecz?
—  Czas, zajęcie sig pilne nieszczęśliwą, baczne 

śledzenie każdego symptoma, rozumu, przypadek na
reszcie!



—  A więc mam dwie drogi, po óśmiu dniach.
—  Jakaż druga.^
—  Wezmg dymissyą.
l po óśmiu daiach istotnie do dymissyi podałem 

sig; Suchet sprzeciwiał sig temu, między innemi mówił:
—  Tracisz pan pigkną sposobność zrobienia kar- 

ryery; cesarz w ostatnich depeszach wspomina, że 
wszystkim oficerom sztabowym w Hiszpanii służącym, 
szczególniej też w moim korpusie, chce nadać tytuły 
i majoraty.

—  Cesarz bardzo łaskaw; pomimo tego przecież 
nie mogg w służbie pozostać.

—  Jest więc jakiś powód, który cig ciągnie do 
domu. Czy chcesz żenić sig.̂

Wzdrygnąłem sig. —  Nie; nigdy!
—  Może masz obszerny majątek, sam go pragniesz 

osobiście doglądać?
—  Nie, moim majątkiem była dotąd i jest szabla 

i względy cesarza; gdy zaś otrzymam dymissyą, mam 
prawo do pensy i- retretowej; z nią przy tysiącu fran
ków dochodu i szczupłej mojej posiadłości ojcj;ystej, 
żyć będę spokojny.

—  A więc razem, na całą resztę życia, liczysz na 
dochód dwóch tysięcy franków.^

—  Tak jest, gienerale.
—  Morbleul półkowniku, przebacz. Tyś szalony.
—  Nie, gienerale; tylko szalonej opiekunem będę.



UWAGI NAD DZIEŁEM LUDWIKA GIESEBRECHT, 

P O D  t y t u ł e m :

z L A T  780— 11S2. (*)

p rze*

Wacława Aleksandra Maciejowskiego.

Rocznica obchodu pamięci Ottona świętego, Po
morskich krajów apostoła, odnowiona w r. 1824, na
tchnęła Pomorzan niyśl% zapuszczenia sig głębiej jak 
dotąd było, w źródła swych dziejów, i wybadania tego 
jaki też jest początek ich narodu, jakie były jego lo
sy, w jakim stanie znajdowała się oświata, przed 
wstąpieniem na tę ziemię świętego męża. Między in
nemi, professor Ludwik Giesebrecht przedsię tę 
pracę. Skreślił w trzech tomach tutejszych Słowian, 
czyli od Niemców tak nazywanych Wendów, dzieje. Dzie 
ło  swe stawił, są jego słowa, jakoby pochodnią, któ 
rą, wdzięcznością powodowana rgka zapaliła na gro 
bie świętego męża z odwagą i łagodnością zasadza 
jącego niegdyś krzyż Zbawiciela na brzegach, Baltyc 
kiego morza. Praca jego, przedstawiająca dzieje 
ludu, który sig do lak zwanego szczepu Lechickiego 
liczył, jest ważną i dla historyi Polskiego narodu. 
Zwracając na nią uwagę ziomków, biorę sobie za po-

(*) W endische Geschichten aiis den  Ja h ren  780— 1182, 
L u d w ig  Ciesebfccht, B «vlin , 1843, trzy tomy.



wiuność pokrótce odpowiedzieć życzeniom znakomi
tego badacza (w  przedmowie na stronnicy S) w tych 
słowach objawionym: ,,ażeby, gdy innych sądził, i 
jego samego osądzono, a wet za wet t̂ ym sposobem 
oddawszy mu, uczyniono przez to największą jaka 
ją spotkać może, przysługę pracy jego.“ Sąd mój 
w kilku zamknę słowach, uważając że praca pana 
Giesebrechta tém się głównie różni od podobnychże 
naukowych trudów, przez inszych badaczy Niemieckich 
przedsięwziętych, że on, o ile rzecz mógł ze źródeł 
pojąć, przedstawił ją bez uprzedzenia, i że jedynie 
brak znajomości Słowiańskich narzeczy sprawił to 
(mówimy jego słow y), iż praca jego nie została tém, 
czemby być była, mogła, tojest dziełem trwalszem nad 
śpiże, ziarnem któreby ręką rolnika rzucone w ziemig, 
weszło, i Wydało nie leciuchny kłosek, idący na pa
szę dla dobytku, lecz pełny kłos wybornego zboża, 
z któregoby mąki i opłatek święty i chieb powszedni 
upiec się dało. O pracy więc jego, toż samo co o 
dziełach przez również jak on uczonych, tojest języ
ka i narodowości Słowiańskiej nie znających, a prze
cież a Słowianach piszących, wyrzec należy z wiesz
czem:

Nie mają oka duszy, nie przejrzą do duszy!
Jak wilk, lub astronom palrzają na niebo.

Nie znając oni języka Słowiańskich ludów, i dlatego 
nie pojmując ducha naszej narodowości, szkiełkiem  
którém wzrok swój opatrzyli, spoglądają na nasze dzie
je, zkąd pochodzi, że ani czytać nam w duszy nie 
umieją, ani, o co głównie w dziejach idzie, są zdolni 
odgadnąć przyczyny zdziałanych i światu objawio
nych czynów. Sąto malarze którzy nałożyć kolorem



obraz i obrobić go potrafią, ale wycieniować go lak\ 
ażebyś się w nim wizerunku serca dopatrzył, nie 
umieją; sąto rolnicy, którzy nie wiedzą kiedy, jak i 
w jaką ziemię wrzucić należy ziarno, ażeby zeszło i 
pożądany owoc wydało.

Narody Słowiańskie niegdyś jednęrzeszgz Niemcami 
nad Łabą (Elbą) składające, i dlatego od Tacyta i Pto- 
lomeusza spólnem nazwiskiem Giermanów nazywane, 
ujarzmione i wynarodowione zostały później, przez 
spólników politycznego życia swego. Dziś gdzienie
gdzie jeszcze dyszą dawnym tchem, przemawiają ję 
zykiem przodków, ale zmalawszy na umyśle i siłach, 
żyjąponiżone, w poczet gminu policzonemi będąc. Dzie* 
je ich trojako pan Giesebrecht przechodzi, zastana
wiając sig nad źródłami tychże dziejów, które ńa 
samym rozebrał końcu; nad dziejami wewnętrznemi, 
a mianowicie politycznym stanem ziemi, przemysłem, 
prawami i obyczajami, religią pogańską i obrzędami 
jéj, którą to rozprawę, dzieło sw'e nią rozpocząwszy, 
na czele pierwszego umieścił tomuj nad dziejami ze- 
wnętrznemi, którym cały drugi tom i większą część 
pierwszego i trzeciego poświęcił. Pod trojakim też 
względem i my pracę jego uważać będziemy, prostu
jąc w niej zrobione usterki.

Czy wespół z Niemcami, bądź jako im równi, bądź 
jako podwładni im, mieszkali w Giermanii Słowianie 
za Tacytowych i Ptolomeuszowych czasów, temu pan 
Giesebrecht ani nie zaprzecza, ani lóż nie potwierdza 
tego, uważając (1) że z opowiadań rzeczonych pisa- 
rzów, nie da się to na jaśnię wywieść żadną miarą,

(1) I sir. 4.
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Dopiero źródła dziejów wieku VI wyraźnie zaświadcza
ją (mówi dalej pan Giesebreclit) pobyt Słowian nad 
brzegami Bałtyckiego morza. Teofilakt pisarz bi- 
zancki, na pocźątku VII wieku po Chrystusie żyjący, 
szeroce opowiada o Słowiańskich gęślarzach za cza
sów Maurycego cesarza (r. 590) wysłanych w posel
stwie do bana Awarskiego za Karpaty, i toćto jest (2)  
co czyni początek wątku dziejów tutejszych Słowian. 
Źródło i ducha tych dziejów, tak opisuje Giesebrecht 
(111, str. 277): ,,Skupiona w sobie i z s ił własnych roz
wijająca się sw'obodnie narodowość, z czynem poda
nia godnym wywodzi na jaw opowiadanie tego co za
szło, czyli opowiada historyą. Ani w podaniach któ
reby historyczności nosiły na sobie cechę, ani w pie
śniach historycznych jakie już za Tacytowych czasów 
mieli Giermanowie, nie przekazali Słowianie potomno
ści swych czynów!

Wszakże miał ten naród własne pismo, i nie był 
bez oświaty. Staczał sławne boje, i odnosił zwycie- 
ztwa, ale mu zbywało na bohatyrze narodowym, któ- 

“regoby czyny mogły dostarczyć wątku dla pieśni i 
klechdy. Naród ten rozdwojony z sobą pod wszela
kim względem, bo się pomieszał z obcemi, chwiał się 
w wierze przodków, miał prawa z narodowemi oby
czajami niezgodne; naród ten chylił się do upadku 
już wtedy, kiedy się zetknął z Frankami. A tak mógł 
u niego niejeden wielki czyn doprowadzić do skut
ku pojedynczy człowiek, ród. gieniusz; ale czyn do 
któregoby spełnienia powszechnej narodu potrzeba 
było zgody, wykonać się nie dał. Poniew'aż zaś nie

(2) SU w i są G ifł. III, str. 277 i



Gały lud, lecz pojedynczy [udzie działali u tych S ło
wian, wi§c leż o nich nie umieją coś takiego opowie
dzieć dzieje, coby sig ogółu dotyczyło, a przeto lud 
ten nie ma historyi narodu, lecz historye ludzi, i dziś 
takie tylko opowiedzieć im jest w stanie badacz dzie
jów. Gdy zczasem ludy Słowiańskie, dawszy wątłą 
swą narodowość na pastwę Wielkiemu Karolowi, po
szły jako jeńce [za jego tryumfalnym wozem, zyskały 
na tem przynajmniej to, że ci którzy zwycięztwa Wiel
kiego opisywali Karola, raczyli cóś wspomnieć o nad- 
łabańskich Słowianach, stawiwszy przez to w możno
ści dziejów pisarza, opowiedzieć im historyą.“ To wy
rzekłszy, wylicza pan Gieseb. wspomnienia (znamy je 
z kronik Persowych), uwagi godne czyni nad niemi 
spostrzeżenia, a następnie (1 ) przechodzi do źródeł 
dziejów Polskich, których dlatego dotyka, że się one 
z historyą Słowian nadłabańskich, a mianowicie Po
morzan wiążą. Drobnostkę jednę, w której (2) autora 
uwag nad Mateuszem herbu Cholewa prostuje, wyją
wszy, nic on nowego nie powiedział w tej mierze, 
bo wszystko w ypisał, bądź z dzieła Ossolińskiego
o Kadłubku (wytłómaczonego po niemiecku przez 
S. B. Linde), bądź z pism rzeczonego autora uwag nad 
Mateuszem, bądź z utworów inszych pisarzy, których 
przekład tamże podał wspomniony Kadłubka tłómacz. 
Wykładu dziejów Polskich po czesku i po polsku zrobio
nego, a w zakres dziejów Słowian nadłabańskich wcho
dzącego, dla nieznajomości języka, nie czytawszy, 
nie wie w jakim są stanie najnowsze w tej mierze

H ) Od str. 32S tomu Ul. 
<2) Ul. sU-. 326.



przedsięwzięte badania; ztąd poszło, że lubo w zeszłym  
roku zostiiło dzieło p. Giesebrecht ogłoszone dru
kiem, przecież stare tylko są w niem o Polskich dzie
jach rzeczy, a nowego lub wcale nic nie masz, lub 
jest tak mało, iż to zaledwie zasługuje na wspomnie
nie. Biorąc najprzód na uwagę pomysł p. Gieseb. 
źródłach i duchu dziejów nadłabańskich Słowian, 
prostujemy go w ten sposób, że mylnie ma on za 
lud jednego szczepu mieszkające tu narodki, gdyż 
rzeczywiście były one dwoistego, Słowiańskiego i 
Litewskiego pochodzenia; że niesłusznie wyrzuca im 
oziębłość o własną narodowość, gdyż ówczesne wie
ki nie miały o tem pojęcia żadnego, o co dzisiejsze 
czasy troszczą się tyle. Składając bowiem za Tacy- 
towych i Ptolomeuszowych czasów jednę rzeszę z Gier- 
manami, Słowianie i Litwini, ani pomyśleć o tem że 
są inszej od nich narodowości ludźmi, nie mieli ża- 
dnćj przyczyny, ani nie było czasu zastanawiać się 
nad tem, gdyż to żadnego wtedy nie miało znaczenia.

Jedna ogólno-pogańska panowała myśl wledy, opar
ta na ceremoniach w religijnym, a na swobodzie i wol
ności w cywilnym względzie. Nie narażać się na gniew 
bogów, a strzedz ciała i majątku od napaści wroga, 
było hasłem rzeszy, którą składały różnojęzyczne, 
a więc i różnoplemienne ludy Tacytowej Giermanii; 
nie dbające o to jakim który z nich żyje obyczajem, 
byle do jednej należał rzeszy. A tak gdy jeden dru- 
gjemu nie narzucał się pod żadnym względem, była 
pomiędzy temi ludami jedna, na ludzkości oparta, na
rodowość, silna politycznym związkiem różnojęzy
cznych tych plemion, ale słaba przez to, że będąc sku
piona w sobie, nie rozwijała się na zewnątrz, nie wy



robiła swej cechy, i nie wyróżniła się o tyle, ażeby 
gdy zczasem byt swój zagrożony mieć będzie, mo
gła się oprzeć zewnętrznej sile. 1 tak się też stało. 
Nastały bowiem nowe czasy, z chrześciaństwem nowy 
życia zakon wciskał się między Giermanów, a kto go 
przyjął, stawał się tem samem obcym, a nawet wro
giem dawnemu, przy pogaństwie pozostałemu dru
howi. Reszty dokonywała polityka, która się wnet 
przejęła tą myślą, że przy mocy nowowierców, mo
żna będzie starowierców czyli pogan wojować, i tak 
swoje rozszerzać panowanie. To najprzód Słowńan i 
Litwę, między sobą (Bodryców, Wiltów) a następnie 
Giermanów z niemi pokłóciło, a odtąd nie godziło się 
pierwszym myśleć o swobodnem rozwijaniu swej na
rodowości, a drugim spodziewać się tego, że dopóki 
rzeczy pozostaną w tym stanie, wrócą z pierwszemi 
do dawnej zażyłości. Snadno już było przewidzieć, 
że Niemcowi zjednoczonemu przez cesarstwo w  po- 
itycznym, a przez chrześciańsiwo w religijnym wzglę
dzie, ulegnie Słowianin i Litwin, na dwa przez po
litykę podzielony stronnictwa, która narzucała mu te
raz obcą narodowość a ciągnęła gwałtem do jedności, 
własną ręką zerwanej postępowaniem swem niepo- 
litycznem. Wszakże Słowianin i Litwin mógł być 
tylko zewnętrznie wynarodowiony; wewnątrz był sil
ny i nie dał żadnym sposobem ruszyć z miejsca na
rodowości sw'ojej.

Nawykły do Giermańskiego języka już w czasie 
istnienia rzeszy, nic dziwnego iż nim często mówiąc, 
własnego zapomniał następnie. Lecz jak dzisiejszy 
żyd, choć przestał mówić po hebrajsku, żydem jest 
przecież, tak i w północnej Giermanii usadowiony



a zniemczony Słowianin i Litwin nie został Niemcem
o tyle, ażeby dziś, nawet na sam rzut oka, nie można 
było rozpoznać snadnie, czem był pierwotnie i jest 
nim jeszcze.

Miał on pogańską swą. wiarg, miał sposób życia 
odrębny od Niemca; tém od niego, tém znowu mię
dzy sobą odróżniał się. Giesebrecht nie zważając na 
to, że dwoistego, Słowiańskiego i Litewskiego szcze
pu, mieszkały nad Łabą ludy, i obadwa za jednoro
dne biorąc, wyrzekł mylnie, że się Słowianie chwiel 
w wierze. Nie chwiali się bowiem, lecz różnili, jako ' 
odrębne mający wyobrażenia, a różnili się nietylko 
w tym względzie, ale i w polityce, z naturalnéj przy
czyny. Niegdyś uczestnicy Giermańskiój rzeszy i dla
tego pomieszani z obcemi, następnie nietylko z Niem
cami, ale i z sobą rozdwojeni, mogliż wielkich do- 
kazać czynów na drodze polityki.  ̂ Aleć i Giermano
wie nic wielkiego w téj mierze nie uczynili. Bo naj
ważniejszy polityczny czyn, na jaki się ówczesny i 
późniejszy ich wiek mógł zdobyć, któż wykonał? 
Czy rodowity Niemiec spoił w'jedno rozdrobnioną na 
cząstki Giermanią i utworzył ztąd Zachodnie cesarstwo? 
czyż nie uczynił tego wynarodowiony przez Gallów 
Karól Wielki? Czyż nie Słowiański Jan Huss zrobił 
następnie reformę kościoła i położył węgielny ka
mień do odrodzenia się Europy na drodze wiedzy? 
Gdy podług Helmolda ( ł .  IC) jeszcze w XII wieku 
starcy u nadłabańskich Słowian powtarzali z pamięci 
narodowe dzieje, możnaż o tém wątpić że historycznych 
wspomnień nie było u nich? Że ich nie powierzyli pi
smu, dziwić się temu nie można, gdyż runiczne nie 
służyło do powszechnego użytku u Giermanów i S ło 



wian, a łacińskie jako pogaństwu wrogie, nie mo
gło wejść w użycie. Czemuż i Giermanowie bardów' 
pienia nie powierzyli runom, i od zagłady nie ura
towali ich przez to? Kiedy wcześniejszych od Słowian 
w oświacie Giermanów pierwotne dzieje przez obcych 
spisane są (pojedynczy ludzie a nie cały Giermański 
lud odznacza sig w nich), a mimo to historyą a nie 
historye jego dadzą sig ztąd nakreślić, nie wiem dla- 
czegoby i Słowianie, w temże znajdujący się poło
żeniu, historyi uzyskać nie mieli. Nie widzę także 
dlaczegoby to cień na ich sław ę rzucać m iało, że 
dopiero kronikarze tryumfy Karola Wielkiego opisu
jący, raczyli cóś o nich wspomnieć: gdyż i Gierma
nowie przez to jedynie u Rzymian na wspomnienie 
zasłużyli, że tryumfalne ich wodzów otaczali wozy, 
i tym tylko sposobem dowiedzieli się o przodkach swo
ich dzisiejsi ich potomkowie. Lecz mniejsza o na
zwę; wszakże najznakomitszy Niemiecki dziejopisarz 
Jan MCdler pisząc rodaków swych dzieje, historyami 
a nie historyą nazwał je (Geschichten der Schwei- 
zerischen Eidgenossenschaften): mniejsza o zakres 
jaki nadać im spodobało się piszącemu je: ale wa
żną jest rzeczą spytać się o to, azali w nich jest wy
raz, charakter, rysy, jednem słowem  oblicze prze
szłości; azali jest w nich obraz życia ludu dziś zniem
czonego, a więc umarłego dla swych braci, i czy 
spojrzawszy nań, powiedzieć dziś możemy o Słowia
nach nadłabańskich: to krew nasza, to kość z ko
ści, i ciało utworzone z naszego ciała?

Dzieło p. Giesebrecht nie przedstawia nam ta
kiego obrazu. Napećkał go kolorytem którego mu 
obcy, słowianizmu nie znający, dostarczyli malarze.



i lakowy wystawił zgromadzonej na obchód S” Ottona 
rzeszy, ażeby sig przypatrzyła swym przodkom, prze
konała o tem że z w'łasnej winy schylili sig oni dn 
upadku, i że dopiero po zniszczeniu ich życia po
litycznego, postępując w oświacie bezpiecznym kro
kiem, doszli do celu który im opatrzność przezna
czyła, doprowadziwszy ich do tego źe się zlali z Niem
cami w jedno ciało, a następnie przeszli wespół 
z nimi na łono Rzymsko-katolickiego kościoła. (3) 
Tak mówi p. Gieseb. uważając nadłabańskich Sła- 
wian za lud zepsuty i chylący się do upadku, już przy 
zetknigciu sig z Frankami. Lecz ja, bacząc na ko
lory które zebrał na swój obraz, i na sztukmistrza 
klóry go niemi malował, ośmielam sig fałsz zadać wi
zerunkowi, i oświadczam, że mi małą część tego co 
malarz utworzył, odtworzyć należy, a to na zasadzie 
tychże samych źródeł których on używał. Gdyż, tak 
z pomników obszernej treści, jako i z urywków, wzmia
nek, napomknień, półsłów ek bliskich im wiekiem pa
miątek, możemy wykazać, że pan Giesebrecht przesą
dem uwiedziony był, gdy pił ze zdroju dziejów nad
łabańskich Sławian. Zostając w omamieniu, tem sa
mem nie był w stanie poznać rzeczy należycie, i 
dokładnego ich przedstawić obrazu. Boć trudno pojąć 
dlaczegoby li tylko Słowian, gdy się zetknęli z Fran
kami, godziło sig nazwać zepsutym narodem, a Sak- 
sonów nie; którzy najprzód wspólnie z niemi odpierali 
napaść Karola Wielkiego, a następnie, porozumiawszy 
sig ze swym spółpłemiennikiem, na dawnych swych 
sprzymierzeńców i od tylu wieków współobywateli

( 3 )  I. jlr. 94.



oręż podnieśli, nie złożyli go dopóki ich nie ujarzmili, 
a nawet podboje swe aż po Wartę posuwali, godząc 
na Lachów, nadłabańskich Słowian plemienników. 
Chyba dlatego Sasi mniej byli zepsuci, że ich przebie
gom politycznym i zwycięzkiemu orężowi pobłogosła
w iło niebo, gdy przeciwnie Słowianie za przebiegi 
swe a słabość oręża srodze, bo polityczną przypłacili 
śmiercią, i zupełnie wynarodowić się musieli. Rzeczy 
tej dotykałem nieraz w pismach czasowych; z nich 
czytelnik tymczasową niech o tym wypadku poweź
mie wiadomość. Później będzie miał całe zdarzenie 
obszernie wyłożonem, w pierwotnych dziejach Polski 
które niezabawem drukiem ogłosić zamyślam.

Zwracam uwagę na tę część obrazu, która dzieje 
wewnętrzne przedstawia. Pyta Gieśebrecht kto wal
czył za ojczyznę, i jak u Słowian obrona kraju urzą
dzoną była? Odpowiada na to , że bronić ojczyzny 
było udziałem wolnego stanu ludzi, których liczba, 
podług rachuby, jaką .podał ( 8 ) ,  miała być na- 
der|;m ała, dlategoteż szczupłe miały być i naro
dowe s iły , i że w czasie nagłej potrzeby widy
wał się być zmuszonym rządzący naród, tojest S ło 
wianie, wzywać pod broń poddanych swych Gier
mańskiego plemienia ludzi, których wdarłszy się w ich 
kraje, zawojował. (9) Jestto wierutny fałsz, gdyż nie 
człow'ieka wolnego stanu, lecz właściciela ziemskie
go i miejskiego, było udziałem rycersko służyć: wiel
ka zaś być musiała liczba właścicieli, gdy i wojenne 
siły wielkie były. Gród każdy z okolicznemi siołami

(8) Tom I. str. 15. 
f9) Tom r. str. 20, .37.

Tom I. Marzpc 71



składał obwód i z niego wyprowadzał do boju ryce
rzy w wielkiej liczbie. Bo podług kronikarza Kor- 

(10), jeden obwód dawał sio jeźdźców. Gro
dów takich, jak mówi Gieograf Baioarski, leżało mig- 
dzy Łabą a Odrą przeszło dw ieście, a wigc same te 
kraje wystawiały do boju przeszło dwadzieścia tysię
cy jazdy. Piechoty wystawiały zapewne daleko wię
cej, gdyż i grody Polskie w wieku X po kilka tysięcy 
wystawiały jej (11), jazdy w to nie licząc. Od Sar
matów niegdyś swych %vładców, którzy głównie kon
nicą wojowali, jazdę przejęli ci Słowianie, bynajmniej 
zaś od Sasów, jak utrzymuje Giesebrecht (I str. 17): 
piechotę mieli już dawniej, gdyż, podług Prokopiusza, 
piechotnem rycerstwem wojow'ały pierwotnie wszyst
kie Słowiańskie ludy. W jednem i drugiem wojsku 
służyli obywatele: w tamtem zamożniejsi, w tem uboż
si. Gdy w sąsiedniej Polsce (podług Galla), tak 
była urządzoną zbrojna siła w X wieku, czyż nie 
mogła być w tymże samym wieku podobnież urzą
dzona nad Łabą? Nie masz na to żadnego dowodu, że 
się w te kraje Słowianie wdarli, i mieszkających tu 
Giermanów w poddaństwo obrócili.

Sam pan Giesebr. zaświadczył, że z opowiadania 
Tacyta i Ptolomeusza nie da się zaprzeczyć temu, ażeby 
w pierwszym już i drugim po Chrystusie wieku wspól
nie z Giermanami nie mieszkali Słowianie; a gdy tak 
jest, jakiemże prawem można twierdzić, że tu nie by
ła  pierwotna ich ziemia, lecz zdobyta? Kiedy? przez 
kogo? i z jakichże okoliczności była zajętą? Tego do-

(10) (I Periz. V. str. 8.
(11) Gallus, sir. 51, 52 wydania J. W. H.mdlkiego.



wieść powinien, kto twierdzić chce, bo inaczej skoń
czy sig rzecz na bezdowodnej gadaninie.

Od politycznego przechodząc p. Gies. do prywa
tnego prawa, stawia te zasady: że gdy Słowianie pro
wadzili handel niewolnikami, przeto nie uważali każ
dego człowieka za osobg (12), że wielożeństwo było 
u nich zwyczajem narodowo powszechnym, a jedno- 
żeństwo obyczajem obcym (13), że praw pisanych nie 
mieli, i samym tylko rządzili sig zwyczajem. Tak mó
wi, lecz mówi źle. Dowodzić mu w tej mierze fa ł
szu nie mara potrzeby, gdy w dziełach w^łasnych (w Hi
storyi prawodawstw Słowiańskich, i w Pamigtnikach
0 dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian) 
wykazałem, że inaczej było. Kończy obraz wewng- 
trznych dziejów rysem pogańsko-Słowiańskiego bo- 
gosławia. Po dwakroć rzecz tę wypracował; w rozpra
wie swej którą umieścił w badaniach bałtyckich, (14) 
w ustgpie o religii i obrządku Wenedów, który w tem 
tu czytamy dziele. (15) Badałem i ja religią S ło 
wian nadłabańskich, i przekonałem sig o tem, że ró
żnica jej i niejednostajność ztąd pochodzi, iż była 
wyznaniem dwóch, różnego szczepu ludów: Słowian
1 Litwinów; że mając różne zasady, wyznania te po
mieszały sig zczasem, i że przez to zagmatwało 
sig tuteczne Słowiańskie i Litewskie bogosławie, któ
re ten tylko odgmatwać m oże, kto wykazać potrafi 
co w niem Słowiańsko-Litewsko czystem, a co mie- 
szanem jest, co nakoniec Giermańskiemu bogosławiu

(12) Tom I, ill'. 33.
(13) Tom I, str. ;{9.
<14) Ballisclic Sludicii r. IbS'J, (joazyl 1, sir. 12s i iiasli.liE.
<i.i) Toui I, sir. o7 i tiaslv*|)n.



właściwein jest, z którego tu nie jedno weszło, i nawza
jem z tego tu bogosławia przeszło do niego. Myśl w tej 
mierze moj§ objawiłem poprzednio, dzieło p. Hanuaza 
rozbierając (Orędownik z r. 1843). Za jej przewo
dnictwem można bgdzie, jak sobie pochlebiam, zna
leść pewny ład w bogosławiu Wenedów, w którem 
pan Giesebr. niczego prócz nieładu i zamgtu nie do
strzega, i utrzymuje, że miasta ich inszą, a wsie in
szą wyznawały wiarg (16).

Podług mego zdania były najprzód wszystkie lu
dy, a wigc i Słowianie, Litwini i Giermanowie, czci
cielami przyrodzenia, ubóstwiając zwierzęta, drzewa, 
zioła, i t. d., a ubóstwiając je według własnego po
mysłu, w czem właśnie różniło sig jedno wyznanie 
od drugiego. Czcił Słowianin wespół z Litwinem wo
łu, i podług Prokopiusza czynił z niego bóstwu ca
łopalenie, rogu jego, wyzłociwszy, używał za pu- 
har (17) i t. p. Znalazł w tem naśladowcę w Niemcu, 
gdy zczasem i ten w ziął się do rolnictwa. W espół 
też z Litwinem czcił konia (Balt. Stud. str. 139), któ
rego cześć przejął od Sarmaty. Czcił też wespół 
z nim drzewo i kamień, przysięgę nań składając. (IS ) 
Lecz sam tylko Litwin ubóstwiał wieprza, przepowia- 
dacza klęsk krajowych (Balt. Stud. str. 145— 146).

Wzniósłszy sifi wyżej myślą, ubóstwiał żywioły, 
ciała niebieskie i t. p. Czcił Słowianin wespół z Li
twinem wodę, pogodę, (19) słońce, podług którego

(16) Balt. stud. str. 132— 15.1.
(17) Balt. Stnd. str. 138.
(18) Balt. Stud. sir. U 2.
(19) W yraz ten priekręcili Nirraty nu Poelaga.



biegu, rachubg czasu oznaczał. (20) W czci tych 
przedmiotów największa zachodzi zgodą w mniemaniu 
religijnem wszystkich ludów, a więc i Słowian, Litwi
nów i Giermanów.

Wszakże gdy najwyżej sięgnął myślą, i powziął 
wyobrażenie o bóstwie wszech rzeczy, a więc i przed
miotów dopiero co wymienionych stwórcy, wpadł 
w zamęt pojęć, i zagmatwał myśli, objawiając przez 
to, że mało rozwinięty miał jeszcze umysł, ^dy nie 
mógł z pomroki nocy wywieść swej wiedzy na jasność 
dziennego światła. Do téj gmatwaniny wielce się przy
czyniło bogosławie Giermańskie, które z własnem S ło 
wianie i Litwini połątzyli. Raz utrzymuje p. Gies. (21) 
że Słowianie nie mieli żadnych pojęć o kosmogonii, 
że wcale nie obchodziła ich ta myśl, zkąd też świat 
powstał, i w co się obróci.» i że tylko ubolewali nad 
tém, iż wszystko znikome jest, żałość po sobie w ser
cu zostawując człowieka. Drugi raz (22), że reli- 
gia wszystkich północnych ludów schodziła się w je 
dnéj myśli, zwracając sig zawsze ku czci przyrodzenia, 
i że sama tylko techniczność religijna (nazwy bóstw, 
ceremonie?) różnicę w tej jednocie stanowiła, bgdąc 
tak rozliczną, jak rozmaite były języki wyznawają- 
cych ją ludów. Lecz właśnie myśl o czci, najprzód 
błahych a następnie ważniejszych przedmiotów, któ
ra sig aż do nieba wzbiła, okazuje, że ludy Słowiań
skie wierzyły w to iż z ziemi powstało wszystko i 
powróci do ziem i, i że ze krwi jednego boga, grzmo 
lów władzcy, wyszły roje bogów, ażeby podrzędnie

(20) Bali. Stud. str. 140. Wendiscbe Gesch. I. I, str. 85.
(21) Balt. Stu. str. 155.
(22) WcDdische Gesch. l I, sir. 59.



władać oweini przyrodzenia przedmiotami. Ducho
wo czyli wewnętrznie pojmowali wielkiego tego boga 
tutejsi Słowianie i Litwini po gierinańsku, mając go 
za wojownika, pogromcę i pana wszech rzeczy, i 
raz Wodanem z niemiecka, a Witem czyli Witezem, to
jest zwycięzcą, zowiąc go ze słowiańska; drugi raz 
dodając do nazwy moc oznaczającej, nazwisko przed- ■ 
miotu w którym sobie szczególniej podobał, (23) Ru- 
giewitera, Swatowidem, czyli wiosny, borów, i t.d . 
zwycięzcą, niby że przemógłszy zimę, wywalczył dla 
ludzi wiosnę czyli lato i t. p.) to znowu zamiast na
zwy Wita, rajem czyli panem zowiąc go z litewska, 
i to nazwisko kładąc obok na^wy przedmiotu ulu
bionego mu, lub obok nazwy Niemieckiej która ozna
czała boga {Licarasici, (24) Gudrae (bóg pan) czyli 
Pan Bóg Gudrano, Godrac od Giid, God bóg, rac pan). 
Niekiedy od najważniejszego przymiotu który w mo
ralnym przyznawano mu względzie, Prowem, tojest 
prawem nazywając go (od sprawiedliwości którą się 
opiekował, i wymierzał ją ludzkiemu rodzajowi). Ze
wnętrznie wyobrażali go sobie jużto po narodowemu; 
pojmując go w postaci dziada czyli starca, (25) gdyż 
starcy sprawowali pierwotnie u Słowian najwyższe 
kraju rzij,dy: już też wyobrażali go sobie po litewsku 
% kilku głowami i twarzami nakształt Rzymskiego Ja
nusa, z przodu i z tyłu umieszczonemi, i wystawiali 
w posągu postaci olbrzymiej, wielorakim uzbrojonego 
orężem, kilka głów i twarzy w parzystej lub nie[»a- 
rzystej dając mu liczbie.

(23) MiaHuJ.ti* go Jarowilem, lierow il, (jorowil, łioruwitfin, ł’»- 
rew il.

(24) i>aii silny j a l  Iow.
(23) .Satunicm uazywają go Niemieccy i>.roiiikai'zc.



Jest rzeczą zastanowienia godną, że gdy boga 
z trzema wystawiano głowami, wtedy żadnego inne
go nazwiska nie nadawano mu, Trzygłowem zowiącgo  
tylko. Przyczyna tego, jak sądzę byłato, że najwyższy 
bóg, trzy wsobie niejako zawierał bóstwa; gdyż z nim 
łączyły się węzłem ścisłym  dwa insze bóstwa, jedne 
żeńskiej drugie męzkiej płci; tojest Siwa czyli Żywię 
(•Lado) twórczą czyli płodną siłę  najwyższego Boga 
wyobrażająca, zapełniając świat niezliczoną liczbą 
żyjątek; tudzież Radugast. pomiędzy pierw'szem a dru- 
giem pośredniczący bóstwem, mający tysiące a tysiące 
do wypełnienia funkcyj. Kto pilnie rozważy mitologią 
Litewską przez p. Narbutta przedstawioną, a porówna 
ją z mitologią Słowiańską której kronikarze i pomni
ki języka okruchy, a tak zwana literatura ludu nie
przebrane zachowała nam skarby, przyzna że wyobra
żenie o pogaństwie jakie nadłabuńscy mieli Słowianie, 
nie było czysto narodowe, lecz z Litewskiem pomiesza
ne. Że giermanizm wielce wpłynął na te wyobrażenia, 
dowodem jest ów Wodan, którego tutejsi tylko S ło 
wianie, a wszyscy insi nie znali wcale, dowodem jest 
i to, że jeden Słowiański narodek, który kraj Lutyków 
zamieszkiwał, Giermańską tylko nazwą mianował głó  
wnych swych bogów, i obok Wodana, czcił Thora 
Fryggę, (26) w miejsce Radugasta iżyw ie , jak ja są 
dzę. Mniema Giesebr, że narodek ten, gdy Giermań 
skie czcił bóstwa, Giermańskiego musiał być pocho 
dzenia, i że to był lud jedyny, który nie dał się Sło  
wianom rugować z miejsca i nie wynarodowił się, 
ręką opatrzności zachowany będąc na to, ażeby wobli-

(:i<5) Wend. Gcsch. I- sir. 57.



czu dziejów dał kiedyś świadectwo o pierwotneia 
dzierżeniu tutejszych krajów przez Giermańskie ludy, 
a zajęciu ich następnie od Słowian. Lecz gdy powi
nowactwo wielkie zachodziło między Celtyckiem, Gier- 
mańskiem i Słowiańskiem bogosławiem, gdy nad Łabą 
zamieszkały lud Słowiański nazywał najwyższego jze 
swych bogów po giermańsku, niemógłże Giermańskiej 
nazwy nadać i drugim bogom? Gdy Radagast i Żywię 
w takimże stósunku: mieli się do Peruna, wjakimThor
i Frygga do Wodana, mógł Słowianin łatwo zamianę 
nazw co do ich zrobić istoty, tymbardziej gdy nazwę 
Peruna swego,zamienił na nazwisko Giermańskiego Wo
dana. Możnaby jeszcze dalej poprowadzić ten wywód, i 
wykazać, jak i w pojęciach o prorokiniach i duchach 
mieszał się litwinizm z giermanizmem, a wpływając 
na słowianizm, kalał go i gmatwał: jak przez to S ło 
wiańskie rusałki wyszły na Giermańskie wróżki, a du
chy na dwa oddziały, na białe i czarne, czyli na złe i 
dobre podzieliły się. P. Gieśebrecht nie bacząc na to, 
że przyczyny rozdwojenia tych pojęć szukać należy 
w dwoistej narodow'OŚci nad Łabą mieszkających lu
dów, wyrzekł mylnie, źenie mogło być jedności w S ło 
wiańskiem bogosławiu gdy jej nie było i w narodowo
ści, która pokaleczoną i na części porozrywaną poka
zuje się, upadku mając w sobie zaród od samego po
czątku (27). Jak gdyby to z porządku rzeczy wynikać 
musiało, ażeby we wszystkiem co Słowiańsko naro- 
dowem jest, zgody nie było nigdy.

Nie uczyniwszy poprzednich badań o wewnętrznych

{2'!) Ein polytheistisches Heideatfaum aber in r-weifacher patio- 
»•ler, Aoffitiang. Wendisch. Geich. f. str. 57.



dziejach Słowian, przystąpił p. Giesebrecht do dzieła
i chciał tajemnicę rzeczy odgadnąć, na której poję
cie nie wziął od nauk święcenia. Dlatego też nic nie 
zrobił, i wewnętrznych dziejów o krok nawet nie posu
nął dalej. Ale natomiast zewnętrzne, do poznania i 
wyświecenia których niczego nad pilność i pracę nie 
potrzeba, wykonał dokładnie, w miarę jak w zna 
nych mu językach napisane źródła stanęły otworem 
Pracowitą ręką i odważnem sercem rzuciwszy się na 
ogrom źródeł historyi Giermańskich ludów, bez wy 
jątku wszystkich jakie tylko w zakres pracy jego przy 
wieść się dały, ciekawie opowiedział: o wyprawacl 
morskich przez Skandynawskich i Słowiańskich przed 
siębranych korsarzy (28), o usiłowaniu kościoła Rzym 
sko-katolickiego, ażeby na swoje łono przywieść pół 
nocne ludy, o popieraniu tych usiłowań przez Giermań 
skie rycerstwo, które dwojaki w tem cel, religijny i 
polityczny mając (bo mu szło i o podboje), wiodło krzy
żowe wojny, zgierraanizowanych Słowian i Litwinów 
prowadząc na spółbraci, za narodowość na pogaństwie 
opartej walczących, (29) nakoniec o bojach toczonych 
w tymże samym celu przez Giermanów iSłowian. Gdy 
w walkach tych mieli udział wielki Polacy, więc i dzie
je ich opowiedział pan Giesebrecht o ile mógł je wy
czytać w Łacińskich kronikach i Skandynawskich sa
gach. Lecz ta praca mało sig mu udała, mało też więc 
powiedział czegobyśmy dotąd nie wiedzieli. Nie ma
jąc oka duszy (jest niem jgzyk i narodowość), nie

(28) Wikiager des Weuden-landes, 1. str. 203 i nasi.
(29) Koenig Konrad der Hohen-staure und die Kreuzfahrer in 

Wcndenlanden, HI str. I i następn.
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był w stanie zajrzeć nani do duszy, i wskazać, o co 
nam szło gdyśmy krwawe z Giermańską potęgą sta
czali boje, nie chcąc dać sig wyprzeć z posiadłości 
nad Łabą? cośmy na myśli mieli, gdyśmy sig zbli
żyli do Giermanów, i chcieli mieć iidział w ich rzeszy? 
Obawa Niemieckiego oręża i blask cesarskiego maje
statu, miały przyw'ieść Mieczysława I do poddania 
się dobrow'olnie Giermanom, (30) zniewolić do takie
goż kroku Bolesława Chrobrego, (31) a chęć zdoby
czy zapalić następnie tegoż do uporczywej wojny z ce
sarzem i wydania mu całej nadłabańskiej Słowiańszczy
zny, zw'yjątkiem kraju Lutyków, Bodryców (Obodriten)
i Wagryów, (32) bo nader szczupłe po ojcu miał odzie
dziczyć państwo. Pomorza nawet nie posiadał, któ
rém władał jakiś książę Dagon, i takow^e przyłączył 
do darowizny uczynionéj papieżowi Janowi XV, przez 
Odę macochę Bolesława i synów jéj wypędzonych przez 
pasierba. (33) Tak mówi p. Giesebrecht, i dzieje narodu 
Polskiego urywkowo w'iąże zNiemieckiemi, nie trosz
cząc się bynajmniej o to, czy dopiéro za Mieczysła
wa 1 zetknęli się z sobą Giermanowie i Polacy, lub czy 
dawniéj już wstósiinkach wzajemnych zostawali. Kró- 
ciuchno dopełnig wigć jego opowiadania, i na tém 
spostrzeżenia moje nad dziełem p. Giesebrecht za
kończę, zachowując sobie w osobrtych artykułach do 
pism czasowych niezabawem podać sig mających, sze
rzej rzecz tę %vyłożyć.

(30) I. sir. 188.
(31) 1. sir. 231.
(32) II. str. 5, inastvp-
(33) I. str. 231, i następ. I.elfwcl w Tygodniku W ilcństim r. 181ii 

w rozprawie o zaborach Bolesława Wielkiego, ma owszem oweRo 
Dagona za Mierzyslawa I, z czćm się zgadzam.



Z Giermaiiami i Litwinami żyli pomieszani S ło 
wianie już w czasach przedhistorycznych, czego ślad 
zachowali nam w pismach swych Tacyt i Ptolomeusz. 
Jedng niejako tworzących rzeszę, rozerwał na czgści 
Karol Wielki, a czgści te do zachodniego przyłączy
wszy cesarstw'a, usiłował różno plemienne Giermapii 
ludy przywieść na łono jednej wiary, i poddać je  
pod jedne formy rządu. Myśl jego o wielkości im- 
peryum pojgli Giermanowie, w niej po śmierci lia- 
rola pracowali, i usiłowali usuwających sig od niej 
Słowian mocą przywieść do nowego rzeczy porząd
ku. Opór stawiało głównie rycerstwo Słowiańskie 
Lachami zwane; Saksonowie \vigc, do których po Ka
rolu i Karlowingach przeszła cesarska korona, uci
skali ich. Po długich bojach przystąpili do imperyum 
z Litwinami zachodni Słowianie (Bodrycowie i Lu- 
tykowie); główną migdzy niemi rolg odgrywali i gierma- 
nizowali się: ale Polanie i Chrobatowie, walcząc pod 
przewodnictwem Lechów, nie dali się pokonać; owszem 
zlali sig w potężne państwo, którem jeden Lech, jak 
podanie niesie, tojest jeden, nie już wojewoda cza
sowo władnący, lecz król dziedziczny, rządził. Osła
bli zczasem Lachowie, i niełatwo było im powstać, 
nawet po zmianie dynastji,i wstąpieniu ua tron Pia
stów. Co ztąd widać że (przed r. 891) Ruś zajgła 
ich posiadłości nad Sanem, Świętopełk Morawski Chro- 
bacyą dzierżał (przed r. 894) a Mieczysław ;l płacił 
(przed r. 972) cesarstwu haracz z krajów aż po War- 
Ig posiadanych. Tak wigc zetknęła sig znowu .z im- ■ 
peryum Lacka rzesza, lecz była słabą, a nawet co 
do nazwy przeistoczoną. Bitnych Lachów słabe po
tomstwo, tojest szlachlfi? stósować się teraz musiało



(lo rządu Polan, bo im już nie dawało, jak to było 
niegdyś, lecz od nich miało obronę. Zetknięcie to 
aczkolwiek upokarzające, otwierało na przyszłość pię
kne widoki: o czem wiedział przebiegły Bolesław  
Chrobry i ulegał cesarstwu, aby blisko stojąc Niem
ców, rozpoznawał ich siły; gdy czas nadejdzie, na
padł na słabych, a zrzuciwszy z siebie ohydną ule
głość, upomniał się o kraje nadłabańskie, którym nie
gdyś przewodniczyli Lachowie.

(Z Serbskiego).

Zielone wzgórze czem tak bieleje.̂
■Moielo śniegu tam napadało? 
i\loże łabędzi tam nasiadało?
S n iegb y ju z  stop n ia ł, a nie topnieje,
•Łabędzie daw noby s ię  z erw a ły , 
k to  w id z ia ł by  tak d łu g o  siedzia ły!
Oj! to  nie śn iegu  tam napadało,
Oj! nie łabędzi tam nasiadało,

(a) Śpiew o śmierci żony Hassan Agi, był jednym z najpicr- 
wszycli utworów poetycznych Słowiańskich, znanych caléj Europie, 
lisii^dz Fortis spisał go dosłownie po Prancuzku, a Goethe przełożył 
na język Niemiecki.

JesUo pieśń T u reck o -S ło w iań sk a . Słowianie wyznaj.icy i slam izin 
nie opuścili sw o je j rodow ej m ow y i śp iew ają  po S to w iań sk u . Poezya 
ta  w y ję ta  j e s t  ze zbioru W u k a  Stefanowicza Karadzicza, i o ile nam 
w iadom o, nie by ło  j ć j  w tłóm aczeniu  Pniskieni.



Ale nam ioty Agi llassana .
W  jed n ym  on lezy , a w ielka rana 
K rw ią  mu p ierś b ro czy .
Matka i s io stry  jeg o  z je c h a ły ,
Gorzkiemi łzami zalały oczy.
Siedzą noc całą, siedzą dzień cały,
1 ty lk o  zona dom a zosta ła ,
Ze tak daleko jechać s ię  bała.
Hassan niedługo z ran się wygoił 
Matkę i siostry w żalu ukoił,
D o żon y  gońca z p ism em  w y sy ła .
„ N ie  czekaj na m nie, o  zono m iła ,
15o biada tobie w  tw ćm  życiu  całem , 
G dybym  cię w  m oim pałacu  b iałym  
l*rzy m oich dzieciach zasta ł, gd y  w ró cę .“  
Taką now inę jak  przeczyta ła ,
Z w ie lk iego  żalu aż o s łu p ia ła .
'V tćm  tentent koni sm u tek  p rzeryw a , 
Strach ją  zd ją ł w ielki; w ięc s ię  p o ry w a  
i ja k  ptak leci, bo uciec chcia ła .
Choć nie w ied zia ła , gd zie  uciekała.
Z krużganku  biegnie sk oczyć na w a ły ,  
W tem  dzieci w p a d ły  i za w o ła ły :
.,T \v ó j brat p rzy jech a ł, mam o kochana, 
N asz w uj, od ojca Agi H assana.“
W ięc  zona Agi z gank u  w racała,
G orzkiem i łzam i g ło ś n o  p łak a ła ,
C hw yta rękam i brata za sz y ję .
P łacze ja k  d zieck o , ja k  w ąż s ię  w ije.
„Ach! w sty d  m i, bracie, b y ć  tak w ygnana: 
W iesz , odebrałam  p ism o d ziś rano,
U schnę, ja k  uschnie zerw any kw iatek .
Ja, biedna matka p ięciorga dziatek .“
Brat m ilczy, ty lk o  słu ch a  p on u ro ,
A czasem  g ło w ą  na bok pokiw a  
1 nic nie dojrzeć pod czo ła  chmurą; 
S ięgn ą ł w  zanadrze, p ism o dobyw a.
W  tém piśm ie sto i, źe s io stra  jeg o  
Do starej matki m oże pow rócić,
I za mąż m oże iść  za in n ego ,
I sw o je  dzieci m oże porzucić.
Oddał jéj pismo to rozwodowe,



Mówiąc; „do drogi wszystko gotowe.“
Dostojna pani dzieci całuje;
Dwóch synków w czoło pocałowała,
Musi odjechać; dzieci żałuje,
Nad córeczkami się rozpłakała,
I obie w usta pocałowała.
Znów do kolebki poszła stroskana,
Kędy najmłodszy synek uśpiony.
Ach! biedna żono Agi Hassana,
Jak ty odjedziesz w dalekie strony 
Od tej kolebki! Brat ją porywa,
Sadzi na konia, a pędząc cwałem,
Po łzach poznaje źe jeszcze żywa.
Aź przed swym dworem wstrzymał się białym. 
Niewiele razy miesiąc i słońce 
Ziemię minęły, tydzień nie minął,
A juź ze czterech świata stron gońce 
Z swatami do niej, bo ród jej słynął.
Sam wielki kady o rękę błaga;
■iemu odmówić wielka zniewaga.
Dostojna pani wszystkich odprawia,
Zaklina brata: „zostaw mnie w domu.
Za mąż nie wydaj.“ Gdy brat namawia 
Zeby przyrzekła swą rękę komu,
To ona mówi: „Gdybym oddała.
Gdybym rozkazu twego słuchała,
A potem kiedy dzieci ujrzała,
Te biedne małe sieroty moje,
Toby mi serce pękło na dwoje.“
Ale brat nawet długo nie czeka.
Każdemu siostrę swoję przyrzeka.
Ona papieru bierze białego,
I sama pisze tak do kadego:
„Narzeczona cię pozdrawia,
I najpiękniejszą prośbę zanosi,
Ażebyś jadąc, jak to wieść głosi,
Z weselem jakie kady wyprawia 
Przywiózł jej w darze taką zasłonę,
Zcby się cała pod nią schowała,
I nie widziała, ani słyszała 
Choćby ją która z sierot wołała,



Gdy będaie mijać pałac Hassana,
Dawnego’’ swego męża i pana.“
•Tak tylko kady dostał list biały,
Gromadzi razem zaraz dwór cały,
I przyjacioły wzywa do drogi,
1 tak w swej przyszłej zajeźdza proą;!
Ale wracając, gdy przejeżdżali 
Około dworu Agi Hassana,
Ciekawi drogę im zabiegali 
By widzieć orszak takiego pana.
W oknie dwie małe stoją dzieweczki.
Ona przypadkiem w stronę spojrzała;
Boże, co widzęl moje córeczki.
One spojrzały, matkę poznały.
^Vtem znów dwa synki na dół zbiegają 
Do nas, kochana mamo, wołają;
Choćby raz tylko z nami pospołu 
Usiądź, kochana mamo, do stołu.
Na miłość Boga, pani wołała, ,
Niech się zatrzyma drużyna cała;
A więc stanęli. Ona ściskała 
Dziatki, i dary piękne rozdała.
Widzi to Hassan i gniewem zdjęty.
W oła  na dzieci: „ d o  dom u Wróćcie,
A tej kobiecie stokroć przeklętej.
Podarki zaraz pod nogi rzućcie.“
Gdy doleciały do niej te słowa.
Blada na piersi obwisła głowa 
„Zegnam was, woła, sieroty moje.
Padła, serce jej pękło na dwoje.“

Liidtrik Nonrid.

Czem jesteś biedny człeku? i po co przychodzisz? 
Czemu umierasz? czemu do świata się rodzisz?



Jestli tobie samemu jaki cel odkryty?
Jeśli jest, to i czemuż, jak okręt rozbity,
Śród fal wypadków płyniesz do nieznanej ziemi? 
Jeżeli jest ceł jaki, czemuż się o ciebie,
Jak o granit wypadki życia nie rozpadną?
Znać napisano twemu istnieniu na ISiebie.
Staczać walkę, wygraną nie ciesząc się żadną. 
Widzieć złe, i skowane nie módz podnieść ręcę, 
Ronać przez całe życie, i zakończyć w męce; 
Widzieć hydrę stugłową i miecz do jej ścięcia,
¡Mieć siłę ducha Bogów a rękę dziecięcia.
Czuć ogień, co ci piersi płomieniem rozpala,
A nie gasić pragnienia, to męki Tantalą,
Czy może po to jestem abym sprzeczność tworzył. 
Cierpiał póki sił starczy i w grób się położył? 
Był tonem dla harmonii, światłem dla koloru, 
Dobrem dla równowagi; był wielkim z pozoru,
A w rzeczy samej niczem: bo nie istniał sobą 
Bez sił własnych, i tylko konieczną ozdobą 
Dziwacznego obrazu, całkiem wymyślonym 
Dla igraszki w naturze był niczem wcielonem? 
Gdyby to życie przeszło bez cierpień, bez wrażeń. 
•Mniejsza byłoby smutnyoh oczekiwać zdarzeń.
Ale kiedy męczarnią mamy tworzyć sprzeczność,
1 widzieć to koniecznem na zawsze, na wieczność, 
Dla igraszki w stworzeniu na ten świat przychodzić, 
O! stokroć lepiej nie żyć, niżeli się rodzić.

T. Lenartowicz.

Nad kwiatami swawolne motyle latają,
I szepcą w ucho kwiatom miłości wyznanie; 
>iad łcwiatami skowronki piosenki śpiewają, 
I radosne spływają w błękitne otchłanie.



Cała przyroda, niby hoża dziewa, pląsa,
wszystko w lak cudownej harmonji się nurzy,

Ze dusza roztęskniona smuci się i dąsa,
Czemu myśl jej obrazom tym zgodnie nie wtórzy. 
Czemu?., spytaj leśnego słowika, co znac7,y 
Dziki krzyk chciwych kruków i nocnych puhaczy, 
On ci powie, źe nie wie, źe go nie rozumie, '
[Î0 słowik tylko piękne pieśni śpiewać umie.
Tak i myśl moja, nic ma skrzydeł białej jętki,
]Vi wabnego motyla co całuje kwiecie.
Jéj lot dzielny, ognisty, i jako grom prędki 
Chciałby życiem feniksa zawiekować w świecie.
Bo myśl ma rdzeń sośniny, co rośnie na piasku 
Wzniosła, opromieniona w złotym słońca blasku; 
Na kolczalej koronie błogie sny. ciemnieją,
A piersi gorzkiej prawdy sok żywiczny leją.

Szczytem wyniosłej myśli do nieba się wkradłem; 
Tam choć na nią tysiące zdradiiych strzał wypuszczą; 
Ona zawsze lśnić będzie nad zdumioną tłuszczą, 
łirzmieć lutnią arclianioła, nie ttuaui brzękadłeml

M i  chat. M o n k n ira k i.

Toni 1. Marzec ~3
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(Dokouczcuie).

Tem się kończy Ircść Xs<' i zarazem ostatniego 
listu p. Kremera. Taka treść nie potrze{)uje zapewne 
długich, bliższych wskazówek. Wzmieniliśiny już jak 
rnakomitem jest samo jej zadanie na polu racyi; szcze
góły treści pisma jaśniej to wykazały. Co do wyko
nania wewnętrznie tego zadania.jednę tu tyiko dodamy 
uwagę praktyczny. Treść Usiów z Krakowa p. Kremera 
nietylko nie wykazuje nam cech niższości w porówna
niu z pismami przedmiotowi swojemu (t.j. teoryi sztuk 
pięknych) w jakiejbądź mowie poprzednio poświęco- 
nemi, ale owszem mieści postępne. Cechy te wi
dzimy:

1) W tle stanowiska, i
2) w objawianiu się bliższein, śród treści, ludzkiej 

caiości.
Autor swe spostrzeżenia o sztuce, jak widzieliśmy, 

wyprowadza nie z przygodnich wrażeń, przijgodnich 
uczuć, lecz z ogólnych zasad myślenia, a zasady te 
czerpie z punktu rozwicia ich spółczesnego. W swem  
spoglądaniu na rzeczy (przedmioty ducha), autor nie



jest w kierunku ku dociekaniom, ku prostowaniom iub 
wynajdowaniom dróg nowych dla wybadania natu
ry ducha, lecz wychodzi ze s t a n o w i s k a A u 
tor nie mówi wprawdzie w swem piśmie o biegu i o 
tych szczeblach jakie przebyte zostały przez grunt 
uwag i myśli mogących sig czynić, mcyą; hołd je
dnak oddaje i racyi i tym przebytym szczeblom samą 
prakPjką. Ludzka całość widna jest nani w ogólnym 
przewodzie pisma. Mimo sferg teoryi, nie staje tu 
przed nami, jak powszechnie w różnych traktatach: 
naga abstrakcya. W treści pisma nie wyłącznie sta
je przed nami myśl &\ho serce, ale i myśl i serce. Myśl 
i serce nietylko są w oderwaniu, lecz z otoczeniem. 
Podmiot, przedmiot, pojgcie, uczucie, racya, te szcze
góły całości człowieka, rozdzielane i rozsadzane przez 
racyonalnąszkolność, jakoby naoddzieinych krzewach 
tkwiące rośliny, lu są czgściej w swój jedności przed 
nami. Widzimy tu śród treści naprzemian i łot myśli, 
i zimg rozprawy, i faiitazyą, i świat zewnętrzny (przy
rodę), i lowarzyskość. Śród treści, autor nieraz oka
zuje nam zwroty do serca towarzyskiego, nieraz na
wet dar rozśmieszania, bawienia i t. p. Nadewszyst- 
ko zaś główne przymioty myśli i serea, uważane za 
względne: rozum i iciara, zawsze tu w zlaniu.

IL

Forma.
Treść taka by iał)y jednak żadną, gdyby z nią nie 

zapoznawał nas wykład.
Wykład zewngtrzny (forma) pisma p. Kremera, 

zdaniem naszem równie jak część wewnętrzna, przed
stawia cechy postępne. Za te mamy:



1) Fonng wykładu ogólni^ t. j. //*7y, i
2) formę szczególną; styL
Forma listów zachowała autora od konieczności 

oddziałów, poddziałów, określeń, tych więzów zatrzy
mujących w jednem, poprzedniem, stanowisku myśl ludz
ką, i forma ta jest wyrażeniem odnoszenia ogółów  
i szczegółów rzeczy i myśli w jedność (do siebie) 
i udzielanie ich ogółowi z punktu jedności.

Cechą stylu p. Kremera jest jasność., oraz ozdu- 
bność czyli siła. Wykład wszelki o tyle jest przyda
tny, o ile jest w swym wpływie skuteczny, t. j. o ile 
rozleglejsze koło za przedmiot tego wpływu zjednać 
mogący; miarą tej skuteczności środka jest właśnie 
jasność (czyli zdolność udzielania się najrozlegiejszego) 
\s ita  stylu. Są też to prawie jedyne prawdy które 
nam pozostały po szkole materyalnej krytycznej; tu je 
widzimy w postępie, t. j. w połączeniu z rozwiciem 
treści.

111.

Znaczenie.

Równie więc duch jak cia ło , treść jak szata pi
sma p. Kremera, przedstawiają nam cechy postępne; 
zdaniem naszem nie moglibyśmy tego powtórzyć z ró
wną rozciągłością, o duszy. Znaczenie czyli punkt 
związku z nieskończonością przedstawionych nam przez 
p. Kremera teoryj prócz postępnych, mieści też i nie
jakie wsteczne kierunki. Kierunki te znajdujemy ow
szem w piśmie śród strony głównej. Odnosimy tu 
bowiem te klóre mają związek z pojmowaniem przez 
autora strony praktycznej swego przedmiotu, związku 
jego z ludzkością, i jej roŁwiciem.



1'. Krenier w swojej teoryi, jak to widzieliśmy, 
zaprzecza wprost sztukom pięknym praktycznego w pły
wu na ludzkość, związku z jej rozwijaniem się dal- 
szem, celu. O twierdzeniach tych nie czynilibyśmy 
nawet wzmianki, gdyby się znalazły tylko przygodnie 
pod piórem autora; unikamy i unikać staramy się za
wsze wskazówek na zdania przygodnie. Ale twierdze
nia te stały się źródłem mnogich szczególnych części, 
i owszem są jedną z głównych zasad całego pisma; 
twierdzenia te wyznawane są dziś u nas nawet przez 
pióra nowy okres dla piśmienności wróżyć mogące, 
twierdzenia te o znaczeniu i celu sztuk pięknych, są 
stanowcze właśnie dla samego znaczenia i celu pism 
im poświęcanych; twierdzenia te zwłaszcza dotykają 
głównych zasad sądu o sztuce, pragniemy tu więc bli
żej poznać i wskazać istotę.  ̂ przyczynę.^ jak wreszcie 
zasadność podobnych twierdzeń.

Istotę twierdzenia autora o praktycznem znacze
niu sztuk pięknych, poznaliśmy w treści. F. Kremer 
uważa sztuki piękne jako wypływające z nieskoń
czoności ducha czyli prawdy i będące jej objawie
niem, a przeto za cel nic innego mieć nie mogące jak 
siebie, t. j. lo objawienie. W liście 2™ w ogólnym 
widoku na sztukę, mówi:“ Sztuka ma cel swój sama 
w sobie, sobie samej jest celem i końcem do którego 
zmierza;“ str. 20, i dalej: „Sztuki piękne jako płynące 
z nieskończoności, muszą być celem siebie samych i 
prócz siebie nie mająl celu.“ W liście VI w oznaczeniu 
stosunku sztuki do uczuć, autor mówi o uczuciach reli
gijnem i moralności, a schodząc do swego przedmio
tu t. j. sztuk pięknych, wskazuje na ich bezzwiązek 
z temi uczuciami. „Zgodziliśmy sięjuż (?) na to, mówi,



¿e sztuki p. nikomu nie służą i nie mają obcych ce
lów i same sobie są celem; nie służą tedy i moralno
ści. Nie ma płytszego sądu o sztukach p. jak zdanie 
powtarzane aż do znudzenia często, iż ten lub ów 
obraz, posąg, poezya, romans, nie jest niby moralnym. 
Sąd taki jest czczy. Ludzie, którym brakuje podniety 
wewnętrznej do uczuć moralnych, niechaj nie narze
kają na sztuki p. ale na wychowanie jakie odebrali. 
Dzieła sztuki pięknej wcale nie mają powołania, by 
zastąpiły naukę wiary lub zasady poczciwe, skoro 
w sercu nie ma ani wiary, ani zacności. Sztuki wca
le nie mają celu, by pomagały rozszerzeniu moral
ności w świecie; to do nich wcale nie należy. Powieść 
malująca ohydną barwę zbrodni w celu jedynie, by 
była odstracheni od złego, chybia powołania sw o
jego, zbacza ze swej drogi, bo jej cel jest jedynie ar
tystyczny.

W innych m iejscach  ¿ w i « »  p. Kremera, znajdujemy 
nader odmienne o istocie sztuk p. wzmianki. Na str. 
up. 24 mówi: „Sztuka piękna łącząc świat cielesny 
z wiekuistym, jest pośrednicą między niebem i ziemią; 
opuściła dla nas rajską dziedzinę, a przyodziawszy 
na się zieloność śmiertelną, dzieli z nami zniko- 
mość i biedy nasze, by nas w czarnych pocieszyć 
chwilach, zabawić swojemi kwiatami i przytulić do 
siebie niby dziecię płaczące“ i dalej: „Sztuki piękne, 
te posłannice nieba, niby dziewice Westalki, strzegą 
świętego ognia uczuć, by ród ludzki nie wpadł w za
pomnienie o s o b i e . s t r .  G3. ,,Nikt nie przeczy 
iż sztuka p. była nauczycielką ludów i karmicielką wy
sokich myśli i uczuć prawdziwie człowieczych“ i da
lej: ,,Nie przeczę iż dzieło sztuki każde, byleby by ło



doskonałe, i na wartość wewnętrznego człowieka wy
wrze wpływ swój potężny, i zagrzeje miłością tego 
co jest moralnem, wielkiem, prawem i świglem.‘‘ 

Jakoż wigc stać się to mogło, iż autor, który 
nieraz poilobne o szfiice sądy objawia, który uważa 
ją i jako piastunkę męża i jako strażniczkę cnoty, i za 
warunek jej doskonałości kładzie jej wpływ potężny, 
zarazem jednak wyznaje iż la nie ma i nie może mieć 
celu prócz siebie? wyznanie to za tło swego pisma 
przyjmuje? z tej owszem przeczącej strony wszyst
kie bliższo wnioski śród pisma dla przedmiotu sw e
go w\vprow'adza?

Przyczyną lego pojmowania, a przynajmniej tego 
wykładu pojęcia przez autora, natury sztuk pięknych, 
zdaniem naszem jest:

ł)  Brak uczucia sztuk pięknych; i
2) \\'iara w systemat.
Autor, który za (reść i obszerną sw^ych rozpra%v, 

dobrowolnie obrał kraj sztuki, który uwielbieniu jej ty
le myśli, uniesień, śród szczegółów tych rozpraw po- 
św'ięcił, wnieśćby można, iż jest rzetelnem uczuciem 
przedmiotu swego przejęty m; lak jednak nie jest. Grun
tem silnym autora śród pisma jest: sfera oderwanej 
teoryi; autor słabnie, ilekroć do zastosowań się zbli
ża; jest żadnym, kiedy nam daje przykłady. Sztuka 
to żywa trzystronność (jako na inne skale jej twórca): 
ma s\vą mysi, szatę i swe zTMCzenic. Autor List. z hr. 
zamiłowanym jest nie w całości, nie we wszystkich 
stronach sztuk pięknych, lecz tylko w jednej. P. Kre- 
mer zamiłowanym jest tylko w pierwiastku, t. j. owej 
stronie pierwszej sztuk pięknych; wzgardza zaś zwy



kle (liiigą i przeczy trzeciej. Tento właśnie stopień 
uczucia sprawił: iż autor nie zaciiwiał sig, lecz owszem 
z całą ścisłością przejął szkołg krytyki za najlepszą 
przez siebie uznaną, i wiarę w .systemat.

Cóż jest.  ̂ i kiedy jest winą wiara w systemat?
System, jestto jeden z zabytków, który nam z cy

wilizacyi Greckiej pozostał. System, w jego znacze
niu ogolném, jestto harmonijny układ pojgcia, i system 
taki jest owszem pierwszym warunkiem myśli każdego 
pisarza. Lecz system w jego znaczeniu zwykłem, śród 
pola nauk iw  takiem bierzemy go fu, lo dziecko szkół). 
W znaczeniu tém, jestto dostrzeżenie jakowćjś prawdy 
szczególnej pośród ogólnej i iiacUiganie wsztilkich praw 
innych do téj cząstki. Potrzeba utrzymywania niegdyś 
szkół oddzielnych w Grecy i, jak dzisiaj katedr, po
trzeba zmuszająca do urządzeń, podzieleń, rozciągań 
wykładów rocznych, do przywabiania nowością, była 
i jest dotąd matką powstawania i ukazywania sig le
go rodzaju systematów, mianowicie w przedmiocie 
ogólnych zasad myślenia (filozofii). System z natury 
swej musi być dzieckiem, widzimy, myśli żywszej i 
śmielszćj, razem jednak i samolubnéj; musi sig stawać 
przeto źródłem massy myśli prawdziwych i massy fał
szów; aufor, który ma za powinność trzymać sig jako
wego systematu poprzedniego, jeśli zkądinąd otrzy
m a ł w udziale zdolność, bgdzie rozwijał postgpnie je
dne i drugie.

Autor Listów z Krakowa znanym już jest w lite
raturze naszej jako autor Rjjsu fenomenologii ducha i in
nych Iraktafów według systematu Hegla; system ten 
jest właśnie przewodnikiem autora i w jego rozumo
waniach o sztuce. System Hegla śród sfery fak zwa



nych filozoficznych (spekulacyjnych) nauk, jest za
pewne najznakomitszym z zjawionych; przyniósł bo
wiem zaród zguby swej formie: miłość (objgcie ogółu 
systematów), i był kwiatem najsubtelniejszego z prze
bytych dotąd okresów przez racyą. Okres ten, byłto 
jednak czas badań strony wewngtrznej świata, teoryi, 
idealności, i system ten jakkolwiek przybierający mia
no systematu bezwzględnego czyli absolutnego stano
wiska, stał się kw'iatem wyłącznie idealności.

Naturalnem następstwem myśli są czyny, teoryi 
praktyka; wartość i uwagę badań spekulacyjnych i ich 
systematów, głównie sprawdza punkt ich stósowań. 
Stósowanie dociekań racyi do rozw îć przyrody, jak 
społeczności, sztuki i t. p. jest próbą ich, lubo 
przyciężką ale właśnie główną. Wypływ^ żywszej 
fantazyi, a żyŵ a trzystronność: sztuka, była za\vsze 
przedmiotem męki i kamieniem obrazy dla speku
lacyi. Jej krytyka, jestto zdrada sądzona. Dotknie- 
nia dotąd przez racyą krytyki sztuki, jeśli kiedy po
wiodły do jakow-ych przestróg, poparcia, tedy w ła
śnie nietyle sztuki jak raczej samejże racyi; dosyć jest 
rzucić okiem na bieg dziejów krytyki tej, by ujrzeć iż 
te lub nie wchodziły dotąd w obręb właściwej rozwa
gi (rozwagi jako nauki), lub w'ynikały z niej tylko jako 
fałsze. Rzut ten oka wskaże też nam przyczyny i źró
dło owych twierdzeń autora, o których mówimy.

Sąd o sztuce w ogóle i nawet w szczególe ojej 
utworach mowy (jak o poezyi), nietylko długo nie 
wchodził w obręb dociekań, lecz nawet niedostrze
ganym był w swej bytności. Sąd ten, którego zada
niem zapewne jest postawienie najznakomitszego kro
ku śród rozwinienia, odpowiednio też musia-ł przebyć
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j/nreciąg swego zarodu. Jakieś unoszące sig pośród lu- 
dówucziicie i zdanie., które kazało powtarzać zrazu wy
dania rękopiśmienne, głośniejsze potem ale objawia
ne chwilowo śród wzrostu swobodności i sztuki (igrzy
ska i poetyczne certamina Greckie, cyrk dramatycz
ny i t.'p.) rozumowania przygodnie o sztuce w dziełach 
samych sztukmistrzów {Aryntofun w komedyi: Żaby, 
Ptaki (1) i t. p. na wschodzie w epopei Yalmiki i t. p.) 
to są jedyne doszłe nas wyobrażenia ze sfery kryty
ki sztuki z dalekiej starożytności.

Po upadku i przeniesieniu nauk z Grecyi do Alexan- 
dryi stworzona i tak nazwana tem słowem , krytyka., 
była raczej krytyką wierszy i słów , nie sztuki. Od 
Zenodota z Efezu, który w dziejach literatury pierw
szy ukazuje sig nam z nazwiskiem krytyka., cały sze
reg jego następców śród szkoły do czasów istnienia 
jej (w liczbie których jako dwa typy odwrotnych dą
żeń ale bez oznaczenia zasad., przekazali nam główne 
swe nazwiska: Zoii z Amphipolis i Aristarckus') zaj
mował sig, ile wiemy, wyłącznie rozbiorem miar,słów  
i głosek znakomitszych poematów w kraju. W obrgb 
właściwych dociekań racyi (systematów filozoficznych) 
wchodziła prawie wyłącznie przyroda zewnętrzna i 
wkrótce metodologia. Jeśli myśli polotów istotnie wyż
szych, patrząc wkoło na przedmioty uwielbień, dotknę
ły niekiedy i sztuk, było to tylko chwilowe. Parg dya- 
logów Platona, jako o pięknem, o^poetycznym szale i t. p. 
w których autor ten sztukę poezyi za skutek: „niż
szego stopnia szału od szału obłąkanych“ (dial. Jo.) 
uważał, i oceniał ją w ten sposób jedynie ze względu

{Ij A iy s to fa n e s  (komik) jes l rzeczywiście pierwszym piśmien
nym krytykiem obyczajów, społeczności, sz tu k i i t. p-



pierwiastku-, i poetyka Arystotelesa, w której znakomity 
ten przyrodoznawca pragnął dzieła sztuk pięknych do 
form innych istot żyjących mieć zastósowane (poet. Q), 
i oceniał je jedynie pod względem formy, te dwa ró
żne spojrzenia krytyczne, wypływ dwóch odmiennych 
kierunków zasad myślenia (ELealów i szkoły Italskiej) 
i źródła dwóch wielkich faz nam spółczesnych; jestto 
skądinąd wszystko co nam dawna a wyższa racya z po
la rozwagi sztuki przekazała. Platona i Arystotelesa 
następcy do swych filozoficznych traktatów nie wcią
gali, nawet części o sztuce.

W wiekach średnich, czyli tak zwanej słusznie 
ói/i-o/wscz w racyonalnemrozw'iciu, nauka zawarta w 
wiach, nauka o akcentach, syllabach, metrach, była je
dyną krytyką sztuki. Warunkiem w tem przeciągiem  
rozwiciu, było powtarza?iie się, a więc slanność. Wzru
szona przy końcu okresu, z powodu wzrostu sztuki, 
krytyka Włoska (jak rozbiory poematu Danta przez 
syna poety, krytyczne rozprawy Tassa i t. p.) nie prze
rosła swego przedmiotu; miarą jej sądów i celem było 
dościganie dawnego.

Objawienie ̂ ię i wzrost stworzyły w sw śj
głównej ojczyźnie, w dalszym \vypadku, zbyt znako
mitych praktyków (jak Szekspir, już za dni naszych 
Walter Skott i t. p.), ale nie teoretyków sztuki.

Wieki wszakże ostatnie przed nami, wieki wiel
kich rozwić moralnych i zbliżeń gałęzi, zrazu jużto 
z tradycyi, już z braku miłości nie spoglądające bliżej 
myślą na sztukę, okazały wreszcie to zbliżenie. Umy
sły  artystyczne w tym czasie, podzieliły wrażenia od
bić spekulacyjnych i rozprawiając o sztuce, wniosły 
ją na odwrót do spekulacyi. Dwie wielkie a treścią



odwrotne filozoficzne fazy w tym czasie, stały sig 
też źródłem dwóch wielkich a odpowiednich sobie 
szkół krytyki sztuki: materijalnèj i idealnej. Obie te 
szkoły mówią wprawdzie co chwila w teoryach, tak o 
idei jak formie-, pierwsza jednak w każdym szczególe 
sztuki widzi jedynie formę, druga ideę. Szkoły te w roz
prawianiu o sztuce, miały pod wzglgdem wypadków, 
dobitny ^nnki podobieiUtwa oraz różnicy, główny punkt 
podobieństwa ten jest: iż obie mniemając prowadzić 
do uwielbienia sztuki, wiodły do wzgardy; różnica, iż 
drogą odmienną.

Cel i znaczenie sztuk pięknych, wyprowadzane tu 
były z rodzaju zasad.

Szkoła krytyki materyalnéj, ta szkoła tak jesz
cze niedawno rozlegle czynna, zwana klassyczną 
(teoretycy znakomitsi Durkę. it. d.) wy
chodząc ze stanowiska wiary w' naj wyższość zmysłów, 
zewnętrznej natury, a pragnąc uwielbić sztukę, rze
kła: iż ta jest nasiadow'aniem natury, istotą i celem 
sztuk, lubo nie prawda (natura), jest jednak podobień
stwo do prawdy. (1) Sztuki piękne uznane tu wigc 
zostały w sw'em źródle za niższość od reszty przy
rody, ich istota i cel za kłamstwo.

Odwrotna jest ostateczność szkoły wprost ideal
nej, a mogącej się nazw'ać Giermańską. Teoretycyjćj 
zwrócili się wprost ku pierwiastkom, a widząc w źró
dle sztuk pięknych nieskończoność i ducha., przymioty 
boskie, utwory ich jakoby do rodzaju szczególnych 
bóstw zaliczyli. Bóg niezależnym jest sobą od re-

( t )  „L a matière dc beaux arts n 'a t  poin t le v ra i, mais sculc- 
menl le vraisemblable.“



szły stworzenia, sam sobie celem , lak też i sztuki 
pigkne za niezależne od reszty stworzenia, i będące 
jedynie dla siebie, uznane zostały. Główny twórca 
zasad myślenia w fazie Giermańskiej, odznaczył też 
i charakter jej sądu. Teorya piękności Kanta, jak Kry
tyka czystego rozumu.  ̂ wzruszana, napastowana, zmie
niana, stała sie jednak źródłem, i odkreśliła charak
ter Giermańskiego sądu o sztuce. W teoryi tej za 
jeden z warunków pięknego., uznanem było podoba
nie sig czegóś przet, się bez wszelkiego ubocznego za- 
jgcia. (2) Sztuki zwane pięknemi, są właśnie formą 
pigknego; warunkiem wigc ich, znaczeniem i celem, 
musiało być podobanie sig przez sig, nie zaś jakowy 
inny cel uboczny. Szczegół ten teoryi sztuk pięknych, 
radośnie powtórzyły umysły nie mające uczucia sztu
ki, radośnie też i niektóre z mających uczucie, bo 
teorya ta usuwała ze sztuki możność strony szkodli
wej. Teoretycy i w ogóle estetycy, wprost rozumu
jący o sztuce, a odbijający pierwotną transcenden- 
talność, umieli zasady jej doprowadzić, że tak rzec 
można, do teoretycznej praktyki, w swej gałgzi. ,,Sztu
ka piękna, wyrażali sig w pewien sposób, w istocie 
swej i pierwiastku wyższą jest nad pojęcie i uczucie, 
a gdy niezdolną jest złączyć tych władz, jako nie 
mogących sig (według wiary tych teoretyków) z łą 
czyć, zwo« je, tojest unosi w co unosi 
w nieoznaczoność, niszczy poddanność ziemską, i wy
obrażenie wszelkich związków ziemskich czyni próż- 
nem.“ Następcy przychodzący śród fazy po naucza-

(2) „Schön ist: was oArec alles Interesse  und ohne Begriff all
gemeinen wohlgeffall, dessen Form in sofern Jsie ohne Vorstellung ei
nes Zweckes an ihm sich warnehmen lä ss t“  ete. K a n t.



Hiu tein: Szelling i szkoła, zwani filozofami natury, 
sztuki piękne odnieśli nieńonafuri/ lecz do przedmiotów 
absolut w «/«objawiających, i ogłosili w ten sposób 
praktyczną bezcelność sztuki. Czasy szkoły tej, były 
to właśnie złote dla estetycznych teoryj. Świat okre
śleń, oddziałów, poddziałów, rozwinął się tu w ca
łym (lubo skądinąd drobnym swym) blasku. Estety
cy i pisarze jak /ze/', Buterwek, Baehinan, Richl,Sol- 
ger, Ast i t. p, już wierzący w dualizm już trynizm 
(oderwany) rzeczy szczególnych, różni na pozór, nie
kiedy w pojmowaniu sztuk pięknych byli zgodni w pa
trzeniu wyłącznie na ich stronę wewnętrzną, nawet 
śród twierdzeń o zewnętrzności, i uznawali bezcelność 
sztuki. Autor, który wreszcie zjednoczył i wxielił 
różnorodne na pozór dążenia swej fazy: J. Hegel, 
napisał też sam oddzielny traktat o sztukach pięknych. 
Przymus (3) \ jednostronność (widniejsza w dotknieniu 
sztuki), sprawiły iż traktat ten przez głównych wiel
bicieli autora za najsłabszy z jego utworów jest mia- 
nym; ta jednak myśl idealna, która zdołała wy
dać Fenomenologią ducha, widna tu w odbiciu swych 
blasków. Ulubiony od szkoły temat o celu a raczej
o bezcelności sztuk pięknych, rozebranym tu został 
we w'stępie. Autor po odpowiedzi tym, którzy sztuce 
te albo inne cele praktyczne przyznają, przystępuje 
do uwag w'łasnych, i tnówi między innemi. „Sztuka 
łączy się dla spełnienia losów ludzkości, lecz jedynie 
jako środek; sprawia skutek, ale jest obcą temu sa-

(3) Niczamilowanie przez autora przedmiotu i traktatu który 
mu poświęcił, tem l ię  na jlep ie j wyjaśnia: i i  go nic o g ła sza ł. Kars 
estetyki Hegla wydanym został, jak wiadomo, dopiero przed kilku 
laty, przez jedaego z przyjaciół autora. (U otho).



ma z siebie, bo nie len skutek ma za cel. Sztuka ma 
za cel manifeslacyą prawdy przez formę zewnętrzne
go przedstawienia; wszelki -cel inny nie wchodzi do 
idei sztuki.“ Słowa te odkreślają nam właśnie naj
lepiej stanowisko zapatrywania się szkoły na sztukę. 
Szkoła tu ilekroć mówi o celu sztuk pięknych, mówi 
raczej o ich pierwiastku-, mniema patrzeć na całość., 
w istocie zaś patrzy tylko na ideę sztuk pięknych.

Tento ostatni traktat, jest bezpośrednim wzorem i 
źródłem tych twierdzeń o celu sztuki, jakie niektórzy 
pisarze obecnie do literatury naszej przynoszą. 
Twierdzenia te u nas, zdają się być owszem w fałszu 
postępne. Twierdzenia szkoły Giermańskiej, mogły być 
prawdą w sobie, i stawały się tylko fałszem przez wy
kład; tu już go znajdujemy nietylko w formie wykła 
du. Autor kursu, np. jako widzieliśmy, mówiąc o c e 
lu sztuki a myśląc o jej| istocie, rzekł: ,,iż sztuka 
sprawia skutek ale jest obcą temu sama z siebie; jej 
zadaniem jest manifestacya prawdy.“ Manifestacya pra
wdy, która sprawia skutek, nie może zaiste sprawiać 
innego jak pożądany. U nas twierdzą: iż sztuka wszel
kiego celu jest próżną, iż dostrzeganie lub wyglądanie 
w niej celu, to płytkość; iż owszem sztuka, która spra
wia cel dobry, nie jest już sztuką. (1)

Poznaliśmy więc w ten sposób istotę., źródło-, chce
my teraz spojrzeć na zamdność samej teoryi.

(ł>  „Sztuka nie dla siebie, lecz dla pożytku będąca, jes t niedo
rzecznością.“  K. Libelt. P. Libelt jes t także z p isan y , którzy przez 
wzgląd na systemat i szkolę, usiłują niekiedy więzić myśl własną. 
Samo to wyrażenie: „Sztuka dla pożytku będąca“  wydaje, iż myśl 
autora przypuszcza i warunek celu śród sztuki. P . Lib. zapytuje; „co 
za •cel może mieć sztuka w pustyni?“  Jednym z cclów słońca tej zie
mi, jest wyprowadzanie żywota z roślin; cel ten nie ginie przez to, iż 
słońce nie wyprowadza go 7. piasków. K ilka. twUrdzeri z rozdzia-



Najlepszem według nas (bo najpraktyczniejszem) 
zaprzeczeniem twierdzeniu, iż sztuki piękne bez celu 
są dla ludzkości, iż istną jedynie dla siebie, jest: za
przątanie się tem twierdzeniem. Nie pojmujemy 
jako myślenie nasze możemy jakowymś przedmiotem 
zająć, poświęcać mu całe księgi, pół życia, i twier
dzić iż przedmiot ten jest bez związku z naszem my
śleniem. Nie pojmujemy zwłaszcza jak można wie. 
rzyć w ŵ agę uczynków, w miłość ludzkości; zaprzą
tać te uczynki przedmiotem, który jest bez wszel
kiego celu dia ludzkości.

Zaprzeczenie sztukom pięknym celu, nawet prak
tycznego, pośród stworzenia, jest zaprzeczeniem har
monii. Autor Listów z Krakowa wyznaje nieraz w teo
ryach, iż wierzy w^WZ/ww stworzenia, szi/k rzeczy, 7ną- 
drość rządzącą; traci jednak tę wiarę, \vidzimy, śród 
zastósowań. Jeśli zaiste istnie ów rząd, szyk, wprzód- 
wiedzenie; ów, jak wyraża się Pismo, “od początku czas 
zgotowany,“ jeśli, jak to sama dociekła racya, każdy 
wiek pewien szczegół tej wiekuistćj myśli wyrabia, 
(ideę), a wielki, harmonijny bieg ogółów, jest składem 
szczegółów; jeśli słowem każdy szczegół, punkt, mgnie
nie, jest koniecznem ogniwem w przejściach, znacze
niem równem; jakożby tylko kraj rozległy i wielki 
sztuk pięknych mógł uniknąć przed pomyśleniem? Ceł 
sztuki może nie wchodzić w zamiar jej twórcy, może 
pozostać zewnątrz rozwagi krytyka; mimo to jednak 
nie z n ik n ie ,  i jeśli mówimy o celu, nie możemy twier
dzić o bezcelności.

lu o celu sztuki, we Wstępie do niozofii sztuk piękuycłi p. Libelta, 
jest według nas, wartości odwrotnej, zreszlą  tego znakomitego pi
sma.



—  <ior> —

Samo islotiie znaczenie .sztuk pięknych, wskazuje 
icli cel.

Sztuka nie jestto wcale naśladowanie natury, jak 
twierdziła krytyka inateryalna; nie może to być na
śladowaniem natury, co jej jest cząstką; sztuka sama 
jest cząstką natury, jej rozwinieniem.

Określenie krytyki idealnej, iż sztuka,,jest produ
kowaniem sig ducha nieskończonego w formie piękno- 
ści‘‘ jest określeniem źródła przedmiotu, lecz nie 
przedmiotu. Uważaliśmy w treści pisma jak autor 
(w liście 2) podziwiając naturę zmysłową, dodaje: 
iż szlachetniejszą jest jeszcze sztuka jako z nieskoń
czoności płynąca a przeto ze względu pierwiastku. Dzie
ła  sztuki, brać mogą źródło w nieskończoności; wszelki 
jednak inny przedmiot stworzony, jeśli nie z doskonal
szego jest ducha, nie jest także zapewne dziełem  
przypadku. Szata np. lilii, jak mówi Pismo, jest ow
szem nad wszelkie dzieła człowieka. Dzieła sztuki 
doskonalsze b>ćniogą przez lo, iż przedniioly które 
nam dają, za.^slósowane są do skali pojęcia naszego, 
l^cz nic ze względu pierwiastku.

W określeniu istoty dzieł sztuki, utworu człowieka, 
nie powinniśmy i nie możemy stawiać jej ani zbyt 
niżej, ani zbyt wyżej od istoty samego człowieka. 
Sztuka w jej znaczeniu prostem, praklycznem, jestto ję 
zyk, stopień wyższy mowy człowieka. Pierwszym 
środkiem ¡(iczenia .się wzajemnego ludzkości, jej kie
runku ku duchowej jedności z zmysłowej różności, 
jest mowa. Ale mowa głosu jest nikłą, w locie zbyt 
bliską i liczbą słów  określoną. Sztuka silniej źródłem  
przemawia, lotem Ireści ziemię przebiega, odrywa się 
od nas i pozostaje ahy //rzeriifjiciar wieki. Gtos w'e-

T o m  1. I,nlv 7.



wnętrziiy zastępuje w niéj forma zewnętrzna; sHa prze
mawiania léj formy jest właśnie miarą tego co pię
knem zowiemy.

Głos wszelotny, silny i wieczny, jestto g łos zai
ste -wszemoiny. Jakoż, jeśli wspomnimy a rozważymy 
szczegóły które w nas nasz wewnętrzny utwór złoży
ły  lub złożyć mogły, znajdziemy: iż te ledwie nie 
wszystkie w tém co zowietny sztuką i odcieniami jéj, 

' spoczywają. Wiara, cnota, nauka, wpajane słowami 
głosu, mogą zostać śród a-ieilzy dziecka człowieka, 
lecz iżby się zamieniły w żywol, krew życia, innych 
sil trzeba. Jedną z s ił (ych, udzielonych twardości serc 
naszych, jest właśnie sztuka. Silą ta jest towarzysz
ką naszą przez żywot. Nasz żywot składa się z uczuć, 
uczucia są skutkiem wrażeń; główne źródło tych wra
żeń od lal naszych dziecinnych, od godzin porannych 
do nocnych, leży głównie w odcieniach wypływu 
sztuk pięknych. Jako w naszych latach dziecięcych: 
piosnki, obrazki, powiastki ukształcą i pokierują jak 
zechcą serce, wiadomość, kroki, tak znakomitsze dzie
ła z siły pędzla, harmonii, poezyi, równie kształcić, a 
przynajmniej slrzedz i kierować muszą myśl męzką. Wy- 
choNvanie udzielone przez sztuki, budzi i odrywa myśl 
ludzką od żywota materyi a skłania ku prawdzie. Sztu
ka kształci nas i okresy.

Ta siła i przemawianie sztuk pięknych, pojmowane 
i w'skazywane było we wszystkich wiekach i krajach, 
jeśli nie zawsze przez ogół, tedy przez szczegóły, 
jeśli nie przez dawców teoryi dla kraju, tedy praw. 
Dość jest zajrzeć na chwilę choćby do najodlegléjszéj 
starożytności czasów ,, i do krajów najodmienniejszéj 
w pierwiastku swoim, kultury.



W olirzędowycli, obyczajowych oraz pierwotnodzie- 
jowycli ksiggach Chin starożytnych tego kraju moralnej 
z przeczucia praktyki, znajdujemy bez przerwy prawie 
wzmianki o uwielbieniu dla sztuki oraz jej wpływów. 
Muzyka uważaną, tu była za mowę iluchów. za punkt 
związku ludzi z duchami, i za szczególnie skuteczny 
środek do przemawiania, podobnie miara wierszowa (1).. 
Prawodawcy nauczający w Chinach o potrzebie do
skonalenia siebie, jako jeden z środków do tego zale
cali wyraźnie muzykę (2). Filozofowie Chińscy tłó  ̂
maczyli nawet wyraźnie wpływ jej na czyny (3). W In
dyi prawodawcy pierwotni wierzyli przeciwnie w szko
dliwy wpływ sztuki na obyczaje, (4) zawsze więc 
trpiyw.

W świętych księgach biblijnych, znajdujemy świa
dectwa żywe części dla śpiewu, poezyi, muzyki; na
wet świadectwa ¡iraktycznych wpływów tej ostat-

(1) Czytamy np. w Sztik ing  (księdze z wieku XX przed erą 
clirz.): „Cesarz rzeki: Kuci, mianuję cii* przelozonym nad muzyką,- 
chcę iżbyś jé j nauczał dzieci książąt i panów; uczyń to izby  sic 
stały szczere, pohlażaj.tce, łajjodne, poważne i słodkie: swe myśli 
wykładaj ivUrszein, i zastosuj je  do odgłosu muzyki. 'Jeśli ośm 
modulacyj zostaną zachowancnii, duchy i ludzie wjedność zlewać 
się będn^^ II. 24.

(2) „Konfucyusz rzekł: wznośmy nasz nmysl przez odczytywanie 
księgi V (w iary), ustalajmy nasze zasady według księgi obrzędów  
doskonalmy się przez m u zy k i. L a n -ya  VIII. 8.

(3) „Kto lubi muzykę, lubi mełodyę i jedność. Kiedy się lu
bi tc uczui-ia, one się tworzą. Kiedy się uczucia te w nas tworzą, 
tworzy się i wydanie tych uczuć.“  M -iig -tsen  I. 27.

(4) „Niechaj Brachman nie szuka zebrania bogactw, przez pośre
dnictwa szluk, które zw o d zi jako śpiew, muzykę“-...„Rodziny któ
re oddają się sztukom (i i. p.) a przytćm zaniedbują księgi święte, 
Kasną rychło.“  In s ti t i i ta  v f / í i n d u  L aw  cfc. by Jl il . Jones. IV 
13 i III 64, 05.



kich do uczynków jako uważaliśmy, doiirowudzii. 
Wszystko spółdążnem jest w drodze, a biegąca różność 
gałęzi, jednoczy się dopiero w punktach swej prawdy.

Jakoż, jako moralny probierz ?/cr«iMud/ckości, uka
zuje się nam w epoce każdej, jakowyś płód artystycz- 
czny, jej wypływ oraz przyczyna. Dzieło sztuki, zwłasz
cza poezyi (jako łączącej przymioty innjch bez stron 
przeciwnych), to wielki pnetnodni pośród okresu. 
Tak, stara epoka Grecka ukształcić, utrwalić miała, 
osobistą godność człowieka i zjawiło się dzieło sztu
ki, przedmiot ogólnej części, poszukiwania, przylgnie- 
nia, uświęcające lę godność. Dzieło to wynoszące 
dzikość, rozpustę, gniew, mordy, uczyło zemsty za 
siebie, poświęcania jej bogów, kraju, swych nieprzy
jaciół; poświęcania jej owszem samych przyjaciół 
(księgi Iliady). Myśli te rozprysnęły się w różny kształt 
pieśni, a powstał i przeciągnął się wielki szereg prak
tyków czyli wykonawców tych myśli. Pośw'ięcenie 
siebie za siebie czyli dla m iłości związanej zbyt ści
śle z własną (osoby swych uczuć), było cechą poe
matów wieków średnich; okres len miał przeminąć, 
i otrzymał powodzenie główne: ironiczny rycerz (Cer- 
wantesa) zlaMancJti, bo iiiićłł zakończyć ten okres. 
Nasz wreszcie, w żądaniu śród sztuki, sami czujemy 
lo, po inne sięga pierwiastki, i inne kształcić go mają. 
Już tu nie owe Danajskie poświęcenie wszystkich dla 
siebie, nie siebie dla siebie, ale raczej poświęcenie się 
owe, którego krzyż jest wyrazem(siebiedla wszystkich), 
musi stawać Ilon w dziele sztuki. Bohaterska, wysoka 
postać chociażby jeszcze bohaterską być miała, jeże
li okresową ma zostać, nader różny od ow'ych dawnych 
musi dziś grunt rysów zespolić. Nie Bryzeidy już to 
będzie kochanek, raczej Aldony.



tniej. (5) Znana jest, udzielona niektórym sztukom 
opieka przez prawodawców Greckich, lecz tu sztuka 
nietylko już przez pojedyncze głosy prawodawców o 
wpływie swym przemówiła. Nie liczona do kasty, nie 
wiązana przepisem, klassa śpiewaków rozpowszechniła 
tu sztukę, i ukazała jej wpływ dotykalnym. Różność 
pieśni, walki poetów, \vidowiska, igrzyska, odbijały 
i przelewały tu dojścia racyi w potok myśli ogóltiej, i 
myśl tg nad inne ziemskie strony do rychlejszego przy
jęcia prawdy usposobiły. Massy ludu posłyszały tu o 
cnotach i zbrodniach, nagrodach i karach o Bogu, nieśmier
telności i t. p. Wpływ len, śród przemian i rozwić^ 
przeciąga się do dni naszych, i śród skutków jego ży
jemy. Autor Listów z Krakowa wyraził, jako widzie
liśmy: iż nic nie pomogą tam dzieła sztuki dla mo
ralności, gdzie brak wiary i zasad poczciwych. Jedneż 
zasady wiary i jednejże obyczajowości przepisy, mogą 
być zarówno opowiadane przez długie wieki; w obli- 
rzu jednak tych wieków, tak pod względem samej mo
ralności jak wiary, zkąd będzie różność? Przyczyną 
nie jest tu racya; różność bowiem nie na szczegółach 
widzimy, ale okresach.

Jako niegdyś sztuka piękna bez wiary, miała treść 
lahszów, lak wiara bez pomocy tych mownych środ-“ 
ków które nazwaliśmy sztiką, rzadko ogółsercludz-

\

(o) Podanie o arfie Dawida zawieszającej olitąlcaaie Saala, świe
żo sprawdzooeiii zostało. Dziennik Paryzki France, m usicale  w art. 
Influeuce dc la musique sur les alieućes de la Salpelrérie (Ja n v . 
ISi2) donosi; iż obłąkane w zakładzie tym zostaj.-ice w racają do 
przytomności, ilekroć są pod wpływem harmonii muzycznej,, same 
nawet przytomnie śpiew mszy do końra wykonywają. Głos nasz 
zdolny jest zbudzić myśl śpiącą i ciasną; sztuka , widzimy, budii 
nawet zbłąkaną.



Idealna krytyka sztuki, wiemy, iż nie przypuszcza, 
lubo rzec może byłoby lepiej: nie zwraca uwagi na 
te okresowe zmiany dzieł sztuki, różność ich wpły
wów. Idealna krytyka sztuki nie przypuszcza nawet ża
dnej wyższości w dziełach sztuki epok nam bliższych. 
Jestto owszem dosyć powszechną wiarą śród szkoły 
téj: iż ród ludzki śród Grecyi obchodził czas swéj 
młodości; sztuka więc, która jest objawieniem się du
cha w ÎOTmÏQ piękności, tu być musiała w swym szczy
cie. Waitinki szczęśliwości społecznćj pośród ludz
kości, dziś więcśj są rozwinięte; jestto więc właśnie 
nowy dowód na stronę szkoły: bez związku sztuk z spo
łecznością, ich bezcelności.

Twierdzenie to zdaje się nam być tylko dowo
dem, iż ilekroć mówimy o sztuce, nie możemy o4- 
(Izielać 0(1 niéj i wyobrażenia jéj spółczesności.
Sztuka w Grecyi podrostsay, j a w n i e j  w y k a z a ł a  » w o  

w p ły w y ;  by łto  jednak dla piękności i sztuki w'iek 

raczej ich pierwotnej it/wo.ici, m e SZCZ.ylu. Pię
kność w  sztuce o ty le  pięknościi}. j e s t  dla nas,
0 ile przemawia, o ile więc jest w harmonii z rozwi- 
cietn pojęć. zrost żywiołów moralnych śród 
Grecyi, jak uważaliśmy, odbił ceciiy uczutej godności 
oraz miłości własnej, lecz tylko własnej ; błysnął 
w piei'wiaifkac//. Kraj len uwierzył w niebo, lecz 
z /adzi, w siłg racyi, lecz w niéj w .s-i/słemat  ̂ w mó
wnicę i obok w Hotyzm. Sztuka w Grecyi tenże w ła 
śnie stopień odbiła. Sztuka nauczyła tu nazwisk cnót, 
zbrodni i t. p. lecz tvllío nazwiska. Pgzel i dlóto wy
dały tu tylko proporcye. A poezya, jeśli bezstronniéj
1 bliżej wejrzymy w ogół jéj treści głównćj, poezya 
w swym majestacie, nic wzniosła się: jak do sławie-



nia zbrodni bogów i Hieronów. Sztukato właśnie 
(¡recka i jéj istola, sprawiły lo pasmo oporu suro
wszych myśli, przeciw oddawaniu się dziełom jéj, 
przez czas tak długi. Nie poetów, lecz oszczerców 
niebios i ziemi, z swéj rzeczypospoliléj wyganiał Pla
to (6); boski ten lubomgdrzec czuł sztukę, a patrząc 
na jéj dzieła w około, pojmował wpływy.

Tak więc równie teoretyczne, tojest odniesione do 
wewnętrznej istoty sztuk pięknych, jak stosowane 
czyli praktyczne względy, okazują nam fałsz twier
dzenia: iż sztuka jest bez praktycznego związku z ludz
kością; lecz twierdzenie to winniśmy jeszcze rozwa
żyć z ostatecznego a stanowczego dla istoty każdego 
twierdzenia względu: ze strony następstw.

Zapatrywanie się na dzieła sztuk pięknych ze stro
ny ich wyłącznie idei, t. j. ze stanowiska jednostron-
iiok'i il przßlo ¡u h m ,  w rozwicm sw em  w Igać /nus;<jo
fałszów nowych, jawniejszych.

Oi5icj^danie d o sk o n a ło śc i üuclui w  p'veA'wiaslkvi sU u -  
ki i widzenie w niój lego tylko pierwiailku, wiedzie,

jako widzieh.śmy, do wynoszenia dzieł jéj nad inne 
twory, do zaliczania ich w jakowyś rząd istot po
wstających jedynie z siebie, byt mających tylko dla 
siebie, przeto do bóstw szczególnych. Patrzenie wprost 
idealne na sztukg, wiedzie nas, widzimy, do nowe
g o , niemateryalnego Olimpu. Boskość wszakże, to 
nieskończoność, duchowość, niepokalaność, sztuka

(6) w  ks. X o Kzptéj, Plato sam lo wyjaśnia, iż lylko poetę na
śladującego (epików Greckich), nie zaś poezy.'} w ogóle, z miast -»̂ y- 
ganial... „equidem cogitanli mihi inqaam ego de bac re quam nnper 
verbis condidimus civilalem, ne videliccl nułla poesisj^ai'i quae in 
irniicieio/i.: consisUl recipialur.‘‘



pigkna lo wyraz ziemski; jednym z jej warunków: 
materya, jej trwanie, trwanie materyi. Szkoła prze
to co chwila spotyka sprzeczność, pragnio wytrwać, 
i połowg istoty sztuki ze sfery tej istoty wynosi.

Śród teoryi wiedzie nas, widzimy, do hltiżnierstw, 
śród stósowań do wzgardy sztuk pigknych.

Niebgdziemy tu wyliczać i ściągać wskazówek dłu
gich: trzymamy sig zadania głównego, i przytoczymy 
kilka przykładów podobnych nastgpstw z()isnui w ła
śnie o którem mówimy; rozważymy w ten sposób i 
kilka bliższych szczegółów lego pisma.

Nie naznaczamy żadnych stopniowali celom utwo
rów naszych w ogóle i w szczególności utworom sztuki 
pod wzglgdem formy: jeślibyśmy jednak mieli ozna
czać jakowe stopnie w stósunku do naszych pojgć, 
najznakomitsze zapewne przyznaćbyśmy powinni miej
sce sztukom o tluin uderzającym. Sztuki te okazują 
lu właśnie dobitnie cel swój i inissyą, bo przychodzą 
do punktu, który był ostatecznym celem ich poczg- 
cia. Prosta idealność w patrzaniii, inaczej lo widzi. 
Autor Listów z Krakowa, idąc za szkołą i widząc sztii- 
kg tylko w jej pierwiastku, cały oddział sztuki pra
ktycznej za jakowąśowszem niższość, ijakoby podłość 
uważa. W liście np. IX, który jest poświgconym ozna
czeniu ideału, autor po rozważeniu znaczenia i we- 
wngtrznego zadania jego , dodaje: lecz sztuka ta ma 
jeszcze inne poniższe szczeble, bo nawiedza pozio
mą (.®) sferg życia codziennego i prywatnego.. .  po
ezya tej sfery, staje przed nami w kształcie romafisu. 
powieści., Imnethii i (. p-



Znakomite zrodzenie moralne z wieków ostatnich, 
główny kanał przeprowadzenia dociekań racyi do sfe
ry praktyki, gałąź sztuki mieszcząca praktyczną kry- 
t/jkę społeczności, ta gałąź która sfósownie do nazna
czenia swego, najogólniej pociągające otrzymała nazwi
sko (romans)^ przez autora tu więc jako nikczemna 
jest oznaczoną. Nie możemy oprócz wskazania, nie wy
mówić autorowi Listów, tych zastósowań. Lub się 
autor nie wycielą w sfery, położenia, potrzeby, szcze
ble towarzyskości, lub jest próżnym uczucia sztuki. 
Nietylko romans i powieść, wszelka inna gałąź po
ezyi, jak np. ballada, sielanka i t. p. równej są bez 
zaprzeczenia wartość. Los pasterza wiejskiego, jak 
bohatera, równie znaczącym jest w sobie. Nie te dzia
ły , lecz siła wydania, jest miarą wartości utworu. Au
tor schodząc do zastosowań, okazuje, widzimy, wzgardę 
dla sztuki.

Autor przyjmuje za pewnik iż; ,,prawda ¡nieskoń
czoność jest jedno; co skończone, nie może być pra
wdą." Jejjtto, widzimy, założenie i pewnik krytyki ide
alnej. Autor schodzi do wniosków pod względem 
sztuki i mówi:.“ wszelkie boleści rozdzierające serce, 
wszelka rozpacz i w.szelkie cierpienia bez granic, nie 
mają miejsca w sztuce, bo nie są nieskończonością”... 
, ,Ludzie źli i ladaco, nie mogą być nawet w ko
medyą wprowadzeni.“ Autor, widzimy, tym jednym 
wnioskiem, prawie całość sztuk p. potępia. W gałęzi 
np. poetycznej, dramat lub romans mogą być tylko 
według autora obrazem w esel, cnót, szczęśliwości. 
Dramat, epopeja lub romans, jeśli zamierzą przedstaw'ić

Tom I. Marzec 1844. "S



Jakąś tciększośći losów społecznycli, serce z uczuciem 
żywszem., lakąśłcalhę pierwiastków ziemskich, przesta
ją już być sztuką według autora. Nie pojmujemy isto- 

, tnie jak autor, tak swobodnie myśl unoszący w teo
ryi, może wiązać ją, ilekroć do zastósowań przecho
dzi? czemu widząc nieograniczoność w pierwiastku 
sztuki, chce ją widzieć w zastosowaniach lak ciasną? 
Fałsz teoryj szczególnych, łączy sig dla wydania no
wego. \\ady. ułomności, boleści, nie mogą mieć miej
sca w sztuce, ,.bo ideał może mieć tylko miejsce 
w nieskończoności i prawdzie“ mówi autor. Ideał 
który ma źródło w prawdzie, musi właśnie mieć je 
w całości, ideał ziemski, któryjest z prawdy, w'inien 
nietylko mieścić oderwaność, czyny, szeregi, lecz 
też punkt ich związków, stósunków, całą owszem 
poddanność ziemską w swój treści. Natura pojmowa
ną jest przez nas zewnętrznie, nie zaś .\ve\vngtrznie 
t. j. ze strony myśli Twórcy; ztąd widzimy w niej 
wiele szpetności w porządku fizycznym, jako gady, 
owady i t. p. (uważa to i sam autor w Listach, gdy 
mówi o ideale). Miarą przybliżania sig naszego w po- 
jgciach do jedności i prawdy, jest właśnie miara przy
bliżania sig do owej myśli. Dlatego też i same szpe
tności w porządku moralnym, mogą, i owszem powinny 
być przedmiotami ideałów t. j. stawać przed nami 
śród sztuki ze wzglgdem swym do owej myśli w e
wngtrznej.

Mówiąc autor o patbos., twierdzi iż patetyczność 
nie może wypływać z uczuć do których pewnego przy
gotowania, moralnego ukształcenia potrzeba, lecz mu



si iść L prawdy, klóra jest w sercach wszystkich. Ja- 
kieżto s;j, ceclty nieskończoności (prawdy) znajdujące 
sig w sercach wszystkich, a zewnątrz których nie działa 
już patetyczność? Wszakże sama miłość (jak uważa to 
w Listach autor), jest już skutkiem nie dzikiego umy
słu. Pieśń gminna, rzeczywiście powszechniej jest 
wzruszającą; nie możemy przecież zaprzeczyć, iżby nas 
nie wzruszała i poezya, np. śpiewaka Giaura. Zdaje sig 
iż tu autor chciat tylko oslrzedz o falszywości wzru
szeń przez.figury allegoryczne w poezyi, i zadał fałsz 
całej poezyi. Jest też to dla nas jednym z dowodów 
rozdwojenia autora w uczuciu praktyki i leoryi.

ir* ♦
W ciągu pisma autora, mamy owszem liczrie do

wody równych rozdwojeń. Aulor np. rzeczywisiość i 
formę, za nic ma w .sztuce; pośród dzieł poetycznych 
jednały, według autora, najwyżej stoi tragiedya, aśród 
t r a g i k ó w ( k t ó r e g o  tytułem gienialności, w łaś
nie jest rzeczywistość) i Sofokles (przerabiacz Eschila, 
klórego rzeczywistym tytułem wyższości, jest jedynie 
forma).

**
Po określeniu stanowiska sztuki do religii i AIot 

zofii, aulor (w liście IX) określa jej stanowisko do 
rzeczywistości. Sztuka wigc sama przez sig, nie jest 
rzeczywistością; nieskończoność nie jest rzeczywi
stością, prawda nie prawdą; te i tym podobne, na po
zór logiczne, podziały w wykładzie autora, widzą sig 
n a m jeszcze jako zabytki obyczaju systematów, prór 
żnych teoryjności, szkolnictwa i t. p.

* *
Widzimy wigc jakie są w ich naturze najbliższe



skutki pośfód samej teor\i wiedzenia w bezcehioić 
i spoglądania na nie ze stanowiska czysto idealnego. 
Jakież być mogą dalsze;' Od domysłu jakieby być 
mogły dalsze nastgpstwa i skutki z wiary w bezcelność
i w ogóle czysto idealnych pojęć o sztuce, możemy już 
być -wolni. Te teorye które są przenoszone dziś do 
nas, nie są nowością. Ów okres który je wydał, jest 
już w swej pełni. Następstwo tych teoryj ¡twierdzeń 
idealnej Giermańskiej szko-iy, najbliżej dostrzegane i 
najlep¡ej ocenione być mog-l-o śród samejże szkoły. 
Po rozdział-ach, rozbiorach, drobnieniu, po przeprowa
dzeniu przez fazy każdego szczegółu z tych teoryj, 
tej drogi spoglądania na sztukę, myśl nie znajdując 
rzec można oporu, bo rozprawiając o celu, a w cel 
nie wierząc, strudz¡-^a s¡ę w końcu, ¡ utrac¡ła w¡a^ę już 
n¡etylko w cel sztuki, lecz drogi. Jeden z dowci
pnych pisarzy Gie^mańsk¡ch, sam lubujący skąd¡nąd 
w teoryach ¡dealistów, obliczywszy korzyści otrzyma
ne z tych teoryj dla sztuki, nazwisko idealistów zmie
nił na nihilistów ( i ) .  Twierdzenie to było jednak 
jeszcze grzecznościii- Teorye o bezcelności stworzyły 
praktyków, i tryumf prawdy, przez pozliawienie pod
pór talentu na drodze sztuk¡, oddaliły; same te owszem 
talenta o rychłą śn^erć przyprawiły. Artysta wyda
jący sztukę dla sztuki bez celów dalszych, jestto 
twór ^ówn¡e zapewne ohydny jak jego dz¡eło. Zaród 
w n¡m żywotności moralnej (m iłości), nie wynosi się 
dalej nad siebie; wpływ jego zewnątrz (nie przypu
szczamy bowiem czynu bez wpływu) njemny. Jakoż 
widok podobnych następstw a strat, powiódł teorety-

(5) yo rs t huie , r. J, P . /{¿chłct'



ków szkoły do zmiany i szukania nowych kierunków. 
W ostatnich lat dwudziesiątkach w miejscu czysto- 
spekulacyjnych,o|których wzmienialiśmy, powstali śród 
samejże szkoły estetycy barw\v nowej. Jedni z nich 
owym skutkiem teoryj spekulacyjnych zrażeni, a dro
gą dość właściw ą GiermańskieJ myśli wiedzeni, na
dużycie formy wzigli za fałsz pierwiastku, i odrzucili 
całkiem (przynajmniej co do tytułu) wzglćj.d filozo
ficzny od krytyki sztuki, stósując tylko społeczny ( ł) ;  
inni wreszcie (ile tu znamy) najnowsi, połączyli oba 
te wzglgdy, spoglądając na dzieła sztuki tak ze stro
ny ich nieskończoności w pierwiastku, jako też ich 
związku 7. cz!jncmi\ społecznością, (2 ) Głos wszakże este
tyków tych, nie wejdzie już zapewne w żywot swej 
szkoły. Idealność i szczyt jej, w skutek pierwotnego 
raz nadanego kierunku, stały sig już rodzimem dzie
dzictwem ludów Giermańskich. Nietylko najznakomit
sze talenta staty się tu zwolennikami, praktyką tych 
teoryj, lecz ci nawet którzy nie są zw'olennikami, pra- 
ktj ką, mniemają wierzyć w teoryę. (3) Wszelki okres

( I j  Menzcly S e id e l  i l. p.
(2) Jako end(y Ro^enkranz^  (mianowicie w Uandbach einer 

allgenieinen Geschichte der Poesie) i l. p.
(3) Znany jest np. wiersz Ja s ty iic i K o m tr a  p la tysto v i 

(tak nazywanym w Niemczech xitylitarysîoin). W iersz ten dowci
pny, jes l wszakzc raczej przeciw nadużyciom w upatrywaniu śro l- 
k ow ulyliiarności, nie zaś przeciw niej samej w sztuce. Kürner sam 
poeia z niektórych względów utylitarny, zdał się właśnie zwTacać 
przeciwko lym, którzy widzą we wszystkiem utyliiarność tylko nie 
w sztuce, którzy kładąc stopnie uzytecznościom, przenoszą np. abe- 
cadiuik nad utwór dlóta lub pędzla, dzieło o ekonomice nad utwór 
z sfery poezyi i t. p. Körner w wiersz» lym, taką nam daje roz
mowę:



po wydaniu już kwiatu sypie ziarno, ale ziarno lo 
ma wejść w żywot już na polu innego okresu.

• Z równych przyczyn, równe sig rodzą skutki; na- 
.“itgpstwa takie, czyliż wigc sig mają wznowić pomigdzy 
nami? Z równych przyczyn, równe sig rodzą skutki; 
śród rozwić jednak, przyczyny mogą być tylko podo
bne ale nie równe. Stanność albo cofanie sig, jest 
moralną niemożnością śród rozwić. Wznowienie twier
dzenia fatszu, który już przebył fazg, jeśli przynosi 
nanowo zaród ujemności moralnej (śmierci), przynosi 
go tylko dla siebie. Twierdzenia o bezcelności sztuk 
pigkriych, chociażby najznakomitszemi pióry wspiera
ne, nie zdołają już wydać roślin; pozostać zaś tylko 
muszą jak echa, jako ostatnie ślady kończące nale
żne kola swoich idei. Wzgląd na twierdzenia o bez
celności sztuk pigknycirdo tychże nas, widzimy, dowiódł 
wypadków, co wzgląd na źródło. Widzieliśmy spo
czywanie fałszu w źródle tych twierdzeń i fałsz w na- 
stgpstwach; zbieramy wigc i przedstawiamy w skróce-

Iszy K ry ty k .  Każda mclodya bez celu, jes l mi wslręlcm. Gdy
by wreszcie piosnka pasterska obrócita jedno kolo młynowe.

2gi K iy ty k .  Przekleństwo igraniom wicliru który wnętrze or
ganów wzrusza, jeśli nie ściera w powiewie przynajmniej jednego 
ziarna.

3ci K r y ty k .  Przekleństwo dzwonom wieczornym, jeśli nie roz- 
pędzaj.i chmur co groź."} dolinom.

4ty K r y ly k .  Przekleństwo postaciom z marmuru, jeśli otwar
te ich usta nic s.-\cza mi wody, jeśli ramiona icli nie sfnżą wspar
ciem budowie.

5tv K r y ty k .  Przekleństwo zwłaszcza niech będzie blaskom 
księżyca i gwiazd, którycb bezwładne promienie niezdolne są wy
prowadzić najmniejszego kłosa z rośliny.

Dzwony, gwiazdy, księżyc i t .  p. maj.-v rzeczywiście, jak sztuka? 
związek z ludzkością, lubo skrytszy przed sądem zmysłów.



niu nasze wypadki. Ta sztuka, która z (yl;j odcie
niami swycli środków, z tylą gałęźmi postaci, sta
nęła pomigdzy nami, która materyalnym swym skut
kiem ku jedności nas wiedzie, pierwiastkiem swym 
z nieskończonością nas łą czy , ku niéj nas zwraca; 
która słowem  przekształca ludzkość, formuje nas i 
okresy, nie może pośród myśli swojéj całości, uka
zywać sig nam jako przedmiot bezceiny. Jeślibyśmy 
kiedy rzec mogli, iz'sztuki piękne wszelkiego celu 
są próżne, to tylko gdybyśmy sig usiłowali rów^nie 
ścieśnić w spoglądaniu na całość ich, Jako niekiedy 
sam sztukmistrz, patrząc na chwilę. Teoretyk winien 
tu stawać sig obszerniejszy myślą niż praktyk, które
go tytułem żywotności bgdzie sam czyn. Cel użytku 
może niewchodzić doideahu: to uiewejście, Jak już 
raz uw'ażaliśmy, nie pozbawi go jednak bytu. Nie 
myślto mistrza ziemskiego patrzy przez dzieło sztu
ki, lecz w iekuista. Cel i wpływ dzieła sztuki, tak nie- 
zależnemi być mogą od myśli poprzedniéj ich twór
c y , jak np. następstwa wielkich czynów wojennych 
od myśli poprzedniéj wodza. Twórca sztuki, jak wszel
ki inny na ziemi, może znać tyiko cel bodźców. Dzie
ło  sztuki, śród swéJ idei co do punktu związku ze 
światem, jest jak ów kwiat na roślinie. Celem kwia
tu zdają sig uam być jego warunki szczególne, Jako: 
barwy, woni. wdzigczności i t. p. lecz rzeczywistym 
celem jego śród swej ro ś l in y ,  jest wydać owoc. Albo 
powiemy iż nic nie ma celu w naturze, lub ma go 
wszystko. Mówiący dziś o celu sztuk pięknych, po
śród teoryi winienby, zdaniem naszem, czynić już 
tylko pytanie: w jaki sposób osigga go sztuka;* i Jaki 
ma mieć.  ̂ nie zaś wprowadzać pomysł Jego bytu al-



lio niebytu, i nagromaclzać siły na jego wyparcie.
Celem naszych rozwić nioralnycli, jesl hieg lui 

prawdzie, bieg przez drogi dodatnie oraz ujemne. Ce' 
lem sztuki, jest główna czynność w tych drogach. Ce
lem krytyki jesl skłanianie jej ku dodatniej. Jeśii 
zatem teorye p. Kremera o sztuce, nie założyły sobie 
tego celu, tego znaczenia; znaczenie to ich nie może 
sig więc nazwać dodatniem. Nie zaprziiczamy tu iżby 
.sama dusza pisma p. Kremera dodatnich szczegółów  
nie mieściła: znajdujeuiy je owszem mnogie, ale przy
godnie: sam zaś grunt spoglij,dania autora na znacze
nie sztuk p. nie jest dodatnim. Przyczyna dla któréj 
autor, mimo uwielbianie przygodnie istoty i znaczenia 
sztuk pięknych, zaprzecza im lego znaczenia, jest, wi
dzimy, trzymanie się w krytyce szkoły wprost idealnej. 
Przyczyna zaś, iż autor mimo zamiłowanie przedmiotu, 
Irzymasigtéj, anlymiłosnćj dla sztuk pigknych. krytyki, 
jest brak uczucia dzieł sztuki. Autor myli się jeś
ii są.dzi, że z upodobania w dziełach -sztuk pięknych 
zasady ich filozofii rozwijał'. Autor zamiłowauyin jest 
w pierwiastku wszech rzeczy, widzi ich harmonią, 
wszezwiązek, wagę sfery sztuki w tym związku, i 
dlatego swe upodobanie i myśli o całości natury, wy
łoży ł w formie listów' o sztuce. Cel autora, mogli
byśmy w'łaśnie przyrównać do tego celu sztuk p. o 
którym mówiliśmy. Przyczyna istotna, dla któréj au
tor napisał swą książkę, uczynił to co uczynił, by
ła  zewnątrz praktycznej woli autora.

Po tych kilku, labo zapewne krótkich (bo krótkość 
za jeden z głów nych warunków sądu czyli krytyki



wszelkiej poczytujemy) ale bliższych uwagach co do 
każdej z trzech stron pisma p. Kremera, zdaje si§ nam 
iż mamy już 'przed sobą wyobrażenie jasne o tem 
piśmie.

Listy z Krakowa p. Kremera, przyszły do nas z ce
chami istotnego postępu, tak w swej stronie duchowej 
jak i zewnętrznej. Listy te w  źródle swojem są wypły
wem z ostatniej, śród moralnych rozwić myślenia, fa
zy, i mimo nieoderwanie się (przynajmniej wyzna
niem) od tej fazy, w wielu szczegółach epokę przejścia 
odznaczyły; przygodne rzuty myśli o znaczeniu sztuk 
pięknych, każą nam zapominać tu nieraz lodmien- 
ność zasad autora; a owe, błąkające się jeszcze lub 
silnie władnące w okresie owym; i wiara w bezszyk
i szkol>wść, i czQŚć. chwili ipróżnomowność, tu już w rze- 
telńem gaśnieniu ich postrzegamy. Listy z Krakowa 
są i pozostaną zapewne w literaturze naszój jako na
czelne w  przedmiocie sztuki, a w sferze jej oderwanój 
teoryi. Nie znamy dziś owszem nad jednę lub dwie 
literatur, któreby się równem piórem jak jest autora 
Listów z Krakowa, pochlubić mogły.

Tomy następne Listów, według przyrzeczenia auto
ra, mają objąć szczególne gałęzie i stosowania. Pragnę
libyśmy jak najrychlej ujrzeć uskutecznienie tych obie
tnic. Myśl autora schodząc na grunt stosowania w bliż- 
szem obcowaniu z przedmiotem, przejmie się też bli
żej zapewne uczuciem sztuki: przejmie się, chcieli
śmy rzec, nietylko uczuciem sztuki, lecz tóż i jej 
dzieł w ich odcieniach.

Tom I. Marzec 1S44. 79
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ROZMAITOŚCI.

Zabytki starożytności na ziemi naszéj.
Biblioteka W arszawska w numerze czerw cowym  r. b. za

m ieściła  zdanie sprawy z dziełka hr. E ustachego Tyszkiew i
cza: „R zut oka na źródła (sic) archeologii krajowej, czyli 
opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w za
chodnich guberniach cesarstwa R ossyjsk iego... W ilno, dru
kiem  Józefa Zawadzkiego ' 1842 w  4ce“ . C elem  pracy téj 
je s t  zalecenie prawie dotąd nietkniętych dochodzeń, o  najda- 
w niejszjch m ieszkańcach częśc i kuli ziem skiej przez nas 
obecnie zasiedlonej, z dochow anych na niéj lub w jéj łonie  
zabytków , po owych w pom roce już tylko w ieków  okazują
cych się  starożytnych pokoleniach. Jakkolwiek , w  tak zaj
mującym przedm iocie, żałow ać należy zbytnią pisarza w  w y
kładzie rzeczy treśc iw ość , nie można rozprawie téj zaprze
czyć istotnej wartości: już że objaśnia, jakieto w  kraju na
szym  natrafiać s ię  jeszcze  dają zabytki, po jeg o  pierwotnych 
m ieszkańcach ; jużto że podaje odrysy i op is w ielu cieka
w ych szczętów  najodleglejszéj praeszlości, św iatłą troskliwo
śc ią  pisarza w jed en  zbiór zgrom adzonych. W reszcie ucząc  
pomniki podobne rozpoznawać, przyczynić s ię  m oże do onych  
ochrony i oddania naukowem u użytkowi, gdzie by się  dotąd  
w  poniew ierce przez niew iadom ość znajdowały; jak niemniej 
do rozważnego z niemi obejścia s i ę , gdzieby trafunek do 
now ego odkrycia naprowadził.

Nagromadzenie jak  największe w iadom ości, o znajdują
cych się  dotąd zabytkach na téj c zę śc i ziem i, po jéj pier
w iastkowych m ieszkańcach; zbliżenie i" porównanie w iększej 
ilo śc i odkrywanych po nich rozmaitych pam iątek i sprzętów, 
doprowadzić m ogą jedynie do pew niejszego tak dalekiéj prze
sz ło śc i zbadania. Życzyć przeto należy dla nauki, ażeby rze
czy podobne pilniéj śledzone, a w iadom ości o nich og łasza
ne były. tymto w łaśnie zamiarze, hr. Tyszkiewicz wzy
wa posiadaczy jakichkolw iek pamiątek owej odlegtéj staro



żytności krajowej, ażeby one czy jem u wprost, czy za po
średnictw em  pism czasow ych, w  wiernych przei^sach i opi
sach udzielać chcieli. Czyniąc zadosyć tej odezw ie, przesyłam  
szanownej Redakcyi Biblioteki W arszawskiej, z w łasnego zbior
ku, rysunek trzech ciekaw ych podobnych najdalszej przeszłości 
na ziem i naszej znalezionych pam iątek, w  mniemaniu że przy
kład len do w ażniejszych udzieleń innych posiadaczy nakioni.

Trzy rzeczone sprzęty znalezione zostały w roku jeszcze  
1 820 , w e w si Czartowcu w gub. Lubelskiej, po w. T om aszow 
skim , niedaleko m iasteczka Łaszczowa leżącej, w  groźbie sta
rożytnym bez wątpienia przedchrześciańskim  czyli tak zwanym  
kurlianie, osoby jak  się  zdaje niew ieściej. Sąto bowiem  ozdoby  
do stroju k ob iecego  należące: dwie niby zausznice i p ierścień.



Obie zausznice kształtem i w ielkością zupełnie sobie  
rów ne, są  ze srebra podłego próby piątej; gałki tylko środ
kow e, pięknie w yrobione, są  ze srebra czystego. Ozdo
by te przypominają szczególn ie co do roboty i kształtu, za
m ieszczoną przez lir. Tyszkiewicza na tablicy Vtej, niemniej 
wyobrażone na. tab. II, pod liczbami 32, 33 , 37 , lubo te ma
ją  być brązowe. P ierścień ma srebro próby dziesiątej; m ie
śc i w sob ie  dość duży turkus, nieszlifowany, działaniem czar 
su  z  koloru sw ego  w  zielony grynszpanowy przem ieniony i 
w  częśc i nadpróchnialy. W szystkie trzy te ozdoby są  w ie
kiem  zczerniale, jakby pokostem  pociągnięte; zausznice zaś 
w  niektórych m iejscach zieloną zaśniedziałością pokryte. O 
m iejscu sam em  gdzieby te starożytności odgrzebane zostały, 
nie m ogłem  powziąć dokładnej w iadom ości. Byłto grób, 
czyli jak s ię  zdaje, pogański osoby żeńskiej kurhan. Miej
scow i ludzie przypisywali go , nie już jak gdzieindziej Szw e
dom , lecz Aryanom. Czyli tam w ięcej podobnych grobów  
było i jak iego kształtu, i czyli w ięcej zabytków w nich zna
leziono; czyli byJy tam szczątki jakie sam ego zm arłego, do
w iedzieć sie  nie m ógłem . Rysunek dołączony zdjęty je s t  w  w iel
k ośc i naturalnej, i ze śc is łą  dokładnością, co  przy podobnych  
opisach nigdy dosyć zalecone być nie m oże.

Ed. /»« Rasławiecki.

Mości liedakłorze J

Kiedy ińeikt krylyk, pan M ichał, listy sw oje drukiem  
og łosić  raczył, i kiedy czyniący nakład umiarkowaną cenę  
22 złp. za dwa tom iki oznaczyć i nam te książeczki do War
szawy przysłać byl ła sk a w , posłyszałem  u nas w iele złośli
wej o  tem m o w y , a byli i tacy którzy w przepełnionej n ie
spraw iedliw ości ogłaszania własnych listów , m ieszczących do- 
rywkoice widzi mi się, zarozum iałością nazwali. Co do mnie, 
który w tych listach, obok wyraźnej dla Thiersa niełaski,



obok surowej a nielitościw ej dla w ielu autorów nagany, dla 
sieb ie niifil pochw alę znalazłem , przyznaj, panie, że nietylko 
zdań literatów W arszawskich podzielać nie m ogę, ale przeci
wnie zmuszony jestem  wielkiego krytyka uw ielbiać, bo onlo 
inoję wartość od razu p o zn a ł, ocenił i do n ieśm iertelności 
przekazał. Otóż w uczuciu literackiej w dzięczności, zam ierzy
łem  drukowanie listów  o ile będzie można upow szechnić: 
jakoż, daj Boże doczekać, na jesień  w szystkie m oje listy z e 
brawszy, odeślę je  pod prassę. Tym czasem  dla zrobienia po
czątku, przesyłam ci, panie, do rozm aitości Biblioteki W arszaw
skiej na m iesiąc marzec jeden z listów  m oich pisanych z N o
skow a 1837 r. w  czem  tę chw ilow ą znajduję dogod n ość, że 
obecn ie kończąc dawno rozpoczęte dzieło pod tytułem: „Jak  
szlacheckie dzieci chow ać należy , ażeby s ię  stały źródłem  
umartwień dla sw oich rodziców, ciężarem  dla społeczeństw a  
a pociechą dla lucypera, czasu do pisania pom niejszych ra- 
m otek, rzeczyw iście nie mam. P rzytem  w szystk iem , uprzej
mym waszej m iłości rozkazom pragnę być zaw sze powolnym ,

W arszawa 1844 r.
Au. Wi.

L IST  PA N A  A U . W I.

PJSANY Z NOSKOWA 1 KWIETHI A 1 8 3 7  R.

Nosków 1 kwietnia 1837.

Kochany Władziu!
W ostatnim liście doniosłem  ci że  J. W. prezesowa z Ko

zery, na imieninach u hrabiego w  Dymnicach publiczny z ma
jorem  O strołęskim  uczyniła zak ład , że każdego człow ieka, 
bez w yjątku , pozna z postaci i z rysów tw arzy , jak iego  je s t  
stanu, urodzenia i pochodzenia. W ielu z obecnych i ja z n ie
mi , natychraiasteśmy wygranej majorowi w inszow ali; ale 
znaleźli s ię  i stronnicy prezesow ej. Ostatnim przodkowal fi
lozof od ciem nej gw iazd y , sławny odszczepieniec XIX stu



lecia, baron Barloguski, ten sam który pracuje nad dziełem  
- ,0  użyciu wywarów na karm dla ludzi roboczych“  a na
w et pan baron ośw iadczył że do połow y zakładu należy. Po 
skończonej stypie, major i kilku z m łodzieży na noc do mnie 
pojechali. D lugośm y radzili, kogoby obrać Z plebejuszów , 
któryby naszym przeciwnikom  nieznany, rolę patrycyusza tra
fnie odegrał. Aliści szczęśliw ie przypomniał mi się. niezaprze
czony plebejusz, niemniej przeto wytworny św iatow iec Szcze
pan***** syn trębacza od fary Poznańskiej, a po kądzieli wnuk 
rybaka z K ruszw icy; S zczep an ek , z którym do gim nazyum i 
na uniwersytet chodziłem . Gdym go majorowi i szanownym  
sprzymierzonym wiernie op isał, w szyscy zgodzili się  na to 
ażeby pana S zczepana, cichaczem  jak najrychlej sprowadzić, 
Tejże samej nocy odesłałem  list na pocztę do W ielko-polski. 
Przyrzekhśmy sob ie m ilczen ie , i nazajutrz każdy do sw ojéj 
wyruszył zagrody, zobow iązując s ię  stanow czo, że na pier
w sze w'ezw’anie staw ić s ię  nie om ieszka. U płynęło dni dzie
s ię ć , a ani Szczepanka ani odpowiedzi n ieb y ło . Już zacząłem  
wątpić o pomyślnym skutku mój prośby, gdy w ieczorem  za- 
turkotało na dziecińcu, i w  tejże chwili w toczył s ię  do poko
ju , szopam i okrj-ty, zaśnieżony, atletycznej postawy w ąsaty i 
brodaty Szczepan, a za nim żydek z pocztow ego m iasteczka, 
z maleńkim tłóm oczkiem . U ściśnienia szkolnych przyjaciół by
ły szczere. W  godzinę rozpisałem  listy. Około południa sprzy
mierzeni przybyli; nie czekając na obiad rozpoczęliśm y po
siedzenie. Szczepan przedewszystkiem  ośw iadczył, że  chętnie  
każdą odegra rolę, aby niecny przesąd upokorzyć. O szcze
gółach  naszej wielkiej ostatecznej rady, d ow iesz .s ię  z czynów  
które skreślę pon iżéj; tutaj przytoczę część  mojé] dodatko- 
wéj z Szczepanem  rozm owy, izbyś się  o jego  zdolność nie 
obaw'iał.

—  Pamiętaj tylko, Szczepanku, gdy przyjedziemy pom ię
dzy te wrony E gipskie, że  w inieneś, m ów iąc po polsku, uży- 
\vać często  składni Francuzkiéj, i wyrazy Polskie przeplataj o  
ile można najwięcej cudzoziem skiem i; takie papuzie m ajacze
nie różnemi językam i, za najwyborniejszą posłuży ci m askę; i 
nie szczędź tą razą drogiej mowy naszéj: k a lecz , morduj 
każdy okres, każde słow o; skalaj każde ust roztwarcie.



Szczepan. To się  sam o pr/.ez s ię  rozumie. Czyli mnie 
m asz za nowicyusza w salonach'^

—  N ie, n ie , ale w idzisz, ja wiem  o ile ty lubisz mowę 
rodzimą, o ile nią czarująco władasz.

Szczepan. Jako syn ludu, za prawdę, nie w m ieszam  ob ce
go do Polskiej rozmowy wyrazu, ale gdy będę. hrabią Ade- 
marem, oh! oh! je vous assure queje ne saurai exprimer moich  
uczuciów  inaczej jak po salonowem u. Alboż ty m yślisz że i 
u nas w  W ielko-polsce, tego rodzaju paplotanie, do dziś dnia 
wtak nazwanej wyższej koteryi najm odniejszeni być przesia
ło? ... Niestety! francuzczyzna, jak dawniej tak i obecnie, jest 
u nich jedyną świątynią um yslow ości, a dzieła i pisma cza
sow e w języku  Polskim  dla średniejszej szlach ty , dla m ie
szczan, ale nie dla nich drukują.

Z tych kilku ustępów  przekonałeś się  zapewne żem szczę
śliw ie wybrał Szczepanka, i istotnie serce jego  dobrze uczu
ło i pojęło o co  nam idzie.

W kilka dni potem , chyża w ieść  z w^ioski do w ioski, z dwor
ca do dworca, zaziajanym telegrafem  b ieg ła , że do mnie 
w prost z Madrytu przyjechał Ademar lirabia Firlej; że oj
c iec  Ademara przed 20 laty zginął pod puginałami W łoskich  
bandytów ; że  matka Ademara jest "księżniczką Hiszpańską, 
de los Manos Espinada; że Ademar dlatego Madryt opuścił, 
ponieważ się  w  nim pokochała królow a, a na zw iązek tako
w y Kortezy nateraz zezw olić nie chcieli, i t. d. i t. d.

Pani Palecka, dziedziczka Milczącej W ólki, mając sobie  
przez Stasia te w szystkie szczegó ły  w wielkim sekrecie po
w ierzone, lękając się  aby się  ktokolwiek r ust innych o tém  
nie dow iedział, z pościelą, na objazd powiatowy w yjechała , i 
podobno że najlepszą ochw aciła fornalkę, ale też za to przed 
ostatnim wtorkiem stanęła u prezesow ej, do której na w iel
ki bal całe sąsiedztwo i ja z mym gościem , przez siostrzeńca pa
ni prezesowej zaproszony byłem .

O godzinie 4iéj z południa, w  największej paradzie, zaje
chaliśm y przed pałac w Kozerach W szystkie dolne szyby a 
nawet niektóre z górnych, mozajkowane były różnorodnemi 
twarzyczkami dam skiem i, w p o śró d  których tu i ow dzie na
jeżone m ężczyzn w ąsy, kom iczną stanowiły sprzeczność. Pod



kolumnada przyjął nas rodzony ł)rat prezesow ej, hrabia Szu- 
niiłło , niegdyś szanibelan Stanisława Augusta, dzisiaj rezy
dent w Kozerach i niezmordowany Angielskiej gitary zw olen
nik, a Francuzkich aryetek zapalony miłośnik.

„  Grzeczność łaskaw ego sąsiada, m iłą zaw sze dla nas 
będzie pow innością“  wyrzekł do mnie szam belan, a memu 
towarzyszowi (F....... ) tak się. bardzo nisko ukłonił, że o ma
ło równowagi nie stracił.

Prezesow a, spostrzegając nas w chodzących, jak z procy 
w yleciała z fotelu, i przyśpieszonem  kołysaniem  starała się  
piénvéj od nas do środka salonu dobieżyć; jakoż, w  samym  
środku miałem zaszczyt w ygłosić:

„Madamel fa i Vhonneur de vous frêsenter M. le comte f . “
Wyrazy „le comte F .“  w ym ówiłem  tak dobitnie, że ca 

łe  towarzystwo, nie wyjmując, o zgrozo! i dam! z lekka pow 
stało . Pani prezesow a usunąw.szy s ię  półkroczka w stecz, zro
biła w ielce wspaniały dyg; towarzyszył mu uśm iech szczęścia . 
Pan hrabia- F. nie ruszając s ię  z m iejsca, pchnął sw oję p o
stać naprzód, przybrał wyraz twarzy nader poważny, uprzej- 
mem uszanowaniem  okolił usta i pięknem  narzeczem salonów  
Paryzkich wyrzekł w  języku Francuzkim, g łosem  umiarko
wanym i słodkim .

—  Pani! zaszczyt być przedstawionym  pani prezesow ej, 
zw iększa s ię  dla mnie fam ilijném uczuciem , bo nazwisko  
rodziców pani ozdabia gienealogiczne przodków m oich drze
w o. Prezesow a słysząc te ^̂7 razy, wym ówione w ob ec całego 
sąsiedztw a, ogłaszające że z F. je s t spokrewnioną, łzami ra
dości m aleńkie zwilżyła oczy a przymrużając je  rozkosznie, 
drżące zaim prowizowała w estchnienie.

—  Ach! ileżto razy m oi rodzice w spom inali......  Co do
m nie, ubogą jestem  w wyrazy, aby m oję radość w ysłow ić że  
tak godnego poznaję kuzynka.

—  Pani! zaprawdę, ten dzień szczęścia  m ojego do naj
tkliwszych pamiątek policzę.

—  Jak s ię  miewa mama hrabiego, o której w ysokich  

przymiotach tak w iele słyszałam , którą m ieć szczęśc ie  po
znania dawno je s t mojem najgorętszem  życzeniem?

—  Merci, mu  ma/««« je s t  zd iow ą, zostaw iłem  ją w Madrit-



Odtąd Adeniar inówil językiem  p lecionym , do którego 
1'zasem i W łoskie i Angielskie m ieszał wyrazy.

—  Pan hrabia dawno w yjechałeś z Madrytu?
—  Quelques jours après rok nowy.
Calem towarzystwem otoczen i, w maleńkiej processyi 

zbbżyiiśm y się  do kanapy; Ademara usadzono na wielkim  
fotelu; panie cisnęły  się  o zajęcie najbliższego m iejsca przy 
panu hrabim F, niewdzięczna prezesowa zapomniała do mnie 
wyrzec i słówka. Natomiast Paplecka z Milczącej W ólki, chwy
tając mnie grzecznie za rękę, odwiodła na stronę i spytała 
skwapliwie, jak długo hrabia F. w  P olsce zabawi? —  Zależeć 
to będzie od listów z Madrytu.— Czy matka hrabiego istotnie 
księżniczka? —  Związkami pokrewieństwa z Burbonami złą
czona.— I pan znasz hrabiego?— Od lat26ciu maleńkiem je 
szcze dziecięciem .— I pan hrabia znajomi się  z panem?— Za
szczyca mnie swoją przyjaźnią; podróżowałem z nim przez 
lat kilkanaście.

—  W których krajach?— We wszystkich częściach  świa
ta; od Chin do Lizbony, zwiedziliśm y w szystkie miasta i mia
steczka, niem al każdy zakątek na którym historyą świata swą 
czarującą położyła p ieczęć .— Ja nie wiedziałam że pan tyle 
podróżowałeś: bardzo przepraszam.

—  Zawsze panią uwielbiam.
Gdym się  na Ademara obrócił, spostrzegłem  że wszyscy, 

jak w cudowną tęczę , weń oczy w lepione m ieli. Nawiasowo 
a najgrzeczniej w łaśnie go  ekzaminowała prezesowa co do 
jego  stósunków  majątkowych. Hrabia odpowiedział że po
dróż jego  do Polski ten tylko ma cel, aby o spadek ojczysty 
rozpocząć proces; co zaś do m acierzystego majątku, dodał 
niedbale, „należy do les plus brillants en Espagne.

P ółg ło s Iszy: II est czarujący! 2gi: Jakie ułożenie! 3ci: 
Co za edukacya! 4 ty: Zaluję że nie przyjechał Ostrołęski. 
przekonałybyśmy go jak wyraźnie piętnuje się  w ysokie uro
dzenie. 5iy : Vous avez raison ma petite; n ieco głośniej od
powiedziała prezesowa: mój ojciec je s t bardzo blisko spo
krewniony z F . P ó łg ło s  6ty: Ale on przez matkę daleko wy
żej stanął. Papieska-. Tak, krew Burbonów w  nim płynie, 
Czy on się  też ożeni? 8my: 0 /  z pewnością: ale z kim?-
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—  Rozumiem że nie w P olsce. 4. Naterellement, si riche'. 
m oże sobie i za graiiicii pos/ukać księżniczki. 5. Kto wie, 
m oże jego  matka nie bez przyczyny bawi w Madrycie. 0. O 
jakbyto było chlubnie dla naszego narodu!, gdyby Firlej 
zasiadł na tronie Hiszpanii. 7. Puplecka. Żeby niu to napom
knąć, co też on na lo powie?;..

—  1. Mon ange, niewypada; należy szanow ać tajemnice 
polityczne.

Następnie Paplecka zapominając że już roczek czterdzie
sty jéj życia przeminął, ze spuszczonenii na dól oczyma," 
nieśm iało hrabiemu uczyniła zapytanie, jak znalazł sw oje ro
daczki; czyli się  zgadza z głosem  całej Europy że Polki przod- 
kują płci piçknéj całego świata.

—  Mając szczęście  konwersować do pani, je ne blesserai 
la vérité, kiedy ośw iadczę, że tych uczuciów  z całą Europą 
zawsze podzielę.

1. Co za grzeczność!... 2. Jakie słodkie wyrażenie! 3. Ja
ka odpowiedź à proposl 4. Co za usta! 5. Jakie zęby! 6. 
Co za nos! 7. Co za oczy! 8. Co za włosy!

Barlogaski. Cała postać zachwyca i zniewala razem. 
On je s t istnym Apollina Polskiego obrazem. Ale bo tćż to 
wszystko pochodzi z w ysok iego urodzenia.

Zrazu na ucho wyrzeczone pochw ały, niezadługo zamie
niły s ię  w g łośne uwielbiania, których hrabia F. słuchał bez 
zarumienienia; niekiedy tylko lekki ukłon św iadczył, że był 
łaskaw  przyjmować należną mu cześć.

Nie będę cię nudził opisywaniem  ca łego  mnóstwa szcze
gó łów  tych wszystkich hołdów , jakiem i z ubliżeniem 'wí{»ncj 
godności, w szyscy obsypali inmieinanego Firleja. lîarlogu.ski 
odzywał się  do naszego Szczepana z taką uniżonością, żezda- 
W'ało się  jak gdyby pan baron u hrabiego, o posadę podle
śnego się  starał. Prezesow a o mało że ca łego  słownika dla 
wyrazu „mon cher kuzynku“  nie zapomniała, a syn trębacza 
w idząc ile ją  sw ojem  kuzynostwem u szczęśliw ił, co chwila 
także mu respectable cousine powtarzał. W ystaw sob ie  do 
jak iego  stopnia pom ieszało s ię  w głow ie Barłoguskieniu, że  
ile  razy F. do n iego przem ówił, on zawsze z krzesła się,zry- 
wał i mimo grzecznych próśb siedzącego , dopóty usiąść  
nie chciał, dopóki F. wszczętej z nim rozm owy nie ukończył-



Podczas w ieczerzy przyjechał Oslrofęski. Prezesowa, przy 
przyjęciu pocałowania swć-j rączki, szepnęła niu zcicha. Ma
jorze, connaissez vous le comte F? Olóżto z pierwszego wej
rzenia poznasz w ysokie urodzenie. Savez vous, on jest m o
im kuzynem, rodzi go Hiszpańska księżniczka de los Manos 
Espinada.

Major odpow iedział głośno: „pom ów im y o tém potem “  
Prezesowa s ię  zm ieszała, i zwykłą kobiecie przenikliwością 
z tych kilku wyrazów majora dom yślając s ię  reszty, pełnym  
rozpaczy wzrokiem na innie rzuciła. Mimo wszelkiej usilno
śc i, śm iechu wstrzymać nie m ógłem . Prezesowa zbladła, zsi
niała, i nagle z zadziwieniem całego towarzystwa, udając w iel
ką słab ość, do przyległego oddaliła się  pokoju. Roznoszono 
pasztet z dzikich go łęb i z truflami, gdy s ię  ten drugi akt 
rozpoczął. Paplecka bezzwłocznie wracając od prezesowej, 
prosiła mnie abym za nią pośpieszył. W yznaję ci, mój W ła
dziu, że  mnie trochę ziuino przeszło; wypiłem w ięc dla lep
szej odwagi całą szklankę czerw onego wina, utarłem ser
wetą usta i udałem się  do prezesow ej. Prezesowa siedząc 
na kozetce, mając przed sobą trzy w ielkie flakony z trzeźwią- 
cem i kordyałami, głosem  drżącym i słabym  prosiła, abym  
się  do nićj przybliżył, i po cichu do ucha spytała: „Panie Au
gu śc ie , powiedz mi pod słowem honoru coto je s t  za F‘? czy
li mnie tylko zabardzo nie skom prom itowałeś?“  To jest, ró
wnież cicho do ucha odpow iedziałem , Szczepan* syn trębacza 
od fary Poznańskiej. Prezesowa wrzasła i ?ia doprawdy zem 
dlała. Ile tylko było b ia łog łów , w szystkie w biegły na 
krzyk Papleckiéj, m ężczyźni powstali od obiadu, zrobiło się  
w ielkie zam ieszanie. Korzystając ze szczęśliw ej chwili, już się  
z F . na dziedziniec wymykam, ale mme w sieni Paplecka za 
poły schw yciła, prosząc błagalnie: Panie Auguście! przez li
tość , powiedz mi coś ty szepnął prezesowej'?

—  Zmiłuj się  pani, puszczaj mnie: nie m ogę; zdradził
bym ... tajemnicę stanu.

Ciekaw ość l’apleckiéj nie znała granic; klęka i woła: w  imie 
Uoga! wyjaw mi len sekret, bo w twojeiu ręku zemdleję!

Lękając się  now ego wypadku, nachylam się  do ucha 
1‘apleckićj. Pani m ożesz mnie zgubić! Gdyby moja matka



z grobu powstała, słowa nikomu nie powiem. Mniemany F. 
którego pani poznałaś, jestL ucyan Bonaparte. Paplecka ska
mieniała, ja z F. skoczyliśm y do pojazdu. Wczoraj słyszałem  
źe Barłoguski i szanibeian, za mniemaną, obrazę prezesowej, 
pojedynkiem sig odgrażaj;}. Co się  dalej stanie, doniosę; obe
cnie pisanie moje kończę, bo wyjeżdżamy na proszony kawa
lerski obiadek do majora, od którego bliższych szczegółów
0 zakończeniu drugiego aktu dokładnie się  dowiemy. Całunki
1 bratnie uściski. Szczerze c ię  kochający Au. JVt.

O wpływie księżyca na atmosferę ziemską.
Powszechnie znany jest wpływ księżyca na ocean ziem 

ski, okazujący się  w idocznie w  peryodyczném podnoszeniu  
się  i opadaniu wód morskich; skutek ten, tak jest zawisłym  
od położenia i biegu naszego satellita, iż za pom ocą rachun
ku, opartego na teoryi biegu księżyca, naprzód oznaczyć 
można epokę i w ielkość podniesienia wód morskich. Jeżeli 
takie działanie wywiera k siężyc na ciała płynne, wątpliwości 
niem a, iż podobnym sposobem , lubo mniej w idocznym , wpły
wa na stałą m assę ziem i, na rośliny, krążenie soków  w drze
w ach, wzrost nasion i t. p. co w iadom em jest z dośw iadcze
nia naszym gospodarzom i ogrodnikom . Szczególnego rodza
ju  wpływ wywiera także księżyc na zwierzęta, na stan zdro
wia i b ieg chorób ludzkich; osoby w pewnych słabościach  
czują wyraźnie \ypiyw takowy. Ważną byłoby rzeczą , ażeby 
naturaliści zebrali wszystkie wypadki dośw iadczeń, wykazu
jące  wpływ księżyca na królestwo roślinne i zw ierzęce, oraz 
wskazali epoki i położenia naszego satellita w zględem  ziemi. 
Wypadki takowe m ogłyby zczasem  naprowadzić na w iele 
użytecznych w niosków , i wskazać, kiedy te położenia są naj
korzystniejsze tak dla w egietacyi roślin, jako też i dla stanu 
zdrowia ludzi i zwierząt. Ze księżyc działa na ocean pow ie
trzny ziem ię otaczający, to obsenvacye rzeczyw iście potwier
dzają: jakim jednak prawom podlegają odmiany dostrzegane 
w atm osferze, tego przy dzisiejszym  stanie m eteorologii j e 
szcze oznaczyć nie możemy. Nie wiem y także epoki, w której



można będzie zmiany powietrza naprzód tak przepowiadać, 
jak zjawiska niebieskie; nie jest jednak rzeczą niepodobną, 
iżby z wielkiej liczby obserwacyj ścisłych , rów nocześnie na 
całej ziemi przez w iele lat robionych, nie można przyjść do 
pewnych praw i związków między zmianami atmosfery a dzia
łaniem słońca i księżyca na ziem ig zachodzących, tym bar
dziej iż na oceanie i w  krajach międzyzwrotnikowych, zmia
ny powietrza zachowują stałe i wyraźne prawo. Na dowód  
tego , iż k siężyc wpływa na naszą atm osferę, przytoczymy 
tu niektóre wypadki, które Miidler z dostrzeżeń (m eteorologi
cznych otrzymał. W dochodzeniach sw oich , wziął on pod  
uw agę dwa tylko położenia księżyca w zględem  ziem i, tojest 
największe i najmniejsze jego oddalenie od tej ostatniej, czy
li dwa punkta najważniejsze jego  dr-ogi, tojest: punkt ¡¡rzy- 
tiemny (perigeum) i odzieiiuty (apogeum ), i doszedł: iż k się
życ, lubo niew iele, jednak wyraźnie wpływa na temperaturę 
powietrza. W pływ ten nie pochodzi od działania bezpośre
dniego promieni światła księżycow ego, ale od przyczyn nam 
uieznanych. Z dostrzeżeń przez dw adzieścia lat w  Gdańsku i 
{>rzez dziewiętnaście w Berlinie robionych, wypada: iż w  ep o 
ce gdy księżyc jest najdalej od ziem i, czyli w  punkcie od- 
ziomnym, temperatura powietrza je s t  %vyższa o trzy dziesiętne 
stopnia z dostrzeżeń pierwszych, a o pół stopnia z dostrzeżeń  
drcgich, od tej, jaka jest gdy księżyc najbliżej ziem i się  znaj
duje, z czego  możnaby zrobić len iw niosek, iż księżyc im  
bliżtj jest ziem i, lym bardziej ją  ziębi. Z dostrzeżeń barome- 
trycznych, w  kilku m iejscach przez w iele lat robionych, wypa
da: iż barometr, wyżej stoi im bardziej księżyc od ziem i 
jest oddalony. Różnica czyli przewyżka średnia w w ysokości 
barometrycznej, wynosi jednę czwartą linii Farjzkiej w zg lę
dem w jsokości odpowiadającej w ep oce, gdy księżyc jest  
najbliżej ziemi.

Co do stanu pogody, także zachodzą różnice. Im bliżej 
księżyc znajduje się  ziem i, tym częściej deszcze i śn iegi pa
dają; liczba dni słotnych i śnieżnych w epoce gdy księżyc  
jest najbliżej ziem i, zawsze przewyższa liczbę lakichże dni 
w epoce, gdy księżyc jest najdalej; tak iż na 114 dniach sło-
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tiiych \vpienvszetn położeniu k sięży c i, je s t tylko 100 dni 
słotnych w położeniu drugiem.

Położenie księżyca względem  równika niebieskiego, jest  
także w związku ze zmianami atmosfery; uważano bowiem , 
iż przy jednostajnym stanie powietrza, w  epoce w której księ
życ przechodzi przez równik, następuje zmiana co do k ie
runku wiatru, za którą idzie i zmiana stanu nieba: osobliw ie 
też gdy księżyc jest najbliżej ziemi i razem gdy się zbliża 
do linii łącznej czyli do nowiu (1). Również w idoczny wpływ  
księżyca objawia się w zjawiskach magnetycznych. Doświad
czenia z igłą m agnesową w kilku m iejscach robione, okazują: 
iż księżyc ma wpływ na ig łę  m agnesową, i to nietylko na 
jej położenie, ale i na natężenie siły magnetycznej ziemi. 
flansłee/i w Chrystyanii, po wielu doświadczeniach doszedł: iż 
natężenie siły  magnetycznej ¡podlega zmianie peryodycznej, 
zależącej od położenia w ęzła drogi księżycowej naekliptyce, 
czyli^ że zachodzi pew^ny związek między długością węzła  
w stępującego księżyca a zjawiskami magnetycznenii. Kiipfer 
w Petersburgu, z porównania obserwacyj tamże robionych, po
strzegł: że w trwaniu oscylacyj igły, zachodzą różnice odpo
wiadające największej i najmniejszej od ległości księżyca oJ 
ziem i. Nakoniec Kreil, z licznych doświadczeń najprzód w M;- 
dyolanie a później w Pradze robionych, doszedł: że księż/c  
ma wpływ podwójny na ig lę  m agnesową, a ten wpływ z;le- 
ży od łunacyi i od od leg łośc i księżyca od ziemi. Największe 
natężenie siły magnetycznej w kierunku poziom ym, przypada 
w nowiu i ostatniej kwadrze, najmniejsze w'czasie pełni księ
życa.

Rozbiór obserwacyj wykonanych w Pradze, doprowadził 
go  nadto do następujących wypadków:

(1) Że księżyc wpływa na atmosferę ziemską, okazali to: S-hii- 
hler  w piśmie: U nU rsuchangen über den E in f lu s s  des Mondes 
a u f  die F er'inderu iigen  unserer A tm osphacre. L eipzig  1S30, 
I M id le r  w dziele: der Tdoond nach seinen kosmischen und ind i. 
viduellen F~erk3iltnissen Berlin. 1837 s ir. 154— 168 i w roczniku 
Schum ackera  na r . 1840: U ntersuchungen über den  E in flu ss  des 
M ondes a u f  die IV itte ru n g , str. 252 — 261.



a. Zboczenie igły m agnesow ej, czyli kąt jaki czyni jej 
kierunek z linią poJudniową, je s t w iększe, gdy k się
życ znajduje się na w scliód w zględem  południka. 

h. Gdy księżyc jest Ijlisko przejścia dolnego przez po
łudnik, zboczenie igły jest w iększe niż blisko przej
ścia górnego; największe zaś w chwili, gdy księżyc  
przechodzi przez południk pod poziom em, 

c. Zboczenie igły powiększa s ię , gdy księżyc przechodzi 
przez południk górny; daleko jednak mniej niż przy 
dolnem przejściu.

Co do natężenia siły m agnetycznej, dostrzegł on różnic 
następujących: ‘ . .

a. N atężenie siły  magnetycznej w iększe jest od stanu 
średniego, gdy księżyc znajduje s ię  na zachód w zglę
dem południka m agnetycznego.

I). Gdy księżyc jest blisko dolnego południka, natężenie 
bywa nierównie m ocniejszem , niż gdy je s t  blisko gór
nego przejścia.

Z czego wypada iż księżyc najmocniej działa na ig łę  ma
gnesow ą w tenczas, gdy przechodzi przez południk pod po
ziom em . Baranowski.

Jarmark w miasteczku.
Dzień ś . Idziego, ważnym był dla m ieszkańców  m iaste

czka W* i jego  okolic. Tegoto dnia albowiem  odbpval się  
jarmark, na który ze w szech stron nadciągnęły ładowne w o
zy, bryczki; z różnych m iejsc spędzono konie, w ozy, i tłumy 
różnobanvne wypełniały dość obszerny rynek.

Miasteczko W* znacznie od innych riiiast oddalone, w ko. 
rzystném znajduje s ię  położeniu co do prowadzenia w ew nę
trznego handlu; dlatego, chociaż dwanaście razy na rok p o 
wtarzają się  jarmarki, zawsze bywają bardzo liczne i ożyw ione. 
Jako bliski sąsiad, pośpieszyłem  i na nadchodzący. Wpra
w dzie, nie pojechałem  tam w celu  handlarskim dla zakupienia 
w stążek lub p ló c ien ek , bo żony ani dzieci nie m am ; nie 
miałem ^na myśli ani produkcyi, ani konsumpcyi: udałem  się



tam jedynie przez prostą ciekaw ość, czyli, jak się  wyrażał 
rnój sąsiad Kierejsza, aby Jowić gapie. Jarmarki po malycli 
m iastach, uiają dla nas w ieśniaków  szczególn iejszy powab. 
Dla jednych są  źródłem  korzyści materyalnych, i liczba tych 
bywa największa; dla drugich, do których ja roszczę sobie  
prawo należyć, są  żywotnym obrazem, na którym jaskrawe- 
mi farbami oddany jest jeden z krajobrazów życia naszego  
ludu. Nieraz patrząc na te zgrom adzenia, m im owolnie na
sunęła mi się  myśl o jakim H ogarcie, któryby śm iałym  pę- 
zlem oddał jaką z tych scen  r^^etelnie zajmujących; zresztą 
naco nam Hogartów; dość, niech się  znajdzie jaki S tacho
wicz; ale oprócz talentu, niecH ma i serce tak sam o lud 
m iłujące. Boleję nieraz że nie mam usposobienia do malar
stwa, bo czuję że z rozkoszą wstąpiłbym w ślady Krakowskiego 
malarza. Od m łodości życie w iejskie naszego ludu, zajm o
w ało nmie szczególniej. Pam iętam , jak będąc jeszcze bardzo 
m łody (a bawiłem w tenczas w  domu ś. p. babki mojej) wy
kradłem się w ieczorem  ze dworu i b iegłem  pod okna kar
czm y, przypatrywać s ię  rześkim pląsom  i słuchać w esołych  
piosneczek.

Nieraz pan guwerner zabronił za to je ść  obiadu, a ciot
ki łajały po francuzku, m ów iąc: „ z  tego chłopca nigdy nie 
będzie salonowy człowiek (!). I tak m inęło kilka latek, dzie
c ię  podrosło; ale czem  skorupka za miodu nasiąkła, tem i 
na starość trąci; dlatego w olę i dziś pogadać z chłopkiem  
niż z w oniejącą damą, w olę jechać na dożynk i, niż na bal, 
bo cboc mi czasem  tęsknota ścisn ie serce patrzącem u na upo
korzenie najliczniejszej klassy społeczeństw a; przecież milsza 
mi la tęsknota, niż nudy w yższego faktycznego świata.

W takiemto filantropijno-abstrakcyjnem usposobieniu, zna
lazłem s ię  i na owym jarmarku. Z założonerni w tył rękoma 
przecliadzałem się  ¿ród gwaru, krzyku, i rozlicznych głosów  
ludzi i zwierząt. Napróżno w tym chaosie ćhciałem  ucliwy- 
cić jaką pojedynczą scen ę , juki epizod; naraz, spostrzegam  
siwą czapę Mazura: dalejże za nim: przepycham się , tłoczę, 
chcę widzieć jak ślefy Mazur po sprzedaniu m ysiatego, trali 
prosto na litkup do gospody. Ale gdzie lam, rudy Judejczyk 
zagradza mi drogę i zarzuca tysiącem coraz gwałtowniejszych  
pytań, potem drugi, trzeci koniec końców , niżeli zdołałem



odegnać uprzykrzoną chaiastrę, siwa czapa i Mazur znikły, 
a ja zostałem  sam , z rozpaczą i przeklęstwem  w duszy. Mi
nął kwadrans, a ja przecięż szczęśliw ym  trafem znalazłem  
m oję zgubę. Przed drzwiami głównej m iasteczka gospódy, 
stał mój Mazur, ale na tw’arzy nie było już widać tej zwykłej 
dumy i dziarskości; jak ieś piętno osłupienia, połączone je 
dnak z dobrocią, wyryła litkupowa gorzałka: pani Janowa, żo
n a , ciągnęła za rękę, przed chwilą zuchw ałęgo|m ężulka, te
raz pow olnego jak  baranek.

W estchnąłem  m im ow oln ie , i pomyślałem: otóż nowy 
żywioł niszczący zdrowie i byt materyalny naszego ludu, oj! 
panowie pseudo-filantropy, m niej-szerm ujcie ¡rozpisujcie s ię  
po gazetach, a w ięcej działajcie dla dobra ogó łu , mniej czczej 
gadaniny lecz w ięcej czynu, a nie będziecie s ię  uskarżać na 
demoralizacyą i pijaństwo ludu!

Odwróciłem się  za m oim Mazurem, i widziałem  jak  pani 
Janowa odbierała resztę pieniędzy m ężow i, i skręciła  k u tas-  
som , zapewne dla zakupienia jak iego perkalikn na świąteczne 
szaty. Znowu pom yślałem : „m ysiaty s ię  rozejdzie; część  
przepił pan Jan na litkupie, resztę wydrą żonie szachraje ży
dzi, i nie będzie ani konia, ani p ieniędzy.“

Dumanie m oje, przerwało przyjacielskie uderzenie po ra
m ieniu, i g ło s  dobrze mi znajomy zawołał:

—  Co? i ty tu Michale?
O dw róciłem  s ię  i zobaczyłem  pana Seweryna, sąsiada i 

i jednego z m oich dobrych znajom ych.
—  C óż tu porabiasz?... n ie spodziew ałem  s ię  zastać c ię  

na jarmarku, ty filozofie! Czy m asz jak i sprawunek?...
N ie, mój dragi, odrzekłem ; przybyłem jedynie przez c ie

kaw ość, dla rozerwania jednostajnego życia. ,
—  N o, kiedy tak, to pójdź ze m n ą , mam interes na koń

skim targu, chciałbym  dobrać czwartego szpaka do fornalki.
—  A w ięc  słu żę  Ci.
—  Idźm y.
To m ów iąc, zw róciliśm y kroki w  dalszą stronę miasta. 

Na końcu długiej ulicy, prowadzącej do rynku, znajdował się  
plac d ość  obszerny, błotnisty; na nimto zbierali s ię  zwykle 
w szyscy, mający ch ęć  sprzedawać łub kupować konie.
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—  Palrzaj M ichale, rzeki do mnie Seweryn; czy widzisz 
tego chłopa w burej sukm anie, co lak czwaluje na tym siwku? 
Dalibóg, szkapa choć mala ale zwięzła; m uszę ją  zalargować.

Mój towarzysz odszedł w stronę gdzie czw alow ai kurp 
w burym sukmanie; a ja zbliżyłem się  ku środkowi placu. 
Przy chudym chłopaku stała grupa złożona z trzech osób: 
dwóch kumów w siwych kapotach, i rudy żyd ek , konieczny 
przypisek przy każdym artykule kupna i sprzedaży. Interes 
już miał s ię  rozstrzygnąć; szło  tylko o parę złotych: uparty 
jednak nabj“wca w  żaden sposób dołożyć ich nie chciał. Po 
kilkakroć, szorstkie dłonie uderzały o sieb ie z góry, na znak 
zahvierdzenia, i znowu jak ieś trudności przerywały ugodę. 
Kumowie aż s ię  spocili powtarzając w  kółko toż sam o, a ży
dek, z oczym a szakala, niecierpliwie oczekiw ał końca; miał 
albowiem przyobiecane faktorne. Onto nareszcie, nie m ogąc  
dłużej wytrzymać, w niósł g ło s pojednawczy:

—  Ny! o co lu chodzi? o tray złote: niech każdy ustąpi 
połow y i będzie zgoda.

Czy kum om  trafiły te słow a do przekonania, nie wiem; 
jednakże uw ażałem , że oba na chw ilę zamilkli, i na twarzach 
widać było oznakę przyzwolenia; ale starszy kum Bartłomiej, 
obrażony do żj^vego, że dwugodzinne swary zakończy} je 
dnem słow em  żyd łapserdak, poprawił siwej czapy, wsadził 
raki (1) za pas, splunął i wykrzyknął w ucho żydowi:

—  Slucfutj ty, zydiie,/pana Boga wsechuwgącego kochani 
z calé) dusjj, z catego serca, Jezusa Chrystusa i Kajświęlsą 
Matkę Boską także, a djabla się boję, o okrutecnie boję, ale 
icies co, poganinie, ze wolę mieć jednak z djaMem do cynie- 
nia, jak z tobą, pejsaku, psiawiaro, a więcTUsajzkądeśpsy- 
sed, bo ci gnaty potanię.

Żyd przestraszony groźbą, straciwszy nadzieję faktornego, 
znikł jak kamfora, a kum owie dobili sam i targu i poszli na 
litkup. W lejże chwili powrócił Seweryn; wsiedliśm y na bry
czkę i uśm iawszy się  uczciwie z ow ego targu , w esoło  zdą
żaliśmy ku dom ow i. ......l znad Bugu.

(1 ) ręce.



O nadużyciach drukarzy, i  wadach druku.

Dziwić s ie  należy, że prawie w tym czasie, kiedy licz
ba piszących u nas nie tak w ielka, znacznie się  pom nożyła, 
a czytających zwykłą koleją rzeczy pow iększać się  zaczęła , 
kiedy wzrosła fabrykacya książek i handel księgarski się  
rozszerzył, w tym czasie wkradły s ię  w przedsięw zięcia k się 
garskie nierzetelność, niedbalstwo i inne nadużycia postrze
gać się dające tak w  cześnem  i śpiesznen» dostarczaniu żą
dającym książek w  odległe m iejsca, jako też przy sam em  
sporządzaniu książek  i przygotowaniu ich do przeznaczone
go użycia.

Te usterki handlu księgarsk iego, po częśc i były już w y
tknięte w jedn em  z pism naszych czasow ych, wykazane szko
dliwe skutki, jakie dla kształcenia nauk i um iejętności dla 
społeczności ztąd wypływają. Dodać mi tylko należy, że k się
garze prowadzący handel swój takim sposobem , nie pojm u
ją  w cale sw ojego pięknego stanowiska, że s ię  znajdują w' bli
skiej styczności i jakby w sąsiedztw ie z ośw ieceniem  i uoby- 
czajeniem ludzkości, że nie powinni s ię  ograniczać jedynie 
widokami zysku, lub prostego zarobku, ale powinni swój 
zawód uszlachetniać rzete ln ością , pilnością i p ośw ięce
niem się  chociażby i z jaką ujmą chw ilow ego zysku. K się
garz bow iem , prowadzący tylko handel kom m issow y czyli 
spedycyjny, nie posiadający zapasu dzieł prawdziwie poży
tecznych, ale ograniczający się  na najnowszych dziełach za
bawki w w olnych chwilach, na romansach i tuzinkowych wy
daniach dzieł pięknej literatury, n iew łaściw ie nazywa się  
księgarzem , a swój sklep magazynem , ale raczej sieb ie kom- 
luissantem drugiego księgarza, a swój sklep kantorem na- 
zwaćby powinien. N iedbale i nieporządnie prowadzący handel 
księgarski, równie szkodliwym się pokazuje dla czytelników  
jak dla sam ego handlu księgarskiego. Najprzód, dostajemy  
dzieło w kwartał lub pólroku po jego  w yjściu p óźn iej; lo  
dzieło m oże byłoby, w ciągu tego czasu w ywołało drugie 
lepsze od sieb ie, albo przynajmniej zospokoilo żądanie, c ieka
w ość , lub potrzebę czyUijących; lecz w ięcej lu sob ie szkodzi, 
niedbale swój handel prowadzący księgarz, gdyż odstręcza



od sieb ie znajomych sw oich u n iego kupujących, nie zachę
ca publiczności do czytania dziet now ych, która się  dopiero 
w  późnym czasie, z pism  peryodycznycli w  w yciągach o ich 
treści, dowiadywać m usi. Moim zamiarem głów nie jest m ó
w ić o nadużyciach, jakie się  wkradły przy sam em  sporządza
niu książek, jako środka upow szechniającego w iadom ości, 
nauki i sztuki. Od kilkunastu lat, w  którym przeciągu czasu  
w szystkie sztuki zrobiły znakomite w  udoskonaleniu swojem  
postępy, sztuka drukarska pod wielu w zględam i, wyjąwszy 
piękniejszy kształt g łosek  (liter), w  tył się cofnęła lub przy
najmniej rzadko kiedy wszelkim w zględom  udoskonalenia, do 
jakiego jest sposobna, zupełnie odpowiada: i to nie przez n ie
um iejętność lub niew iadom ość, ale przez zbyteczną chciw ość  
zysku, przez w szystko szałem  sw oim  ogarniający liczbowy  
przem ysł i fałszyw ą spekulacyą. Rzadko też teraz zobaczyć 
porządnie wydrukowaną książkę, ażeby posiadała w szystkie 
zalety, jakich wym agają jej cel, dogodnośfć i korzyść czyta
jących. W adyksiążek now o wydawanych, na pozór ozdobnych, 
od pierAYSzego rzutu oka dostrzedz można; lecz czytający 
okropne n iedogodności z nich wypływające czując, zapewnie 
lep iq  je  widzi. Książka mija s ię  z głównym  celem  i podlega  
najważniejszej w adzie, jeżeli ma być szkodliwa dla tego zmy
słu , przez który je s t  dostępną duszy naszej; książka bowiem  
ze zbyt drobnym, ścisłym  drukiem, na papierze kolorowym , 
bibulastym , dla wzroku staje s ię  mordująca i ten najszla
chetniejszy zm ysł psująca. Zbyteczne natężanie nerwów  
ocznych do przeczytania nieczytelnej książki, zm ysł len konie
cznie osłabiać musi.* Także natężona uwaga do przeczy
tania rozdziela s ię  i przeszkadza do zrozumienia rzeczy. 
Najprzód sądząc drukarze, że to do ich zysku nieodbicie na
leży, aby druk był jak najściślejszym , składający s ię  z naj
drobniejszych g ło sek , bez interlinij, przy  ogłaszaniu dzie
ła , dla zwiedzenia kupujących, zwykli dodaw ać: druk ś c i
s ły , jednakże czytelny; w iedzą oni bowiem  d ob rze , że ta 
druga w łasność dla kupujących i czytających je s t  potrzebną, 
chociaż potem  obietnicy rzadko dotrzymują. Format najmil
szy dla nich in 12", 16® lub 32®; ten format użyty p oczątko
wo do dzieł pow ieściow ych , przeznaczonych dla zabawy lu-



dzi od zatrudnień wolnych, klórzyby le dzieła mogli z sobą  
brać do k ieszeni, udając s ię  na przechadzkę w m iejsce odoso
bnione, góry, lasy, lak zadumane i m ilczące, jak są  oni sa
mi; lecz tymczasem przypadło drukarzom na myśl najpo
ważniejsze dzieła, dla ludzi siedzących i pracujących nad slo- 
likiem , którym się  o romansach i nie śni, którzy dziel czy
tanych nie przebiegają okiem dla rozrywki a le je  kilkakrotnie 
odczytują z uwagą dla nauki, w  podobnj’m kształcie druko- 
w'ać. Nie dosyć na tem , aby pozbaw'ić książkę przez wyrzu
cenie interlinij, jej istolnego celu: czytelności; potrzeba jeszcze  
było pozbawić ją  i białych brzegów , aby czytający żadnej 
nie m ógł do lego  co czyla, zrobić uwagi, chociaż książka ma 
zaslępow ać rozmaw'iającego pisarza z czytelnikiem , którzyby ■ 
lym  sposobem  m ogli do siebie przemówić. Z wielu formatów  
znaczniejsze są  in folio czyli w  cały arkusz, in 4lo (w ćwiart
k ę), in 8vo maj. (w ósem ce w iększej), in 8vo min. (w ósem 
ce m niejszej), in 12mo maj. e l  min. (w  dwunastce w iększej i 
m niejszej) in 16mo (w  szesnastce). Z tyeh pośredni najdogo
dniejszy i najpow szechniejszy, będzie in 8vo majori (w ósem 
ce w iększej) dla dzieł poważnych, naukowych, łączący w so 
bie dogodności w iększych i unikający n iedogodności mniej
szych formatów; wyjątki m ogą być tylko w  pewnych wy
padkach, szczególną w łasnością dzieła wskazane. Już leraz 
nie widzimy na szafach owej równości i kszlałtności w  towa
rzystwie au torsk iem , ale zam iast dorosłych i pełnoletnich  
w oktawie, widzim y owych karłów in 12m o, 16mo i 32m o. 
Dziwnie wygląda ta rzesza autorów, podobnie jak w karyka
turze nowych pisarzy Francuzkich, jedni zljyt w ysocy a cien
cy i w ysm ukli, drudzy zbyt niscy, pękaci, tak że trudno z nich 
zrobić porządny zbiór książkowy.

Trudno dobrać wydania pisarzy w  podobnej materyi m ó
w iących , a nawet znaleźć wydania w jednakowym  kształcie  
wszystkich dzieł lego sam ego pisarza. Że drukarze bardzo 
dobrze wiedzą o dogodności dużego formatu ósem kow ego
i o jego  poszukiw aniu , ztąd się  pokazuje że starają s ię  na
dawać książkom  pozornie w iększy format, a lo udając się  do 
niejakiego w ybiegu w tej m ierze. Skutkiem tego , chociaż ku
pisz dzieło w ósem ce dużej, lub w dw unastce, będziesz miał



dawszy oprawić, ósem kę niniejszą lub szesnastkę. M ógłbyś sa 
dzić że oprawiacz zanadto oberznąl brzegi i popsuł dzieło: 
bynajmniej; ci ostatni usłużyciele oświaty, zostali jeszcze  naj- 
rzetelniejszemi w  swej pracy. Winni tu drukarze i wydawcy; 
ci bowiem chcą udawać książki drukowane w dużym form a
cie; żeby je  łatwiej w  św iat wyprawić, nadają im napozór 
większy format, niżeli go w łaściw ie mają; do tego używają 
tego sposobu że arkusze nierówno składają; to powtórzyw
szy w ósem ce trzy razy, będziesz miał pierwszą kartę dużej 
formy, drugie albo krótsze, albo w ęższe; lecz gdy je  opra
wiacz dla przyprowadzenia do równości oberzn ie, zostanie 
się  z ósem ki dwunastka, z dwunastki zrobi się piętnastka. 
Oboje to złe, tak śc isłego  druku, jako też używania n iedogo
dnego lub n iew łaściw ego form atu, nie u nas się w ylęg ło , 
ale przeszło donas, od zachwalonych z rzetelności N iem ców , 
naszych s<isiadów, co w iele piszą i książki po kieszeniach  
noszą; dlaczego i nazwa: książka kieszonkowa (Taschenbuch) 
now szego je s l pochodzenia. U nich też slósunkow o mało 
dziel drukowanych, klórychby wydania dłuższą m ogły sob ie  
obiecyw ać chw alę, jaką sobie zjednały niegdyś wydania klas- 
sykow  w Hiponcie lub Lugdunie Belgickim. Naw'el ów' sławny 
Kotla w Szlutgardzie, ten zasłużony, i dla pięknych g łosek
i rzelelności, chwalony księgarz, w'ydaje teraz dzieła najsła
wniejszych pisarzy, które pod w’zględem  wykonania ustępu
ją  dawniejszym u nrego wydaniom. Tak Szyller w  12 tomach 
ze slalowem i rycinami, nie ma tych wszystkich zalet, które 
miał tenże wydany w 18 tom;ich w roku 1817. W ydanie nie
śm iertelnego G ietego, nie odpowiada ani godności takiego m ę
ża, ani dogodności czytającej go publiczności; wydanie w 57 
iub w ięcej tom ach, i rozwlekle dla swej liczby i nieozdobne; 
wydanie ozdobne w dwóch tomach m oże służyć jako pomnik 
sztuki drukarskiej, gdyl^y tylko te pomniki były rzadkie, nie 
zaś dla użytku czy ta jących , dlaczego leż le wydania ozdo
bne, jednotom ow e w krótce przeszły do antykwarzy. W now
szych czasach zrobił wyjątek od tego , księgarz Berliński w'wy- 
daniu Klozolii nowej, nie zostawiający pod względem  obszer- 
ności i poprawności druku, w łaściw ości formatu i piękności 
papieru, nic do życzenia. .\le  każde dzieło (m ówię lu o ma-



leryalnej jeg o  w artości), zaleca się nietylko sw oją pięknościij, 
użytkiem i ozdobą, ale nadto i swoją trw ałością, gdyż i lo 
istotnie do warunków każdej wartości należy. W idzę niektórych 
drukarzy, którzy się  star.iją o pozór dobrego papieru a nie
o jego  trwałość, ja k to  np. Barta w Lipsku, który w później- 
szem  wydaniu dzieta: Novum testamentun) graece et latine a s... 
nietylko użył najściślejszego druku, ale pomimo białości 
lak słabego  papieru, że przy rozcięciu  kart papier s ię  roz
rywa; zresztą to dzieło inaczej ułożone i na dobfym papierze 
wydrukowane, przy tych sam ych środkach i z mało co w ię 
kszym nakładem , m ogłoby być trwale, piękne i prawdziwie 
użyteczne. Z PolskiCh książek, zasługują na szczególną po
chw ałę po największej częśc i dzieła drukowane w Wilnie 
u Zawadzkiego, jakoto dzieła S łow ackiego, Jana Śniadeckiego: 
w nowszych czasach niektóre pisma Kraszewskiego: IJistorya 
WMIna, Sludya, Ateneum, słow nik B obrow skiego, w ychodzą
cy tam Obraz literatury Polskiej i t. d. W Warszawie: Zbiór 
pisarzy Polskich wydania M ostowskiego; książki drukowa
ne u Gliigsberga i syna Emanuela, jakoto dzieła Bogusław
skiego, Dziewica z Ahidos, stary i nowy testament tłómacze- 
nia B rodzińsk iego; Zycie Napoleona i m arszałków jeg o . 
Obraz świata i t. d. Pod w zględem  artystycznego w ykona
nia , pisma' czasow e się  poprawiły. W Krakowie Historya 
literatury Polskiej, niektóre książki prawne, a teraz wydanie 
dzieł Hugona Kołłątaja, w W rocławiu u Korna teraz wydanie 
dziel F elińskiego, dawni,ej tlóm aczenie pieśni Horacego z te s 
tem Łacińskim. Nie m ogę tu lego  pom inąć, że  nieodbyt w ie
lu dzieł i niepowodzenie drukarskich przedsięw zięć, często  
pochodzi z nieczytelności druku i niewJaściw^ego formatu ksią
żki, jaki to los spotkaj dzieła klassyczne dwukolumnowe pod 
tytułem Panteon, które u antykwaryuszów na szafach oczek u
ją  kupujących. Jak dalece w czesne chronienie wzroku jest  
ważną rzeczą dla człow ieka, jak nieuwaga pod tym w zglę
dem szkodliwą dla n iego, nauczyło szczególniej dośw iadcze
nie w Bawaryi, gdzie nauki kończący m łodzieńcy wychodzili 
ze szkół ze zbyt osłabionem i oczami; dlatego nastąpiło roz
porządzenie o dobro m łodzieży troskliwego króla, aby po 
szkołach nie stawiać tablicy naprzeciw światła, używać czar



nego atramentu, b iałego i dobrego papieru, wyraźnie druko- 
wanycti książek. Nakoniec, jeszcze m uszę pom ów ić ó jednem  
nadużyciu, które s ię  w  ostatnim zjawiło czasie, aby w  miarę 
powtarzania wydania jak iego dzieła, każde nowsze wydanie 
pogorszać. Księgarze powinni się  z w yższego uważać stanowi
ska, a nie jak prości rzemieślnicy lub rękodzielnicy, którzy 
nowe materye starają się  w  najlepszym wyrabiać gatunku; ja 
ko będące w m odzie i pokupniejsze, później taniej dostar
czają tegoż sam ego towaru, ale w  podlejszym gatunku; sądzą 
bow iem  że* tymże sposobem  podlejszy towar sprzedając 
taniej, też sam e osiągną korzyści, co sprzedając dobry dro
żej, a nie zważają na to, że dobry towar służący do zaspokojenia  
prawdziwych potrzeb, zawsze poszukiwany i że dlatego wy
chodzi z m ody, że go  w poślednim  wyrabiają gatunku, gdy 
przeciwnie każdy wyrób powinien s ię  doskonalić i przez to 
sam o w  użyciu się upo\vszechniać i utrzymywać. Takie po
stępow anie jest to sam o, co  robić fałszywą spekulacyą; ksią
żki bow iem  nie są  przedmioty tego rodzaju, aby przez uży
cie podlegały zupełnem u zniszczeniu; ow szem , każdy kupu
ją cy , chce jak dobry gospodarz, aby obok użycia, pozostała  
mu wartość rzeczy kupionej. P łody drukarskie, nie mające 
wewnętrznej w artości, tak co do zawartych w  nich w iadom o
śc i, jako też Co do m ateryalnego sporządzenia, nie mogą  
nigdy na długi pokup i utrzymanie s ię  rachować.

Ferd. Kar. Rutowski.

Osmanida,poemat epiczny Jana Gundulkza^zIlUryjskiego 
językana Włoski metrycznie przettómaczony przez Marka 
Antoniego^Widoicicza IB Dubrowniku(Raguzie) 1838 r. (1) 

W iadom ość o Janie Gunduliczu, znakomitym poecie llli- 
ryjskim wieku XVII, i o poem acie jego  Osmanida, udzieli!

( l )  Mając sobie udzielone lo tłómaczenie Włoskie Osmanidy z bo
gatej bittlioleki hr. Stanisława Grabowskiego gicneralnego Kontrole
ra Królestwa, sądziłem ie uwag' kilka nad poematem, znanym do
tychczas tylko z treicl podanej przez p. Dubrowskiego, nie będzie 
bez interesu dla czytelników Biblioteki W arszawskiej.



już czytelnikom  Biblioteki W arszawskiej, p. Dąbrowski w po
szycie listopadowym  1841 r. Tam, obok treści pojedynczych  
pieśni poematu, i wyjątku z pieśni XI, tlóm aczonego na P o l
ski języ k  przez hrabiego Leona P otock iego , przytoczone są 
oraz zdania krytyków, z których jeden naw'el Gundullcza Ho
merem Illiryjskim nazywa.

Cokolw iek bądź, epopeja Gundulicza spoczyw ała w ręko- 
P iśm ie lat ze dw ieście , bo do 1826 roku, gdy w edług po
w szechnego mniemania, ukończoną została roku 1621. P. Du- 
browski, ze w zględu na śm ierć Osmana, która je s t  zakończe
niem poematu, a miała m iejsce 24 maja 1622 r, o rok jeden  
cofa  ukończenie Osmanidy. Nam zdaje się  koniecznem  cofnąć 
je  jeszcze  o lat piętnaście, tojest do roku 1637 (na rok przeil 
śm iercią poety), a to z następującej przyczyny.

W pier\vszej pieśni Osmanidy je s l przypisanie poematu 
królowi, nie książęciu , Władysławowi Polsliieniu , a ten w stą
pił na tron, jak w iadom o, 1632 r. P ieśń ósm a zaczyna s ię  od  
wykrzykników nad pięknością córki Cesarzów, którą sobie  
W ładysław zaślubił; a tą je s t  Cecylia Renata, zaręczona 
w 1637 roku. ‘

Wprawdzie nie unikniemy tu anachroiuzmu, ponieważ 
w edług p oety , sam Osman zazdrości W ładysławowi takiej 
m ałżonki, i ustępuje mu jak w boju tak w m iłości (pieśń  
VIII, strofa 4ta); a Osman piętnaście lat przed zaręczynam i 
W'íadystaw'a, zginął. Ale to w łaśnie daje nam pow'ód do zwró
cenia uw agi na czę ść  historyczną poem atu, całkiem  dow ol
nie obrobioną, i nastrzępioną anachronizmami.

Itak, głów ną rolę grają w Osmanidzie, historyczny w ięzień  
książę Korecki, i urojona żona jeg o  Krunostaw'a bohaterka 
W irgiliuszowska, a potem na dworze Zygmunta, jakiś Bore
cki, o którym znajdujemy w przypiskach do pieśni Xtéj, że 
b ył z Górki, i w ojew odą Poznańskim. Potem  w  w yli
czeniu sławniejszych w odzów  Polskich \y bitwie C hocim skićj, 
zamiast Lubomirskiego, Wieniawskiego, Zórawióskiego, Sobie
skiego, Czartoryskiego, Zawiszy, pod dowództwem hetmana 
C hodkiew icza, o których w spom ina Krasicki w Wojnie Chocini- 
skiej; u Gundulicza mamy pod Karolem hodjecich. Despo
ta di Vtína, hrabiego Bodotüschki (zapewne Radziwiłła), Słe- 

Tom I. Marzec JS44.



fana Faceu, Zienowicza, Wielkiegn Zamojskiego (który umarł 
lat kilkanaście przedlćm j, -nakoi;iec jak iegoś w alecznego Mi
chała da Segłio (m oże S ien iaw sk iego), który pierwszy był 
zw ycięztw a początkiem .

W innem m iejscu poematu (w pieśni Xtéj) je s t  opisanie 
sali zamkowej w W arszawie, ozdobionej portretami królów  
P olsk ich , któiych  poeta, od Lecha począw szy, w edług D łu
goszow sk ich  i Kromerowskich podań w ylicza, opuszczając je 
dnak niektórych w spom nienia godnych,jako Bolesława Szczo
drego czyli Śm iałego, i W ładysława Łokietka. Kończy na 
Stefanie Batorym, którego pod niebiosa wynosić można by
ło , przemawiając do W ładysława IV. Zygmunt IV bowiem  
nie radby tę strofę czytał:

Di braodo armata la man destra, e fiero 
Neli’ aspetto tultor, e niioacciante 
Di Sterana BallSr in alto altiero 
Si inostra ii simulacro alto, gigante;
Dei simuiacri ei sol cbiude ¡1 senliero 
Quasi dir voglia; in van guardo piu inanie 
Meslo cercar in allro Re vorrebbe 
Che Slefano Bailor in s i non ebbe.

(Canto décimo.)

nDarnjo wzrpk przenikjiwy chciałby w  innym królu takiéj 
cnoty szukać, którejby Batory nie miałli*

Ponieważ wsppnłpieliśm y o Wojnie Chocimskiéj Krasi
ck iego , m usim y jeszcze  dodać i tg uw agę, że mało bardzo 
styczności ma ten poem at z Osm^nidą. Usmanida, która pod  
w zględem  sztuki da|ękq wyżej stój, jako utwór spółczesny , 
m ogłaby m ieć dla nas w ielką w agę, gdyby szczegó ły  o P oi
se«  i o bitwie Chociposkiéj (epizodzie poematu którpgo tre
śc ią  są  wypadki życia Osmana), były zpodaó wiarogodnych  
czerpane. Osman jednak, dum ny, p op ęd liw y, zabobonny, 
równie dobrze w poem acie Gundulicza, jak na w stępie po
ematu K rasicluego oddany. W obudwu poem atach złe duchy
i m oc czarnoksięzka w  obozie Tureckim, w ielką rolę grają.

Zawsze w ięc  zjaw ienie s ię  tak d ługo ukrytej w ręko- 
piśm ie epopei pobratym czego z nami narodu, powinno obu
dzić w nas c iekaw ość i zam iłow anie, a m oże i chęć przela



nia na język  Polski licznych p iękn ości, które w yw oiaiy przed 
lal kilką tlóniaezenie W łosk ie Osmanidy.

Alexander Pnezdzieeki.

Kassa wiejska.
W chwili kiedy tak w iele piszą o  różnych sposobach  

oczynszowania w łościan, nie od rzeczy będzie lu przytoczyć 
co jeden z donataryuszó\y w dobrach przez rząd mu nadanych, 
dla włościan sw ych uczynił. Jest w nich gospodarzy przeszło 300.

Posiadacz dóbr tych, m ocą zeznania przed nolatyuszem  
w form ie przez prawo przepisanej, darował gm inie swej w go- 
towiżnie po złp. 60 na gospodarza, z zastrzeżen iem , ażeby  
kapitał ten, zostający pod kluczem  sołtysów  i radnych, oraz 
pod nadzorem władzy m iejsco \vej, dopóty m iędzy w łościan  
wypożyczanym b y ł, dopóki się  na każdego gospodarza po 
zł. 1800 nie zbierze, co w  ciągu  lat k ilkudziesięciu  nastąpi 
przez składane procenta.

Wtedy dopiero każdy gospodarz opłaci pieniędzm i na n iego  
przypadającemi, grunt posiadany przez n iego , i zostanie jeg o  
w łaścicielem .

Od lat blisko 7, jak dar ten nastąpił, kapitał ten był ciągle  
wypożyczany m iędzy w łościan  tej gm iny, częśc ią  w  gotow i- 
żnie, częśc ią  w zbożu, które na zasobow y magazyn zakupio
no. Zwrot kapitału w ypożyczonego i procentów , regularnie ui
szczał się  w dzień imienin w łaściciela  dóbr, i z 18 ,000 kilku
se t zł- już s ię  zł. 30 ,000  uzbierało.

W łościanie pożyczkam i wspierani, przyszli do dobrego sta 
nu tak d a lece , że już zboża z magazynu zasobow ego nie 
potrzebują i takowy sp ien iężyw szy, kapitałem gotow ym  czy
nią pożyczki w łościanom , li tylko rzeczonej gminy.

O statecznie, gdy donator zw iedził sw e dobra, w łościa 
nie jego  przybyli w szyscy ze złożeniem  sw ych dzięków  a ra
zem po zasięgnienie zdania je g o , czyli nie byłoby dobrze w ra
zie, jak s ię ju ż im  tyle pieniędzy nazbiera, że wszystkich w gm i-  
nie rozpożyczyć nie będzie można, ażeby oni za nierozdane, 
listy zastawne kupowali, i w l«n sposób procentu nie tracili?



Ta uwaga dow odzi, jak byt polepszony wJościan nastręcza 
iin m yśli, które bez n iego aniby im były przyszły do głow y.

Jestto piękny do naśladowania przykład dla w łaścicieli 
dóbr zamożnych. Ale i mniej zamożni m ogliby niem ało uczy
nić dla przyszłości swych w łościan, jeżeli nie darem w go- 
towiżnie, to przynajmniej zaprowadzeniem w gminach ich kass 
oszczędności i małych składek rocznych, z których dochód  
byłby na składane procenta um ieszczany i na cel taki zcza- 
sem  był jirzeznaczony, jak w dobrach ow ego donataryusza. 
Przy dobrych chęciach i w ytrwałości, każdy z w łaścicieli dóbr 
w ieleby m ógł uczynić dla swych w łościan , ale z b o leścią  ser
ca wyznać potrzeba, że od lat w ielu pisano m nóstwo o sp oso
bie polepszenia ich losu , a m ało kto w tym celu  co uczynił. 
Tracić jednak nadziei n iem ożn a, że tak zaw sze nie pozostanie.

Konst. WoL...

aiady języhu Polskiego w mowie youpulstwa gub. 
Archangiekkitj w Rossyi.

W Pamiętnikach ojczystych (O teczestw . Zapiski) piśm ie wy- 
dawanem w Petersburgu (Nr. 11 z r, 1843 w  R ozm aitościach  
str. 15), zebrano w  kształcie słowniczka wyrazy używane przez 
lud Archangielskiej gubernii, z określeniem  ich znaczenia, lub 
objaśnieniem przez obok położone przykłady. R zeczą jest  
szczególną, źe niektóre r tych wyrazów są  widocznie Poiśkiem i, 
jak np:

dorodny: rosły^ m ężny w sobie.
jedna: np. żebyś mi jeden przynajnmiej dał pieniądz.
toAski, przeszloroczny.
toni, w  przeszłym  roku.
robić, np. teraźniejszego roku dosyć zarobiłem. Przyjął
bym go do służby, ale czy on m oże to robień 
Śledzącem u i porównywająceniu, przykładem Pamiętni

ków ojczystych, prowincyonalizmy różnych okolic  kraju, czy- 
by nie odkrywały się  zachow ane w m ow ie ludu pewne ska- 
zów ki, godne dziejopisa uwagi, że ten lub ów pienvotny na
ród do tej lub ow ej strony ziem i, związki lub wpływy sw oje  
rozciągał'? w tej lub owej stronie zatrzymywał s ię  kiedj’śV



KRONIKA LITERACKA.

Przygotowania do wiedzy mowy Polskiej, przez Feliksa 
Jezierskiego. Warszałoa 1843.

Niedawno donieśliśm y jeszcze  o ukazaniu się  pisma 
w m ow ie Niem ieckiej pośw ięconego  rozbiorowi naszej; tom  
2 , lej zajmującej i znakomitej pracy {Wortforschungslehre der 
polnischen Sprache) już się  ukazał; tymczasem i bbżej sieb ie  
otrzymujemy podobnej treści badanie. N ie omyliliśm y , się  
sądząc: że obfity skład m owy naszej, skład przybliżający się  
do utworu rzeźby, i przeto wyraźniej nad inne do dzieł sztu
ki, dalej też niż gdzieindziej zaprowadzić nas m oże. Już S a 

nta m nogość um ysłów  pośw ięconych materyalnym badaniom  
języka tego i ich wypadków, stanęły nam w części za dowód; 
raz dotknięte badanie we^vnętrzne spieszniej jeszcze  i żyw o
tniej, sądzim y, nas poprowadzi. Nauki, jak na to wzmienia- 
m j' zaw sze, lo rozdrobnione kroki człow ieka w  badaniu taj
ni natury, sw ych losów; na drodze tej m owoznawslwo szcze
gólną żyw otność zaręcza. W szelka mowa to nie surow y, lo  
już z cech ą  pewnej pracow itości ducha, maleryał. Jeśli myśl 
ledwo w szczęta, je s t  w nas jeszcze  błędnym zarodem , przed
miot oderwaniem zm ysłow em , m ow y jest już skutkiem  
poję iia  i wydaniem tego pojęcia. O koliczność iż różność  
p ok oleń , jedn ość myśli w różny zewnętrzny sposób  wydaje, 
jest istotną. O koliczność iż jedność środków , różność pojęć  
oznacza śród różnych pokoleń (tir, itir), jest w  sob ie  istoUią- 
O koliczność iż ludzkość tych w' jednym  celu różnych uży. 
wająca środków  w sw ych pokoleniach, je s t  jednak jedną i 
tą sam ą ludzkością, jest w sob ie istotną. Szczegó ły  te w ska
zują nam na zam ożność wypadków śród drogi, lubo zarazem  
na długość. Jeśli dziś w  objawieniach mów ludzkich dostrze
gają nasze badania sprzeczność, sprzeczność ta b \ć  musi



w naturze, nie rzeczy, lecz naszych badań. Nie ma regiilij 
bez icyjątku; lianie to zamienione w przysłowie, je s t najlepszą 
krytyką naszych regut.

Slan niedawny zasad m yślenia, objawiający s ię  pośród  
nauk przeważnie, stan myślenia oparty na materyi i zm ysłach, 
objawia! i w  częśc i językoznawczej sw ą dobę. Kilka praw 
dojrzanych śród mowy w zewnętrznej jéj ^materyalnéj) stro
nie, miañe były za ca łość język a , granimatyka za jego  zna- 
tiie. ¡U nas któś dobrze rzeki: że raczej słow nik i przew o
dnik dom ow y niż grammatyka, nazy\vaćby się  powinny nau
ką języka. Grammatyka nie jest, rzeczyw iście, przykładem, 
nawet całej materyalności języka, tym w içcéj nie wkraczała 
do sfery przyczyn. Przyczyny tojednak stanow czość śród ba
dań. Rzeczywiste poznanie czyli wiedza języka w szelk iego, m u
si objąć nietylko ca łcść  strony jego  zewnętrznej, lecz też 
ca łość strony jeg o  wewnętrznej, oraz ich zw iązek. Żaden 
lud dotąd nie posiągł rzeczyw'istéj w iedzy swéj mowy. Ży- 
w czość oraz dobitność zjawisk zewnętrznych śród naszéj, za
ręczają nam m oże skorsze ow oce, liczne jednak  prace i do
ciekania w stępne, m uszą je  poprzedzić.

Pńygolowania do wiedzy języka Polskiego przez p. Feliksa  
Jezierskiego, które mamy przed sobą, w zięły  w łaśnie za cel 
jedno z tych zadań w rzeczy języka, badanie jego  strony w e
wnętrznej. W piśm ie tern usiłow aniem  autora jest: patrzeć 
i docieczenia sw e czynić ze stanowiska bezwzględnego my
ślenia. Autor zamierzył w niém rozwazać i w skazać rozu
mną budowę m owy, którą rozbiera w pier\s'iastkach, w  feno
m enologii jéj g łosów , form ach, czasach, rodzajach, liczbach  
i wszelkich w ogóle  głów nych, szczegółach  językow ych. Oto 
je s t  ogólna treść pisma.

C złow iek odróżnia s ię  sw oją wewnętrzną naturą od re
szty przyrody, której zadaniem jest m echanicznie tylko jedne 
doby przebywać; otrzymał on m ożność silniejszą i ahy obja
w ić ją , tworzy, „a  kiedy, uważa autor, pojęcia nasze o na
turze ani zburzyć m ogą ani odmienić panującego w niéj po
rządku, potrzeba ją  przenieść w posiad łość, jąć s ię  jéj, a po 
ujęciu pojąć, za pom ocą zm ysłu widzieć ją , a przez w zm o
cnienie widzenia wiedzieć, a po wiedzeniu powiedzieć ją , daléj



przywołać, przyzwać i nazwać.'’- Mowa jest czynem  łwórcZ4}- 
lici człowieka; udziela się  nam przez środek materyi, je s t je 
dnak czynem człow ieka a nie materyi, , ja k  muzyka nie jest 
dziełem  narzędzia lecz mistrza;“  słowa m ow y są  w^yrażeniem 
naszego p o jęc ia , są  powtórzeniem świata lecz już z cechą  
uznania; m owa reprodukuje n a tu rę , nie mMaduje ją , powta- 
i-za ją , lubo oderw anie, bezładnie. Z kilku dźw ięków  płynie 
cały świat; i w  tym układzie żyje jak  naród przez w ieki. Ję
zyki samorodne (przez przymiotnik ten, autor chciał zapewne 
wyrażać: bliższe źródła) t. j. których ziarna sam e od sieb ie  
(f) pochodzą, zasługują tu na głów ną uwagę; dla tych, roz
lew  organiczny nie ma ujścia ani granicy. Każdy język  przez 
długoczesny nałóg wyrobił dla sieb ie pewny a nie inny sp o
sób  w ygłaszania, i cudzoziem iec nie zdoła przejąć tonu obcego  
mimo w szelką  staranność; autor wyraża tu (słuszne zdziw ie
nie: iż gdy organizacya języka naszego jest silniej wyrobioną 
i trudniej da s ię  przejąć, są  m iędzy nami którzy uganiają 
się  za obcą; „za  prawdę, nie upatraymy w tem , m ów i, czczej 
i dziecinnej chętk i do błahych now ostek, jak raczej nazwij
my to nieuctwem tępych głów , zbyt szczupłych ramion do 
udźwignienia godności rodow ej.“  (1) Autor czyni dalej poró-

(1) Dodać tu można: iz owe dawanie n nas pierwszeństwa (o kló- 
rém autor wzmienia) mowom obcym pośród krajowej, nietylko z po
wodów swéj lingwistycznej bezzasadności jes t raną. Różność dźwię
ków używanych przez ludzkość dla ttómaczenia jednych i tychże 
pojęć, raoze być materyałem dla badań, lecz powtarzanie ich nie 
jest wyobrażeniem postępu. Umiejętność tlómaczenia swych pojęć 
dźwiękami słów obcych, jes t tylko objawieniem pam ięci, nie rzetel
ną wyższością moralną. Staranność o dościganie wyższości której 
podstawą jest czczość, musi dawać przewagę czciośei śród ogółu 
towarzystwa krająwego. Nieuźywauie przeciwnie w towarzystwach 
krajowych innej mowy prócz własnej, otrzymuje w skutku staran
ność o inne przewagi; moralne, i -jednało właśnie z przyczyn iż 
kraje które zachowują ten zwyczaj (jal^ Fraacya i Anglia), pier
wej też postąpiły w rzetelném rozwiciu wewnętrznem. Ta po
wszechna chęć odro&;iiania się której, źródło spoczywa w uczuciu 
ułomności naszych i obcych, upowszechniła w krajach stawiających 
krok pierwszy na drodze cywilizacyi, używanie języków nowych.



wnanie myśli języka i myśli narodu, i przechodzi do poje
dynczych szczegółów , do określenia przewodów m yśli przy 
objawieniu się  dźw ięków  i sJów. W uwagach o ogólnym  
składzie wyrazów, wzniienić winniśmy, iż aulor niejednokro
tnie w ystępuje tu przeciw najnowszym m owoznawcom . Autor 
np. zakoticzenie, za przybył organiczny uważa. Pierwiastek 
(g łosk i pierwiastku) przedstawia nam wyobrażenie pojęcia  
podm iotu rzeczy , zakończenie p rzen osi, to pojęcie ogólne  
w szczególne, czyli, jest uprzedmiotowaniem w drugim sto
pniu. Jeżeli sam pier\viastek (m owa) jest pojęcie?)!, pod
miotu, tedy zakończenie (forma) jest pojęcieui przedmiotu.

W oddziałach: fenomenologia i wiedza głosów, autor idąc 
za śladami spółczesnych i um iejąc żywotną korzyść z ' j ę 
zyka o którym pisze, w yciągać, starał się  zbadać i wskazać 
n-eicnętrzne znaczenie każdego głosu , przyczynę i t. p. „ S ło 
wiańszczyzna, robi tu nłiędzy innemi u w a g ę , a przedewszy- 
stkiem  mowa nasza, stanowi świat zupełnie odmiennych ma- 
teryałów'; jej roślinność i w zrost, są  całkiem  now'e i nie
znane dla Europy północnej, a przyszłość ich tak rozumnie 
przewidziana w naturze dobranych żj-wmoIów, że sam o roz
wijanie się  m echaniczne, wydzielenie wszystkich cząstek na 
oddzielne pokarmy, stworzyć m ogą pochód w iekuisty .“  Za
sadą utworu brzmień, w edług autora są  samogłoski. Pier- 
w ogłosem , najw^yższa ¡podm iotow ością jest A; to A m ieści 
W' sobie i w  rozłamaniu nam daje E, wchodzi w  ruch dal
szy  przez I, } i zamyka się  W' Ó: dnem utrzymującem tę 
czynność jest f . E i O, mają nadto swe pohocznice w  jK i O;

ja to  na jła tw ie jszy  z f środków. Osłabiiienic i wreszcie zniknienie 
środka, jest i bytoby najlepszą wskazówką i miarą rzetelnego we
wnętrznego postępu. Przemiana, jaka w tym względzie śród naj
znakomitszej nawet sfery naszych towarzystw coraz się ogólniej 
objawia,' nader miłą jest dla nas wskazówką i wróżbą. Jeden, przy
pominamy, salon z wieku zeszłego, w którym przyjęta była mowa 
ogólna, więcej wpłynął na przyszłość krajową, aniżeli sto innych 
śród których brzmiały dźwięki chwytane ze świata całego. Krok 
jednak, dodać tu winniśmy, winien być stanowczy; do celów mogą 
wieść tylko środki, a nie półśrodki.



jako świalJa nie podobna ująć bez mroku, tak e dopiero po
za e przedowiaila czem jest w istocie. A że język  nasz przede- 
wszystkiemi narzeczami ryje sobie coraz rozleglejsze koryto dla 
podobnego rodzaju organizacyi, w ięc jestto język niespracowa- 
nego rozw oju.“  Przejściem  sam ogibsek do sp ó łg io sek  są 
spółg łosk i nosow e. Autor oznacza po szczególe  pokolenia 
spółg łosek  i przeniesienie się  z gieneracyi do drugiej, uwa
ża za postęp żpyotności; za objawienie s ię  najwyższego po
stępu dziejowego; zmianę postępną sam ogłosek  i spółg łosek  
(wZoAę -wlecze). W porównaniu organizacyi dyalektów s ło 
wiańskich liossyjskiego i Polskiego, autor uważa iż w  pier
wszym zasadą odmian jesl: zmiana sam ogłosek  (w ięc stałe 
odcienianie podmiotu), w drugim spółgłosek  (w ięc wyrażenie 
rozwoju).

Po rozważeniu znaczenia szczególnych g ło só w , autor 
przystępuje do wewnętrznego rozbioru składów czyli loyra- 
zów. Imiona są  podm iotem , czasowniki przedmiotem. Imie 
jestto  człow iek  w cielony ze społeczeństw a i ogóiu  jeg o  roz- 
wicia; słow o jest już społecznością!(działan iem ). P ołącze
nie jest Vfsktadni. Objawianie s ię  wiekuistej idei przez prze
rodzenie się w m ow ie, wydaje (w edług autora) najjawniej jej 
łro islość, (trzy liczby, trzy czasy, trzy rodzaje, trzy stopnie 
i t. p). „Trzecia osoba, nie je s fp o s ta c ią  pierworodną, ale 
pochodzi od pierwszej i d r u g ie j .Z a r o d e m  rzeczr, jest ko- 
viecznoić, objawieniem  s ię  jej, rzeczywistość, czynnikiem przy
rodnim je s t mus. Istota, czynnik, zjawisko (m yśl. m us, czyn) 
są  w  języku jak i gdzieindziej, Irzy strony rzeczy. Wyobra
żeniem  zasady twórczej, je s t  je (autor dowodził tego w tcie- 
dzy głosów); w  pierwiastku tym są  nasiona pojęć, czasu, licz- 
hy; ję, jem, ę, e, m, jest w e wszystkich czasow-nikach i for
m ach ich. Język nasz w czasie teraźniejszym, osadza form ę 
zachow awczą w przeszłym twórczą ( ł ) : czas przyszły któ
ry jest wprowadzeniem nas w rzeczyw istość, w ieczność, 
oznacza s ię  przez alluzyą powrotu do naszego imienia^/?rzy- 
im̂ ek). W ciągu  uw ag tych, autor zwracając badanie ku tak 
upowszechnionem u w składzie języka naszego ś (któś, cóś, 
kiedyś, się, leś i t- p-) które m usiało m ieć kiedyś znaczenie 
później zatracone, mówi: »to *'odszukane w języku, dowiedzie 
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tylekroc powtarzanej jeg o  własności: że na dnie swojem  prze
chowaj starannie źj-W'ioly przedw ieczne.“

Pism o sw e kończy autor rozwagą liczb i rodzajów. W szel
kie wyobrażenie szczego7«e nie jest p ierw iastk iem , lecz oder- 
waniei^ sie  już od jedności. W yobrażenie liczby pojedyn
czej i m nogiej, je s t  „w cieleniem  idei w  drugim i trzecim  sto
pniu.“  Oznaczanie rodzajów w jeżyku naszym, najlepiej (w e
dług autora) odcienia filozoficzną drogę tego języka. W ro
dzajach naszych jest jedność̂  rozkład czyli dw oistóść, i po- 
tcTÓł do jedności. P ojęcie rodzaju zjawione w naturze , po
wtórzyć się  m usiało i w jej odbiciu, języku. Stworzony pier
wotny czlow'iek, jednością  byl »ale skoro la jed ność popchnię
ta koniecznością rozwoju, w'padia na kolej zaprzeczenia s ie 
bie, ca łość odznaczyła s ię  w  połow y (pót, pteć).u Jako zaś 
pierworodzaj (niemiec: Urgeschlecht) krył w  sob ie  spoczyn- 
kow o nasiona p łciow e, nosząc m ożność objawienia s ię  na tę 
lub ową stronę, tak rodzaj nijaki chowa napowrót t. j. skry
wa w sieb ie po ruchu w ykończone sam odziały rodzajowe. 
Rodzaj nijaki ma s ię  do pierw otnego, jak uznanie do prze
czucia. Autor przeciwko zdaniom innych (jak Beckera w  Or- 
ganism der Sprache) mniema: »iź przyczyna rodzajów w  im io
nach nieżywotnych, je s t  nie przijgoduią (t. j . z powodu natury 
zakończeń) ale wewnętrzną. Rodzaj żeński, jest dalszym roz
wojem; duch przeto w sw em  objawieniu m ów nem , wyobra
żenia pochodne oznaczał rodzajem następnym. Autor okazu
je  to przykładami w  języku naszym, i uważa: iż równy proceder 
m yśli odpowiada procederowi w rozważanem rozw iciu się  
głosów . Spółgłoska twarda, je s t oznaczeniem stałem  rodza
ju  m ę z k ie g o , m iękka żeń sk iego , o, e, ę, rodzaju nijakiego  
czyli powrotu i uwieńczenia. Wyjątki z biegiem  czasu po
w stały .“

Zapatry^wanie s ię  p. Jezierskiego na język , je s t  w ięc , w i
dzim y istotnie stósow aniem  do sw ego  zadania: system atu zwa
nego fiMtrrg/fdnym. Zapatrywanie się  to, jak widzim y, jest j e 
dnak (jako w łaśnie sam system ) z nazwiska tylko bezw zglę- 
dnem . Jestto dociekanie językoznaw cze, co chwila o bez- 
warunkowości m ó w ią ce , w istocie zaś na przedm iocie, czyli 
m yśli weicnętrznej, zatrzymane. Że autor Przygotowań do .



iriedzy języka, lak przez całość języka jak wiedzy, część  icli 
lylko wewnętrzną rozumie, sam to niejednokrotnie wyjaśnia. 
Określając rzeczy^viste znaczenie mowy czyli języka, w  samem  
zaczęciu pisma autor mówi: „M owa w śc isłem  rozumieniu 
nie ma strony zewnętrznej, albowiem rozwija się w ludach i 
m yślach« i dalej: »badania nasze nic nie mają spólnego z ce 
lami stósow an em i, nie zmierzają do ujęcia istniejących na
w et materyałó\y w  ca łośc i, albo opasania ich m yślą jedności 
grainm alycznej.« W pojęciach tych, zdaniem naszem , le iy  w'ła- 
śnie strona ujemna pisma autora. D laczego autor tak sądzi, 
iż badania, które zamierzył czynić i czyni, mogą nic nie m ieć  
spólnego z celam i stósowanem i? Autor m ówi iż mowa nie 
ma strony zewnętrznej, bo rozwnja s ię  w  ludach i myślach; to 
co rozwija się  w ludach i myślach a nie ma strony zewnętrz
nej, nie je s t właśnie mową; zew nętrzność m owy jes t przeci
wnie poręką i źródłem nadziei wypadków w drodze dociekań.

Badania materyalne języka, nie wystarczającem i są  bez- 
w ąlpienia, nawet dla jeg o  potrzeb zewnętrznych. Badania 
jedynie zewnętrzne, nie doprowadzą nas np. w  sw ej czystej dro
dze, ani do ostatecznego rozstrzygnienia dźw iękow ych wahań 
s ię , ani do potworzenia słów  nowych pojęciom , do ustalenia 
form (2) i t. p.

(2) Za dowód stanąć może lo mnózlwo w yrazów  i fo r m  logi
cznie nawet tworzonych i Wprowadzanych przez mowoznawców ma
teryalnych, klóre przecież n.te utrzym ają- się. Postawimy tu pier
wszy przyiiJad Itliry  się nam przypomina, jid e lu n g , M endelson, 
i i a n t  upowszechnili w języku Niemieckim zakończenie przymiolne 
bar. Na wzór tego, jeden z pisarzy naszych (^Przybylski) chciał 
upowszechnić u nas zakończenie bny. Łacińskie lauH abilis, u uas 
chwalebny; jeśli tedy ten wzgląd który Rzymianin oznaczał przez 
ilis  oznaczamy przez bny, wszelkie przymiotniki Łacińskie na bilis  
powinniśmy tłómaczyć przez bny.adm issib ilis, mówi ten autor, win
no być przypuszczebny, calculabilis obrachubny, comparabilis po- 
rów nabny  i l. p. Tenże autor w tejże rozprawie swej o pisown* 
(we wstępie do przekładu Homera i Kwinta Kalabra czyli klaczą, 
starośw iatn iczrgo), usiłował téz wiele innych wprowadzić nowo
ści, żadna z nich próżną nie jest zapewne zasady materyalnéj, brak 
jednak wewnętrznej, staje się tu właśnie źródłem jakowegoś uczucia



Wszakże i badania wprost i wyfijcznie wewnętrzne, nie da
dzą nam tej korzyści. Za dowód tego m oglibyśm y powtórzyć 
własne iłow a autora. Pan Jezierski cheąc wskazać przykła
dem, iż poznanie wewnętrzne języka wpływa i na wykład jego  
zewnętrzny, na str. 121 mówi; »W pływ lilozofii (?) na pra
ktyczne ulepszenie języka, nie podlega nawet wątpliwości. I 
tak, jeżeli np. w  pisowni postrzegać się  tlają pewne miejsca 
nierozstrzygnione (np. hyd, i hydż, /śc  i iśdż), Filozofia roz
strzyga je  natychmiast zasadą: ii  w języku  równoważy się  
pojęcie z g ło sem , a zatem oba sposoby mają za sobą: po
jęciowi/ {¡¿di) i głosowi/ {iii) . J a k i i  w ięc otrzymał w niosek, 
zapytujący?

Wywód swój w piśm ie autor nieraz przenosi (nmsi prze
nosić) do sfery praktycznej; część tę jednak uważa za zbytnią, 
za rodzaj fa łszu : cale to pr/.ejście zatem bywa tylko zale-

sprzeczności. Autor np. chciał iżbyśmy pisali m urarz  zamiast mu
larz, bo jesl ten który inury prowadzi, ^ ro ia  nie rola  bo od 
grać,sin-oga7'lica a\e zaś syn o g a rlica  (sine gardło). Idolum 
K-an, a zatem (uczy) wyrazy pochodne będą batw ić, b a iw i, bałw iciel, 
h a tw iin a , rzecz uha iw iih n a . Obojętność brzmi przeciwnie swemu 
znaczeniu, t . j .  iż obu stron się im a , i winna się przezwać bezró- 
ir iizna. Data ma być odczasie, a termin djczasu;, „pożyczył któś 
od kogoś pieniędzy od pewnego odczasia  czyli dały, a miał wypła
cić ua pewnym doczasie czyli terminie, uchybił doczasia, w po- 
czasie będzie miał pozew od wierzyciela który nie żądał być zaspo
kojonym w pi-zedczasie. Ztąd płyuą zrozumiebne wysłowjny. np. 
przeczasić  dług, przedczasić  lub irywczasić  robotę, poczasić  nad- 
grodę, prawa człowieka są nieprzeczasinbne, nieprzedawn.iebne.''^ 
Podania te nie były, mówimy, bez zasad; żadne przecież, ile wie
my, uie zostało poparte. Dodajmy z okoliczności, iż niektóre z do
wodów tejże pracowitej skądinąd i ohśzerrtćj rozprawy, przypomina
ją  nam źródło nie tylko szkoły, lecz w ogóle rozumowań ludzkich 
ułomności. Autor np. kaze pisać Polszczą nie Polsce ,,bo mówi, 
lubię powtarzać moje rymowane przysłowie: usłużę  Polszczę je ś li  
zam olszczf“ (uczynię podobną do Jlolskich). Autor dla sławy utwo
rzenia przez siebie jednego przysłowia, pragnął powstrzymać zwy
czaj uarodowy. To tworzenie zdań i systematów, dla utrzymania 
jednéj jakowejś raz wyrzeczonej swój myśli, Jest nam kluczem  do 
krflju naukowego nietylko starośw iatniczego.



dwo tknięte. Myśl i rozwijanie tej m yśli, iż zasady wyrabia
nia się-g ło sów  s.i filozoficzne i dziejowe (czy autor dzieje za 
filozoficzność uważa? filozofią za nieprzem ienność w  czasie?) 
wydają nam, powiadamy, szkolę autora i tlóm aczą charakter 
pisma. Autor, jak jeszcze  w ielu , spekulacyjne myślenie za 
filozoficzną całość uważa, i z tych zasad uksztafcil sw'ój utwór. 
W iększa część  ustaw które nam jako wydobyte z języka przed
stawił, są hipotezą (3), przykłady empiryzmem odrębnym.

Mówiąc to, nie zamierzamy w cale uwłaczać zasłudze au
tora. P. Jezierski pierwszy, rzec można, w  języku naszym  
obszerniej i silniej myśl ku dociekaniom wewnętrznej strony 
jeg o  skiero\vał; dociekania i pojęcia spółczesne o zadaniu i 
naturze g łosów , w  piśm ie swem  odbił: owszem  nie jednem  
je  postrzeżeniem nowem i żywotnem w zbogacił. Dociekania 
autora oparte są  na poprzedniern wyrobieniu m yśli, rozważe
niu przedmiotu tak w  sob ie, jak odniesieniu, na znajom ości 
ostatecznych rozwić w zadaniach. Mowoznastwo w  ogóle , a 
w szczególn ości nasze, może sobie rzeczywiste WTÓżyć postępy  
z pracp. Jezierskiego, i obecne przygotowania jego do wiedzy 
mowy FolsHej, liczyćjm ożem y do głów nie celnych przygotowań.

‘ A. r.

(3) Wskażemy chociaż na przykład, jedną. Tematem całości ba
dań autora jest, iż zasadą dźwięków są samogłoski, a źródłem tych 
ostatnich jest J .  Ponieważ autor tc dociekania wewnętrznych przy
czyn i stopniowanie z tych względów, głosów, do mowy naszéj 
przenosi, wyznajmy, iż dotąd widzimy w tćm tylko w skazanie  
drogi, y / je s t  pierwogłosem, bo przez a , mówi autor, objawia się 
najprzód płacz dziecka. Płacz dziecka, ile słyszeliśmy, objawia się 
najprzód przez e. W  jednym starym poemacie Indyjskim objawiają
cy się bohaterowi poematu; K iy m a  (Bóg), nazywa siebie tem 
wszystkiem co jest najprzedniejszego w swoim rodzaju , i mówi 
między innemi: „pomiędzy samogłoskami ja  jestem A .“ To wyo
brażenie Indyjskie, przeszło przez sam mechanizm do wszystkich 
abecadeł pochodnych; wszysikie abecadła Europejskie zaczynają od 
a , przynajmniej od postaci (litery) jeźli nie brzmienia; abecadło np. 
angielskie zaczyna się rzeczywiście od e. Okoliczność ta jednak, wply- 
iięła głównie zapewne do poczytywania a  za pierwogłos.



Mappa dróg żelaznych w Europie, skreślona przez Wil
helma Kolberga.

W  trzech  zeszy tach  B ib lio tek i W arszaw sk iej i8 4 3  r. 
(za styczeń , lu ty  i m arzec) i w zeszycie  z lu teg o  r. b. u m ie
szczony je s t c iąg  artyk u łów  p. W ilhelm a K o lb erg a , p od  
tytu łem ; drogi żelazne w Europie. D o  ty ch  arty k u łó w  d o 
dana w zeszycie  z lu tego  r. b. sk reślona  przez teg o ż  p . K o l
berga , m appa d ró g  żelaznych  w E u rop ie . C ała ta praca  
szan ow n ego  au tora , szczeg ó ło w o  zapoznająca czytelnika  
z tak w ażnym  p rzed m io tem , jakim są  koleje żelazne, zasłu 
guje na praw dziw ą w d zięczn ość . L ecz  w m a p p ie  znaleźli
śm y n iek tóre n ied o k ła d n o śc i i p om yłk i; a źe przedm iot 
uważamy za nadto w a in y , w ięc nie m ożem y ich  zam ilczeć. 
P rzystąpm y d o  rzeczy.

1) W wykazie zam ieszczonym  na m app ie, w ym ien ion e  
są  m iędzy  innem i, ko leje  żelazne od  W rocław ia  do  O hlau  
(24  w .), o d  G logn itz  d o  ¡Neudorf (1 1 2  w .), o d  K olon ii d o  
B onn (32 w .), o d  F lo ren cy i do  L iw o rn o  (85  w .), lecz na  
sam ej m appie, O hlau , N eu d o rf, B onn, L ito r n o  n ie są  ozna
czone. Dla w iększej jasn ości, p o ło żen ie  tych  m iast na m ap
p ie w yp ad ałob y  w skazać.

2 ) JSie są  oznaczone; na m ap p ie koleje  żelazne o d B ru -  
k se llid o  N am ur ( i 57 w .) i o d  A m sterdam u do H aarlem  ('19 
w .) chociaż w W ykazie, u t j c h  kolejach jest wzm ianka.

3) O puszczona jest na m app ie, i w W ykazie , od n oga  
k olei żelaznej od  T w eru  do Rybińska (w R o s s y i) , o której 
je s t m ow a w artyku le autora (lu ty , i8 4 4 ) i str. 3a5. 8 26 .

4)  O p u szczon e są  w W ykazie skończone k o leje  żelazne  
(oznaczone na m app ie). o d  W rocław ia  do O p o la , od  M e -  
d yolanu  do  P a d w y , od  M ontep llier do  G etto  , o d  Paryża 
do S t . G erm ain , od  M alines (M ech e ln ), przez B ruksellę , 
do M o n s ( i ) .  A w ięc  liczba w iorst k o lei żelaznych w E u 
ro p ie , oznaczona w W ykazie (8078) ,  jest m ylną.

(1) Koleje angielskie, i  mniejszą jeszcze ścislos'cią są wymienio
ne w W ykazie.—Opuszczona leź w W ykazie kolej'od Neapolu do Ca- 
fltelimare (obrluty, 1843, str. 299.)



5) W  W ykazie praw ie w szystk ie  koleje wbudome, są 
w ym ien ione i ob liczone; zaś ko\e]e projektowane opu szczon e. 
Jednakże z liczby kolei w  b u d ow ie , u ie są  pi-zy toczon e w W y 
kazie następne: od  A ugsburga do  D on au w örth , o d  C arls- 
ruhe do  K eh l, o d  M ons do V a len cien aes. P rzeciw n ie  z li
czby k olei p rojek tow anych , w spom n ione są  w W ykazie: od  
Plauen do  H o f  (A ltenburg , H o f — 68 w .), o d  M on tp ellier  
d oiN ism es i o d  L o n d y n u  do  D over . N ie  ma w te m p o tr z e -  
bnćj jednostajności.

’ 6 . N iek tóre  m iasta, na m appie nazw ane są w jednym  
języku, w W ykazie zaś w  innym . N p . na m app ie czytam y  
O łom u n iec , N orym berga; Padua, B azylea , Paryż, B ruksella , 
A ntw erpia , Gent; L on dyn ; w w ykazie zaś: O lm iitz , N iiren -  
b erg , P adw a, B ase l, P aris, B ru xelles, A nvers, G and, L o n 
don . N iem a i w tém  jed nostajności.

7 . P rócz teg o , bardzo w ie le  m iast na m appie i w  W y 
kazie, napisane są  n iejednakow e. N p . T yrn au  i T irnau , 
G logn itz  i G loggn itz , S tok erau  i S tock erau , B riinn i B rün, 
K ö th en  i K o eth en , C arlsruh  i K arlsruhe, W enecia  i W e -  
n ecya , M ediolan  iM ed y o la n , M on tp ellier  i M on tp elier , L i-  
verp o l i L iverp oo l. T o  w ypada sp r o s to w a ć , rów n ież  jak 
om yłk i w  n iek tórych  nazw aniach miast: L e ib ach  zam iast 
L ayb ach , D onauw erth  zam. D on au w orth  , S ch ew erin  zm. 
S ch w erin . (2)

O to  nasze krótkie uw agi! U nikam y w szelkiej p o lem ik i 
i życzym y jed yn ie, ażeby tak w ażny p rzed m io t jak koleje  
żelazne, b y t należycie  objaśn iony. Z  tak iego  punktu w id ze
nia raczy i p. K o lb erg  przyjąć nasze spostrzeżen ia . B ardzo

(2) O mniej ważnych niedokładnościach krótko wspomnimy. Np. 
w W ykazie *toi: Brunswik, Hamburg 38 w. (w  kierunku?); London, 
Cambridge w. lecz jeden rzut oka na odległość tych miast poka
zuje, że tu  musi być pomyłka lub niejasność. W W ykazie także po
wiedziano Maryporl etc: 188 w. Jednakże ani mappa ani W ykaz nie 
objaśniają co zawierają w sobie te etc. powtórzone jeszcze w kilku 
miejscach w Wykazie. Droga od Carskiego sioła dwa razy obliczona 
w W ykazie (Petersburg, Moskwa 560 w ). Przy powtórnem przejrze
niu (mappy, [sami autor spostrzeże te mniéj znaczące uchybieaia.



dobrze w iem y, ile  trudów  w ym aga każda p ierw sza praca; 
dlatego  prosim y szanow n ego a u tora , aby n ie  poprzestat 
na teraźniejszem  w yd an ia  sw ojej n iappy d ró g  żelaznych  
w  E u rop ie , lecz aby ski'eślit ją  na n o w o , sp rostow aw szy  
p od tu g  tych  n aszych  sp ostrzeżeń , k tóre uzna za słu szn e. 
Przy n ow em  w yd an iu  m ożnaby m ieć na w zględzie  jeszcze  
następne uwagi:

1) N iek tóre  k o leje  wskazane na m appie p. K olberga  
jako w b u d ow ie , dziś juz są  ukończone- N p . k o leje  od  P a
ryża do R o u en .

2) N a francuzkich i n iem ieck ich  m appach k o le i żela
znych  w E u rop ie, są  w skazane w projektach , a n aw et w b u 
d ow ie  takie koleje (a  jest ich  wiele: w e F ran cy i, w  N id e r 
landach , H o lsz tyn ie , M eklem burgu  i t. d .), k tóre na map* 
pie p. K olberga  w cale  n ie są  oznaczone. T o  p otrzeb u je  
rozpatrzenia.

3 ) D o d a n ie  Wykazu na m appie p . K , w skazującego przy 
kolejach  także liczbę wiorst., jest trafnym  p om ysłem . A le  
życzylibyśm y jeszcze, ażeby p. K o lb erg  znalazt na tejże  
m appie tro ch ę  m iejsca, najktórem by przedstawił: m aleiiką  
(na cali 2 lub  3} m appę k olei żelaznych, oznaczając tylko  
najgłówniejsze m iasta. Z  takiego obrazku, za jednym  rzutem  
oka m ożnaby obejrzeć ca tą  sieć kjolei żelaznych w E u rop ie  
i w id zieć  n ajłatw iej, że np . W arszaw a łą c z y  się zT r y e ste m ,  
H am burg i B erlin  z w arszaw sk o-w iedeńsk ą drogą; O stend a, 
na brzegu  p ó łn o cn eg o  m orza, przez C assel, D rezn o , z ta. 
sam ą drogą; m orze P ó łn o cn e  lub B ałtyckie z m orzem  S r ó d -  
ziem nem  i t. di Jedne'm sło w em , taki m a ły  oljrazek, n ie
w ie le  w ym agający p racy , b y łb y  bardzo sto sow n ym  d o  W y 
kazu.

Z akończym y, i e  m appa p. K olberga, przejrzana i na n o 
w o  w ydana, m og łab y  się stać bardzo pożytecznem  dziełk iem  
zw łaszcza przy teraźniejszych okolicznościach , k iedy żela
zne k o leje  p o w in n y  zajm ow ać każdego u k sta łco n eg o  c z ło 
w ieka. T. Jewiecki.



Gołąb pożaru, pismo zbiorowe wydane we Lwowie r.
1 S 4 3 , z godłem: ,

Rozległ się pożar, spłonęły dymniki,
Stado gołębi wkoło ognia leci.
W lot nieustanny rwie ich popłoch dziki;
Sąto rodzice, ogień w ziął im dzieci.

Gdyby nie cel dobroczynny udzielania pom ocy pogorzel
com , w jakim wydane zostało , mielibyśmy prawo użalać się  
na wydawców  za zawód. Napróżno bow iem  czytelnik szu
kać w  niem będzie jakow ego duchow ego pokarmu; prócz zna
nych pieśni Jana Nepom ucena Kam ieńskiego i Maurycego 
G osław skiego, czczość  niesłychana powiewa na wszystkich  
kartach. W ydawcy zajmując się  zebraniem pieniędzy, odpo
w iedzieli godnie uczuciom  ludzkości, ale z drugiej strony  
nie uczynili zadość koniecznym  warunkom pisma, które w  ka
żdym razie tyle tylko ma rzeczywistej wartości, ile wpływa 
na ukształcenie tow'arzystwa bądź pod w zględem  estetycznym , 
bądź czysto naukowym; jeżeli pism o nie odpowiada tem u, ża
dnej nie przynosi korzyści, pow iększa jedynie liczbę ksią
żek na w ieczną niepam ięć skazanych.

Po szczególe przebiegając cały ten zbiorek, zobaczm y  
najprzód, jaka jest treść pierwszej wierszowanej pow ieści pod  
tytułem Poeta Waryat: szkoda że waryat, bo  w idać w ciągu  
p o w ie śc i, że  to poczciw y człow iek i w cale nieszkodliwy, 
tylko tę ma wadę: że zwykle jak w szyscy waryaci, opowia
dając dzieje w łasn e, wpada zbyt często w absurda i wtedy 
chcąc być poważnym, zupełnie je s t  śm iesznym . Otóżto po
jęc ie  charakteru przez autora złudzenie zupełne, zdaje się  
że waryat mówi. Tak naprzykiad, opowiadając o swojej nie
szczęśliw ej m iłości, śpiewa:

Że u nóg kobiety zaćhw iał się  jak listek,
Jakby się  opił jej twarzy lubystek,
I padł bez duszy na ziemię omdlony.

W innem miejscu cóś podobnego:
Bo książę m łody m iał pojąć hrabiankę.
W szystko wypadek zrządził na żętycy.
Chociaż przed rokiem piękną Paryżankę,
Na Palais Royal zaślubił ulicy.

Tom l. M&rzec 184i. 84



M óglżeby kto jak waryal w (aki sposób  opowiadać sniii- 
tiie sw ego życia wypadki? Oto treść powieści:

Nad brzegiem Dniestru irisi ustronie; w tém ustroniu 
siedzi kobieta, pani Aniela, i m ężczyzna, pan Maurycy. Pani 
Aniela przez dwie karty dziękuje m ężow i że ją  z suchot wy 
leczył. W tém m iejscu, jako dziwnie piękne, przytaczani 4ry 
wiersze. Aniela mówi do męża:

Tyś mnie nie słyszał, tyś u stołu  końca 
Siedział w  pochmurze; zebrałam me siły ,
I na raczJcach przypełzłam do cieb ie, mój miły,
A łzy się  nasze społem  połączyły, i t. d.

Pan Maurycy krótko odpowiada: że w yleczenie żony by
ło jego  obow iązkiem , i prosi aby mu nie wspominała w ięcej 
chwil przesytu rozpaczy, że ją ratować m usiał, gdyż bez niéj 
b jłb y  nieszczęśliw ym  uczuć potępieńcem , dając jéj za przy
kład m łodzieńca, co w łaśnie z urwiska skały kijem się pod
pierając sch o d /ił. Ten m łodzieniec to poeta waryat, co  uko
chał krasaw icę, aie go nie zrozunuała. Z tych wierszy okazuje 
s ię , że układa piosneczki.

Ja złota nie mam, ja mam ii p iosenki.
Piosnki wyśm iane od kochanki, braci.
Jakieżto musiały być piosenki, kiedy j_e nawet kochanka 

wyśmiała. Poeta  przypomina sobie jedne laką:
Mile pom nę, mile.
Najszczęśliwsze chwile,
Kiedy dzieckiem  byleiii 
l w niebo patrzyłem.
Albo za m otylem .
Bez celu  goniłem .
A ten psotnik pusty 
Uczył mnie rozpusty.
Bo 7. kwiatka na kwiatek 
Ulatał niestalek.
W gronie rowienników.
Uczuć powierników i t. d.

Kiedy tak śpiewa sw oje n ieszczęścia, wtem chmury, bły
skaw ice, burza wzdyma bałwany; nareszcie i  tych chmur, 
z téj burty wypada pioruh, pali chatkę Maurycego i Anieli.



Poêla Waryal ucieka. Tymczasem owći kochankę poety  
zaślubia jakiś książę; na w eselu  znajdują s ię  Maurycy z Anielą 
i nasz poczciw y waryat. Malownicze opisanie zabawy godne 
jest powtórzenia.

Starsi spełniają starych nialron zdrowie:
P ien i.s ię  szampan i tokaj strumieniem,
Złociste zdroje przelewa do szklanek;
A żwawa m łodzież przy boku kochanek,
Chwacko zaw odzi biesiadniczem  pieniem.

Poeta wyrzeka, że za mamy laur tak w iele cierpieć m u
si. Ledwie skończył lament, aż wpada warj^atka, zdradzona ko
chanka księcia. Poeta Waryat rzuca s ię , przyciska ją  kon- 
wulsyjnie do łona, a poznawszy całą w ielkość duszy n ieszczę
śliwej kochanki, im osi ją  z sobą na pustynie; książę wydaje 
rozkazy do chwytania zbiegów , üniestr szum ie poczyna; już 
blisko pogoń, nie ma ratunku; waryat z waryatką giną w  ot
chłaniach straszliwego żywiołu; zniknęli, Dniestr nad niemi 
sapi i skow ronek w ieczorem  śpiewa.

Otóżto treść  pierwszej pow ieści ; niemożna jéj posą
dzać o zle dążności, ale gdyby autor zostawił w  całej sw o
jej chwale i nie rozciągał na torturach nierozwagi tak pięknych 
idei, w ięcćjby im chwały przypadło. Brak spojrzenia w  sieb ie  
i obliczenia s ię  z wfasnemi silam i, wystaw'ia na śm iesznosć  
dobre nawet chęci.

Z porządku następują dw'a urj^vki z pism G oslaw skiego; 
dlatego zapewne zam ieszczone, aby w idząc tak nędzne jak  
pow yższe ramoty, tym boleśniej czuć stratę w ielkiego w ie
szcza. W dzięczni jesteśm y za tén przypominek; szkodâ że wy
dawcy samych pieśni gienialnego Kam ieńskiego i tych odłam
ków z prac G oslaw skiego, bez dołączania niegodnych ramot 
nie wydali.

Dwaj Zaporożcy, pow ieść nierjmowym wierszem  przez 
Franciszka hrabię W iesio łow skiego, Michajlo Czorba i Jan 
Konowalski. W téj pow ieści niebrak na przysięgach, unie
sieniach miłosnych kozaka Konowalskiego; je s t  i zdrada i 
trucizna. Przy końcu dwanaście ofiar nieszczçsnéj m iłości 
przez truciznę w napoju umiera, a wkońcu i księżna, co



jązad aia , także umiera. W ieczne odpoczywanie nieszczęśliw ym  
ofiarom i samej pow ieści.

Teraz następuje rzadkie zjawisko w literaturze naszej, 
rzecz wymagająca całej potęgi talentu i g łębok iego  zbadania 
serc ludzkich, tragiedya o 4ch aktach pod tytułem Stasio, przez 
Jmć pana Karola Szajm ochę. •

W owej tragiedyi, jakiś Stasio kocha się  w córce ch c i
w ego na pieniądze pułkownika; o skrytej m iłości o jciec nie 
w ie, i dopiero na początku sztuki przypadkiem chwyta Stasia 
co do córki Jego przez p lot przełaził. Stasio ośw iadcza s ię
o rękę Klary, i wylicza sum m y od wujaszka w  spadku mu 
przypadłe; ułagodzony półkow nik, zezwala na w szystko i zo
stawia kochanków sam na sam . W^ychowanica pana półko- 
wnika Ł u cy a ,. kocha Edmunda strasznego intryganta; pan Ed
mund zostawszy sam na sam ze Stasiem , zakłada się  że Klara 
w przeciągu roku zapomni o Stasiu; przez ten czas Stasio  
ma odbyć wojaż do Paryża, Berlina i t. d. Zakład staje; Sta
sio  oddala s ię  aby wyprobow'ać nadobną Klarę. W' przeciągu  
roku, Ednmnd zatari rzeczy samej pam ięć biednego ko
chanka. Stasio wraca, a znalazłszy Edmunda m ężem  Klary, 
przysięga zem stę. Łucya za zdradzoną m iłość także przysię
ga zem stę. Edmund z żoną i dziećm i, przed tak okrutnemi 
prześladowcami ucieka w góry Karpackie, ale go w'ytropiIi. 
Zjawia s ię  najprzód Lucya i wyznaje Klarze: że jej przez zem 
stę dzieci odm ieniła, kiedy jeszcze  były małe. Po tem wyzna
niu, zażywa truciznę i kona w okropnych męczarniach, a Ed
mund stojąc nad nią, potężnie kiwa głow ą. Następnie przycho
dzi Stasio w podartych sukniach i bez bótów'. Stasio ma 
prawo zabić Edmunda, jednakże przez m iłość dla Klary prze
bacza mu i ucieka. Edmund goni za nim, chcąc się  dow ie
dzieć o dzieciach swoich; Stasio powraca, wyzywa na poje
dynek Edmunda. Losem pistolet przypada dla Stasia; strzela; 
zabija Edmunda; Klara z rozpaczy umiera, a konając wyzna

je  że tylko Stasia kochała, i poleca mu w opiekę n ieszczę
śliwe niem owlęta.

Taką jest tragiedya pana Szajm ochy. Nie godzi się  wda
wać w jakikolwiek rozbiór, w powiązanie wypadków, prawdę 
charakterów, w  myśl jaka przewodniczyła autorowi, bo tu



ani prawdy, ani myśli, ani związku, n iem a . Gdyby s ię  przy
szło zapytać autora czego chciał’? nie w'iem czyliby m ógł na 
to odpow iedzieć. Tragiedya Szajm ochy, je s t  jednym  z utwo
rów w przystępie gorączki poronionych. Gdyby autor jaką  
inną drogę sobie obrał, m oźeby talent jeg o  prędzej uznanym  
został.

Zbiór niektórych poezjj Jana Nepom ucena Kam ieńskiego 
zajmuje resztę kart pisma; praw’ie w szystkie znane z dawniej
szych czasopismów'. P oezye K am ieńskiego, tak dokładnie 
w Przeglądzie naukowym Warszawskim ocenione zostały, żc 
chcąc m ówić o nich, m usielibyśm y zdanie Przeglądu po
wtórzyć Gienialny Kamieński unosi serce, g łęb ok ością  my
śli wzbogaca ducha, forma u niego niekiedy zaniedbana, nie
kiedy brak w obrobieniu, ale zapominamy o tem , w idząc pra
wdziwe skarby ducha poety.

W ogóle w ięc , zebrawszy rzecz w  mianem przed sobą  
piśm ie, odjąwszy znane G oslaw skiego i Kam ieńskiego poezye, 
wszystko co rzeczyw iście stanowi pism o pod nazwą Gołąb 
pożaru, czcze i bez spojrzenia w sieb ie  na św iat, B óg wie 
poco, w ybiegło; z w ydanego pism a żadna korzyść duchowa 
nie wypłynie, i chociaż życzliw i jesteśm y tułaczom , biedny 
gołąb któremu czarna noc zaśw ieciła, żadnego w sercach na
szych ochronienia nie znajdzie. T. L.

Deutsche Bergbohrer-Schulc^ o ra z  Bohrhciuser der Sa
linę Ciechocinek in Polen, ton G. H. August Rost.

Pod tym podwójnym 'napisem, wyszła o w’ierceniu górni- 
czćm , przez Rosta w  Toruniu książka u Drechslera w r. 1843, 
w Sec, stronnic VIH i 192 zawierająca, z ośm iu tablicami li
tografowanemi, z których dwie przedstawiają urządzenie w ie
ży nadświdrowćj, inne p ię ć , częśc i świdra i rozmaite jeg o  
rodzaje i narzędzia, a w reszcie ósm a idealne przecięcie po
kładów solonośnych w P o ls c e , z naznaczeniem g łęb ok ośc i 
dotąd wykonanych w Królestwie Poiskiém  otworów świdro-



wych, dla wskazania jak dalece te, w edług wyobrażeń Rosta, 
do zam ierzonego zbliżają s ię  celu.

W iadomo iż po w ieloletnich poszukiwaniach soli przez 
Nadradcę górniczego B ekera, w południowej części Króle
stwa, w dolinie Nidy i W isły, towarzystwo akcyjne, przez iM. 
Mosera w r. 1835 zaw iiizane, podobne roboty poruczylo 
kierunkowi Augusta Rosta. Z tych ostatnich prac, bezsku
tecznie , jak s ię  w końcu ok aza ło , prowadzonych i dlatego 
zaniechanych, jedj-nie ta korzyść dla nauki zieniioznawstwa 
w ypłynęła, iż w  tej stronie kraju lepiej następstwo pokła
dów ziem i rozpoznano, zkąd i w łaściw y w iek formacyi da się  
ustanowić.

Następnie miał tenże Rost sposobność, w czasie zawia
dywania warzelnią sólną C iechocińską, nad W isłą niedaleko 
Torunia, uskutecznienia tamże otworów świdrowych rozpo-> 
czętycti celem  wynalezienia bogatszej solanki jak zwykła, która 
w  przecięciu 3 |  procent trzymała- P rzedsięw zięcie to po
myślnie s ię  u d a ło , gdyż w  r. 1841 w g łęb ok ości 480 stóp, 
otrzymano solankę 4 do 4 i  procentową, w r. 1842 w głębi 
(500 stóp uzyskano ją  nawet 53 trzymającą, otworem zaś do
szedł blisko do 1000 stóp g łęb ok ości.

W iedziony własnem i wyobrażeniami o formacyi sólnej 
w P olsce, i naznaczając soli znajdowanie się  w utworze białe
go jura pod pokładem niarglu, utrzymywał Host, iż jedynie  
zapuszczanie świdra do wielkiej g łębokości do pożądanego  
doprowadzi celu , i że po 2,000 lub 3 ,000 stopach, sól ka
mienną natrafić będzie można.

Tym sposobem  zadanie Rosta co do szukania soli, zmienia 
się na wskazanie środków  głębokiego wiercenia; ten był za- 
jiewne powód napisania przez niego książki o której wiado
m ość dajemy.

Wyjawiwszy w rozdziale Iszyni (od str. 5) dążenie swe 
do prowadzenia jak najgłębiej robót św idrow ych, i przyto
czywszy dziennik wierceń w Ciechocinku w r. 1841 i 1842 
uskutecznionych, opisuje w rozdziale 2gijn (od str. ¡8) zwy
czajne budowy [)rzygotowawcze do tychże robót: głów nie lu 
zastanawia s ię  nad silne;ii zbudowaniem i podnoszeniem wią-



zania wieży nadśw idiowćj. W rozdziale 3cim  (od str. 27), 
przecłiodzi urządzenie do rozpoczęcia w iercenia, opisuje dźw i
gnię do lego  służącą, oraz ulalwiające robotę koło zwroto
we i liny potrzebne, niemniej b icie szybu początkow e. W roz
dziale 4tyni (od str. 66) opisuje w łaściw y świder górniczy, 
tojest pocźąlnik czyli wierzchni drążek z uchem , przedlu- 
żnice, czyli drążki pośrednie, sposoby ich łączenia z sobą. 
oraz z świdrami, i rodzaje tych oslaUiich rozmaite stósow nie  
do potrzeby. Tu wymienia p ń e lo  służące do spuszczania  
otworu, a odmienne w edług gruntu i kamieni które przejść 
łvałeży, dłóta, kruszaki, nożyce, w idły, świdry rozmaite p ó ło 
krągłe, stożkow e, okrągłe, dwubierne, zębate; następnie na
rzędzia do czyszczenia i rozszerzania przewierconego otworu; 
łyżki, skrobaczki, puszki do czyszczenia boków  otworu; daléj 
narzędzia do obracania świdra potrzebne,, tojest: drążki czył i 
kryki i klucze deTozkręcania, przy wyciąganiu świdra z o tw o
ru, przedłużnic i świdrów do w iercenia z sobą spojonych lub 
zeszrubowanych; W'reszcie zastanawia się  nad rozmailenii za- 
Jamkami lin przy świdrowaniu uzyAvanycb, zwłaszcza użj^va- 
jąc  sposobu obracania świdra za pom ocą lin od Chińczyków  
przejętego. W rozdziale 5lym  (od str. 125) opisuje narzę
dzia w  m iejsce świdra zakładające s ię , a które, w  razie w y
padku, służą do chwytania i wyciągania w otworze pozosta
łych odłamanych części świdra, jakiem i są: pochwyty, nożyce  
pochwytne, w idełk i, grajcar, hak, mulrownik, w reszcie spo
soby kruszenia i rozwiercania złamanej częśc i. Po lakiem  
opisaniu częśc i świdra, w rozdziale 6 lym (od str. 141) prze
chodzi do sposobów  wzmacniania ścian otworu przew'ierco- 
nego rurami świdrowem i z blachy żelaznej, i sposobów  zapu
szczania ich oraz ich spajania. W rozdziale 7mym (od str. 
160) zastanawia się  nad prowadzeniem sam jchże robót św i
drowych, głów nie zaś nad usposobieniem  robotników i wła- 
ściwćm  ich, użyciem  , oraz nad rozmailemi materyałami do 
robót tych potrzebnerni, ich doborent i wyrobieniem , celem  
zepewnienia wytrzymałości żądanej; zakończa zaś przestrogami 
dla prow adzącego roboty, podając prawidła, jakie zachować 
należy ostrożności i jak postępow ać dla skutecznego dojścia 
do zam ierzonego celu. W ostatnim rozdziale 8mym (od str.



189 do 192), w którym w krótkości mówi o przyszłości robót 
świdrowych, wraca znów do sw ego zadan ia , z a le c a ją c  ile 
m ożności jak najgłębsze przy poszukiwaniach wiercenie.

Przemilczani o wyobrażeniach ziem ioznaw czych , klóre 
znów Rost i tu upom ie objawia: książka ta uważana jedynie 
jako dzieło praktyczne o w ierceniu górniczem , wykazuje iz 
R ost?dobrze z tą częśc ią  prac je s t obeznany, i dlatego wiel
kiej ona dla górnika m oże być użyteczności. Styl tej książ
ki , jak  we wszystkich pismach Rosta, je s t rozwlekły i za
niedbany ; zbywa mu na dydaktycznej jęd rn o śc i; zbliżony 
do rozpowiadania w potocznej rzem ieślniczej m o w ie , jest 
dia górnika zrozumiały. Z powodu praktycznego rzeczy przed
stawienia i w ielu użytecznych uw ag i spostrzeżeń , życzyćby 
należało, aby książka ta w ręku każdego górnika roboty świ
drowe wykony^vającego, znajdowała się.

H. Łabęcki.



B.RON1B.A ZAGRANICZNA

Literatura ¡śerbska.
(Z  listu ( * ) )

„N im  zacznę mój przegląd literatury Serbskiej, m uszę 
uprzedzić, ż ep o d  jéj im ieniem  rozumiem tu literaturę Serbów  
llliryjskicli (dla odróżnienia od Łużyckich).

U nas Serbów , bardzo m ało dzieł wychodzi, zasługu
jących na szczególną uw agę. D laczego nasza literatura po
stępuje tak powolnym  krokiem , pytanie to, ile m ożności roz
strzygnę, w yłożyw szy najprzód przyczyny jéj n iepom yślnego  
stanu.

1) W ielu z naszych uczonych, tak w  Austryi, jak  w Ser
bii, ludzie z pięknym talentem i Wysokiem uksztalceniem , po 
w iększej częśc i porzucili zawód literacki i pośw ięcili s ię  
służbie cywilnej. Rząd korzysta z ich zdolności, lecz litera
tura w iele  cierpi na tém.

2) Dzisiejsi Serbscy literaci, pośw ięcają literaturze, tyl
ko czas w olny. Dla téj przyczyny m ało dzieł wychodzi. 
Nie mamy h istoryków , g ieografów , naturalistów , lexyko- 
grafów  i t. d. W szystkie te rodzaje literatury wym agają c ią 
głej pracy, c iąg łego  pokoju, doświadczenia i niczem nie skrę
pow anego życia. Dla każdego z naszych literatów, piśm iennic
tw o je s t zatrudnieniem uboczneni. Dlatego już n ie  m ów ię
o dziełach uczonych, w ścislem  znaczeniu tego wyrazu; nie ma
my jeszcze najpotrzebniejszych naukowych, mających szczegól
ny wpływ na uksztalcenie ludu. Zaczniemy od dzieł dla począt- 
kowéj nauki. My, szczególniej m ieszkający w  Auslryi, nie 
mamy jeszcze  ani elementarza w języku narodowym, ani ka-

(*) Umieszczonego w Serio - DylirsUcm peryodycznćm piśniie, 
p. t. K o ło , wydawancm przez p. W rażę w Zagrzebiu. D.
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techizinu; nie mamy dziel moralnych nietylko dla ludu, Iccz 
i dla małych dzieci; nie mamy dziel dla kobiet, zdolnych je  
sposob ić na dobre matki, małżonki i gospodynie, jeżeli tylko 
przj'znamy, że kobiety na nasze uksztalcenie wpływają.

3) Główna przyczyna niepom yślnego stanu literatury Serb
skiej jest także ta, że nie mamy języka piśm iennego, a w ięc  
zasady prawdziwej oświaty. Lud nigdy nie m oże ukształcić  
s ię  bez języka dla niego zrozum iałego, ani doprowadzić do 
doskonałości własną literaturę. N;ijwięcej piszem y w narze
czu Serjemskieiii (Syrmijskiem), lecz robimy to bez zastano
wienia. Syrmia je s t najmniejszym krajem naszego ludu. 
Dlaczegóż w szyscy muszą się poddawać mniejszej liczbie?  
Mamy piękny narodowy język  w pieśniach ludu, mamy grun
towną gramniatykę U'nka Steftuwicicza, którą ugruntował 
w duchu języka ludu. Lecz między naszem i literatami panuje 
jeszcze  przedpotopowe zdanie , że nietrzeba s ię  oddalać od 
języka kościelno-Slow iańskiego. Już tysiąc łat, jak Serlio- 
wie żyją w historyi jako naród , a w swojej literaturze nie 
mają języka piśm iennego! Ale co mówię? nie mają! Ows/.erii 
mając m ieć nie chcą. Jedni pragną, aby pisano w języku  
starosłow iańskim , inni znowu ponueszanyni. Dotąd bardzo ina-
io  ukazało się takich, którzy umieją podług prawideł pisać 
p o  starosłow iańska. W iększa ich część  pisze językiem  
pom ieszanym , a najmniej jest piszących czysto po Serbsku. 
Inni znowu, którzy nie znają, ani Słow iańskiego, ani Serb- 
.skiego języ k a , a chcieliby coś napisać, używają języka, ja 
k iego  nie ma na św iecie , nazywając go Slow iano-Serbskim , 
a w ię c , podług ich grammatyki oczyszczonym. P iszący  
tak, utrzymują, że oni oczyszczają i poprawiają język , ale to 
raczej oni go psują i kaleczą. Dlatego też, podług m nie, w y
pada ich nazywać Serbskiem i Purytanami.

4) Niemniej ważna przeszkoda dla wzrostu Serbskiej 
literatury, je s t ta, że my jeszcze siedząc na szkolnych ław
kach, jak tylko spostrzeżem y w sobie cząstkę w rodzonego  
talentu, już uważamy s ię  za zdolnych do literatury, a potem  
bardzo mało troszczym y się  o to, aby kształcić wrodzone 
zdolności. Takim sposobem  co dzień przybywa nam nowych



iileiatów , i lo najwięcej w ierszopisów . M łodość i bez lego  
jest poetyczni'» a w ięc  nic dziwnego, że niy tak och oczo  śpie- 
U'aniy, chociaż śpiew jes l takiego rodzaju , iż gdyby ja 
ki zmarły zm artw ychw stał, zapewne usłyszaw szy g o , znowu  
tlicia lby wrócić do grobu. Nie znani w ięcej nad dw ócli, 
ktorzył)y zasługiwali na nazwisko poetów. Prawda, w ierszo
pisów mamy aż nadto, lecz śpiewających sine entlmsiasmOy 
aine oiniii inreutione.

ó) 1‘isma peryodyKzne. (*) Prawie cala  Serbska litera
tura składa się teraz z pism peryodycznych. Lecz można 

zrobić pytanie: czy to przynosi nam korzyść? O dpow iedział
bym, że nic. Zbyt w iele pism , wymaga w iele przedmiotów  
a w ięc i w iele współpracowników. Literatów mamy bardzo 
m ało, i to takich, dla których literatura jest rzeczą uboczną. 
Lecz gdy i oni, ten krótki czas, który im pozostaje dla li
teratury, pośw ięcają gazetom  i pismom mającym tylko cza
sow e znaczenie, podług Goethego: ,,was glaiizf, ist für de/l 
Augenblick geboren,̂ '- któż się zajmie taką pracą, któraby 
zawsze miała wartość?

Lecz m oże kio p o m y ś li, iż ja utrzjm uję że pisma pe
ryodyczne niepotrzebne są  w Serbii. I ow szem , są potrzebne, 
lecz nie korzystne. Potrzebne m ów ię, dlatego, że są  orga
nem ludu, jak język  konwersacyjny, organem człowieka; one 
otwierają drogę, która najłatwiej doprowadza lud do szczę 
ścia. Są niekorzystne, albow iem , jak  powiedziałem  wyżej, 
niezgodne są  z duchem  ludu , l. j. nie zależą od literatury, 
ani literatura nie zależy od nich. Byłyby korzystne, gdyby  
się  znajdowały w rękach ludzi godnych, i szczególn ie zna
nych w literaturze, którzy już okazali przed światem  ow oce  
swej uczoności, i gdyby ci ludzie rozszerzali w  języku na
rodowym pożyteczne w iad om ośc i, ażeby każdy nawet po
spolity czytelnik, m ógł je pojąć i zrozumieć. Inaczej, darem
ne są  i prace i koszta! D latego, dopóki będziem y wydawać

(») Właściwie nie ma ich więcej, jak cztery; J^farodne N o w in ę , 
Serbsk i L is t, Serbskie N o w inę  ¿ D o d a te k  do nich; bo liczna rc- 
sita , s.'( same Razety.



tylko św istki i gazety, tojest jeżeli cała nasza literatura bę- 
dzie s ię  składać tylko z nędznego dziennikarstwa, dopóty 
nie powinniśm y si§  spodziew ać, ażeby nasz naród k iedykol
w iek dostąpił ośw iaty i pom yślności. Q,uid verbis opus est? 
spectetkur agendo!

6) Literaturze Serbskiej zagraża jeszcze  krytyka. Za
pewne je s t pożyteczną ona i p otrzebną, ażeby literatura 
kwitła i p ostęp ow a ła , ponieważ wstrzymuje i ochrania ro
zum ludzki od błędów' i niebezpiecznych ścieszek . Jest ona 
środkiem  do udoskonalenia nauk. Lecz najlepszy środek, 
m ówi Magaraszeiricz, użyty na złe, by^wa niebezpiecznym  i 
szkodliwym. C zęsto pod pozorem  zamiłowania prawdy, ukry
wa s ię  Stronnictwo, często  ze złośc i, z zaw iści, poniżają za
lety człow ieka i jeg o  utwory; często sam e dzieło przeglą
dają pow’ierzchow’nie, o sob istość zaś autora wystawiają na 
pośm iew isko przed czytelnikiem; pow iększają małe i niezna
czne wady, a coby zasługiw ało na pochw ałę, o tem zamilcza
ją  zupełnie. Tacy są  po większej częśc i krytycy Serbscy. 
Bez w'ątpienia, krytyk powinien być surowym i bezwzględnym , 
lecz razem łagodnym  i nie zbyt wym agającym , trzymając się  
prawidła; parcere personts, dicere de vitiis. Lecz my się  
w cale o to nie staramy. Nasza krytyka podobna do burzy: 
chce wyr\vać dopiero w schodzące nasiona.

7)’ Nakoniec postęp Serbskiej literatury, bardzo wstrzy
muje się  przez handel kięgarski. Nie znamy jeszcze ludzi, któ- 
rzyby się  trudnili sprzedażą książek. Prawda, brak ten po czę 
śc i wynagradza nasze ojczyste towarzystwo; Serbska malka, 
którego głów ny cel stanowi zbogacenie literatury Serbskiej. 
Lecz towarzystwo to , tak jest słabe, że zaledwie m oże wydać 
na rok dwa poszyty pisma; Latopis; o dziełach zaś osobno  
wydanych, nie ma co m ówić. 1 cóż iria robić autor niepo- 
siadający niiijątku, któregoby mógł użyć na wydanie sw oich  
dziel'?— nic w ięcej, jak mówi p. Wraz, tylko usunąwszy na bok 
wstyd, pójść od chaty do chaty i błagać .,czyby się  nie znalazła 
jaka dusza, któraby się zlitowała przez wzgląd na H oga,“  t. j. 
któraby zapłaciła kilka groszy na prenumeratę nowo-wycho- 
dzącego dzieła. I któż mu dopom oże? kto mu zapłaci pre
numeratę'? Ci, którzy nie należą do rzędu ludzi uczonych i



którzy nie maj.^ pow ołania, aby się  trudnili czytaniem ksią
żek. Uczeni, dla których po w iększej c z ę śc i wydają się  dzie
ła , najmniej ich kupują. O tém św’iadczy każda Serbska  
książka, w k tóréj, w liście  prenumeratorów, zaledwie można 
znaleść jednego lub dw’óch obywateli czyli szlachciców , od 
5 do 10 księży i sędziów , adwokatów i professorów; reszta 
są  kupcy lub rzem ieślnicy. Takto wspierają literaturę Serb
ską! W ielu wezwanych a malo wybranych.

Z tego w szystk iego cośm y pow iedzieli, pokazuje się  dla
czego literatura Serbska znajduje s ię  na tak nizkim stopniu  
i d laczego tak m aio dobrych dziel w ychodzi. Wpraw^dzie 
powinniśm y płakać... Lecz kto winien temu?— Po częśc i my 
sam i autórowie i czytelnicy, po częśc i nie od  nas zależące  
przeznaczenie, które odebrało nam środki, tak, że  i ci, któ- 
rzyby chcieli działać na ukszlalcenie ludu, nie m ogą .“

D.

l lz u t  oka na s ta n  sp o łeczn y  H iszpanii, napisał w Paryżu 

d. 28 września 1840 r. Ram on de La S a g ra . (*)

K ażdy H iszpan , który w tej ch w ili w stąp i na zieniię  
F rancuzką, w ystaw ion y jest na ciągte udręczen ie , k tórego  
trudno nie uniknąć, naw et k iedy n ie m ów i i n ie daje w yja- 
¿nieti o sw ojej ojczyźn ie. „Ach! biedny kraj... nieszczęśliwy 
kraj!... Ach! jakie godna politowania Hiszpania! '̂’ T akie je s t  
jed n o g ło śn e  przyjęcie , jakiego doznają m oi sp ó iro d a cy , sk o 
ro przesta.pią gr.inicę P irenrjską. W szelak o zu p ełn a  sp o -  
kojiiość. z jaką uiy H iszpanie słucham y w szystk ich  tych

(* ) 'fen i nauk.-} i rodem znakomity Hiszpan, przebywa od lat 
kilku w Paryżu, czyniąc tam wszystko cokolwiek, przy spokojnem 
działaniu, dla sławy ojczyzny swojej uczynić można. P. Ramon 
de la Sa^Ta ze szczególncm zamiłowaniem poświęca się bisloryi n a . 
turalnej; znamy wspaniałe dzieło jego o ptakach Kuby «¡podróży na ■ 
tę wyspę przez niego samego zebranych {A lbum  t e  avci C ubanas) 
wydane w Parvzu r. 1S42, fol. przypisane królowej Izabelli 11.

P. R.



Iriiueiitacyj na k tóre mniej zważnmy jak nasi litościw i są 
siedni, i opow iadania  p odróżnych , p o w in n yb y  cu dzoziem 
có w  p rzyw ieść na tę m yśl że zte nie jest tak 1vielkie jak 
je sob ie  w yobrażają, i że on o  nie d o lega  tak bardzo m ie- 
szkaiiców  P ó łw ysp u , jak p ow szech n ie  m ysią.

G ru ntow ne roztrząśn ien ie  tych przypuszczeri, m o g ło b y  
być tres'cią o b szern eg o  i nader iiażn egó  potl w zględ em  
polityczn ym  pism a, k tórego  w tej chw ili przedsięb rać nie 
ch cę i nie m ogę; ogran iczę się tutaj tylko na rzucen iu  kil
ku m yśli, na podaniu  kilku w yjaśnień  ek on om icznych , z po
m iędzy tych , jakie mi pi zychodzą na m yśl, k iedy słyszę  m ó-  
wia.cych o m ojej ojczyzn ie.

NajpierH’szym  w arunkiem  d ob rego  m ienia każdego  
ludu, są  środk i w yżyw ienia. O w oż, H iszpania posiada je 
w ilo śc i przew yższającej miarę w łasn ych  potrzeb  : obfite  
zb iory zboża są  rzeczyw istem  n ieszczęściem  dla ro ln ików  
K asty lijsk icb , którzy p otrzebu ją  m nóstw a najem ników  do  
zbierania produktu  n iem ającego odbytu: p o łow a  zesz ło ro 
cznego zbioru  w in w prow incyacli środ k ow ych , p o św ięco 
na byw a na zakupienie b eczek  p otrzebnych  na zb iór z ro 
ku b ieżą ceg o , a druga p o ło « a  byw a um yśln ie obracana  
na ocet. O liw a rów nież dzisiaj jest ciężarem  dla w ła śc ic ie 
li A ndaluzyjsk ich , a ow o ce  i w a rzy w a , z p ow od u  sw ojej 
tan n ości, d ostęp n e  są  najniższym  k lassom  sp o łeczeń stw a , 
k tó ry ch  p ożyw ien ie  je s t skrom ne jed yn ie  z tiaw yknienia, 
nie zaś z kon ieczności. R o ln icy  i rzem ieśln icy  po prow in cyach  
żyw iący  się mniej w yłączn ie  pokarm am i roślinnem i, jedzą  
często  w o ło w in ę  i baranir/ę, tudzież w yb orn e ryb y p o ła 
w iane na u p rzyw ilejow anych  brzegach. C hleb  p ow szed n i 
trzech  czw artych  części lu d n ości H iszpaiisk iej, znalazłby so 
b ie  rów ny za ledw ie n a  s to ła ch  b ogatych  klass krajów E u 
ropejsk ich . Z resztą , um iarkow anie w żądzach czyni d oftate- 
cznem i zasoby znajdujące się w kraju, a p on iew aż nie ma 
zb ytk u , przeto w ydatki od p ow ied n ie  są  zarobkow i w yro 
bnika i d o ch o d o m  w łaścic ie la . T aki jest ogó ln y  stan H isz
panii, z m a łem i bardzo  w yjątkam i. W ziąw szy  p od  rozw agę  
jej p o ło żen ie  g ieograficzn e i top ograficzn e, ła tw o  jest p o -  
lą ć  zjednoczen ie w szystkich  tych  k orzyści, k iedy pom arań-



C7.e dojrzew ają p od  go ie in  n iebem  naw et na p ó łn o cy  P óf-  
w yspu, n iiid y g o , k oszen ila , palm y, banany i trzcina ci.kro  
iva, tak dob rze  udają się  w prow in cyacb  potu d n iow ycb .

P ośród  tycb w szystk ich  w arunków  d o b reg o  m ienia, 
kul H iszpański, «darow any szczęśliH yin  klim atem  i silną  
b u d o «  ą, c ierp ia i i cierpi jeszcze w szystk ie n ieszczęsne sku 
tki sp o ieczn e  p rzesz łego  sam ow íad ztw a i w o ln ośc i d zis iej
szej; k on tryb u cye, kon tyn g ien s w ojsk ow y, w szelk iego  r o 
dzaju zdzierstw a, przeszkody w rozw ijan iu  sw o jeg o  prze- 
m ysiii, u trudnien ia  handlu  w ew n ętrzn ego , n iesp ra w ied liw o 
ści adm inistracyi cy^vilnéj i sądow ej, ciąjjte zm iany rządzą
cy ch , n ie  zaznaw szy n igdy m ąd rego  rządu , nakoniec w oj
nę i anarchią.

T en  obraz nie jest bynajm niej narysow any koloram i 
zbyt ciem nem i; ow szem , najw ierniejsza prawda użyłab y d a 
lek o  czarniejszych; a lbow iem  tru d n o  je s t ,ż e  n ie p ow iem  
n iepodobna, naleźć ch oć  jed ea  kraj, k tóryb y w c ią g u  d z ie 
sięciu  lat, d ozn a ł klęsk w iększych . „A. w ięc, k tóś m oże p o 
ic ie , H iszpanie są  bardzo n ieszczęśliw i, a kraj w o g ó ln o śc i 
godny p o litow an ia .“  Bardzo nieszcz^śUtń, n ie; godni poli
towania, tak . T ió m a czę  się: n ieszczęście , jak w szystk ie rze
czy tego  św iata , jest w z g lę d n e , a zatem  m iarą jego  w ie lk o 
ści, pow inna być raczej spraw iona przezeń b o leść , n ie zaś 
g łęb o k o ść  rany. O d w ielu  la t lud  H iszpański p rzedstaw ia  
zew n ętrzny  w idok  nęd zy , k tóry  na szczęście  nie jest w ró 
w nym  stósu n k u  z jego  rzeczy w istem  cierp ien iem  n ie d o s ta 
tku. Jego odzież, pom ieszkanie i w o g ó ln o śc i ob yczaje, ani 
się u lep szy ły  ani u p ięk n iły  z p ostęp am i n o w o czesn eg o  prze
m y słu , k tórego  p ło d y  z tru d n ością  d osta ją  się  do  kraju  
obw arow an ego  lin ią  n ieprzestępnych  kom ór c e ln y ch ,a  k tó 
ry zestarza ł się w naw yknieniacb starożytnych , a tem  sa
m em  trudnych  do  zm ienienia. P od  tym  w zg lęd em , H iszpan  
z klass niższych, m oże zapew nić że dla n iego  nie je s tża d n en i 
c ierp ien iem  być pozbaw ion ym  u ciech  których nie znał, a 
k tórych  pożądania n ie  ob u d zą  w  nim  ani p r ó ż n o ść , ani 
p rzyk ład . G d yby zapytano m ieszkańca w iosek G a licy i,E stre -  
m adury, K atalonii i W a len cy i, czy doznaje ztąd  by naj
m n iejszego  c ierp ien ia , że się ubiera jak jego  naddziady, i



nosi przez d ziesięć  lub dw anaście lat sw ojg ślubną suknią, 
o d p ow ied zia ib y  zapen ne ie  nie; ow szem , on tę  suknię p o 
dartą  i dziuraw ą nosi z p ew n ą dum ą n a ro d o w ą , i zdaje 
s ię  szydzić  ze stro jów  przyjm ow anych przez klassy śre 
d n ie , w ięcej n aślad ow cze jak pow ażne.

W e w zg lęd zie  b o leśc i fizycznej i m oralnej, charakter  
H iszpański w o gó ln ośc i, a n iek tórych  prow incyj w szczeg ó l
n ośc i, ma sitę  i d zieln ość tru dną do w ypow ied zen ia . T en  
charakter, b ęd ący  god n ą  uw agi m ieszaniną c iem n oty  i n ie- 
b aczn ości, sity i rezygn acyi, um iarkow ania i dum y, fatali
zm u i relig ii, nie zachw ieje się n igdy p rzed  n ieszczęściem , 
k tórego  krćs osta teczn y  śmierć, nie ustrasza żad n ego  H isz , 
pana. Badając tro sk liw ie rozliczne w łasn ości teg o  chara
k teru  oryg in a ln ego  i ty p o w eg o ; trud no go sp row ad zić  do  
jednej p rzy czy n y , jakkolw iek  m oglib yśm y w yobrażać ją 
so b ie  potężną  i w ie lk ą , jakąby naprzykład byta  religia  
albo naw et fatalizm , k tórem u p osłu szn e  są  ludy m uzułm ań
skie; a lbow iem  jeś li przekon an ie re lig ijn e  gó ro w a ło  w  H isz
p a n ii, i chociaż to  uczucie  zw yk łe  i p otrzeb n e zach ow ało  
s ię  w  obyczajach  n a ro d u , potrzeba w yznać źe znacznie  
o s ła b ło  w  n iektórych  klassach sp o łeczeń stw a .

Z m iana uczucia  relig ijn ego  w H iszp an ii o d  kilku lat 
je s t  tak w yraźna, ie  już tam nie s łych ać o żadnym  czynie  
fanatyzm u, a bardzo m ało  znajdziesz zab obonów . P o d  tym  
w zg lęd em , nie m asz m o ie  wjśw iecie w ierzącego  lu d u , k tó 
ryby ok azyw ał m niej ob łąkania  w  sw o ich  m niem aniach  
relig ijnych . T a  o k o liczn o ść  m o ie  p ochodzi z in nego  u czu 
cia, szerzącego  się w klassach sp o łeczn ych , to jest 2 obojętno
ści. Jednakże zrob ią  tutaj uw agę, że ta o b o ję tn o ść  n ie  
p ow sta ła  z roztrząsan ia , ale z zaniedbania i z braku p rzyk ła 
d ó w . L u d  w H iszpanii je s t  chrześciański i katolick i, a je
dnakże okazał s i ę  ob ojętn ym  i n ieczu łym  patrząc na prze
ślad ow an ie  d u ch ow ień stw a  i burzenie św iątyń; ale ten  okres 
rew o lu cy i poprzedzony b y ł daleko p ierw ej ok o liczn ośc ia 
m i różnej n a tu r y , k tóre p rzyczyn iły  .się do zm niejszenia  
u roczystości czci publicznej, g o d n o śc i d u ch ow ień stw a  i czci 
ludu  d la  w e w n ę t r z n e g o  życia relig ii. D usza n ie przestaje  
b yć w ierzącą  pozbaw iając się  czci zew n ętrzn ej, jako do-



datkoivej, z tą  sam ą rezygn acyą , która jéj czyni znośnym  
niedostatek  rzeczy p iérw széj p otrzeb y  do  szczęśliw ości n ia- 
teryalnéj.

D uch  prow in cyalny , U provincialismo, jest dru gą  cechą  
sp o łeczn o śc i H iszp a ń sk ie j, i w yw iera potężn y  w p ływ  na 
b ieg  życia  narodu, rządu i adnainistracyi. T o  u czu cie , p o 
ch o d zą ce  n iety lk o  z rozm aitości topograficznej i k lim ato- 
lo g ic z n é j , ale jeszcze z p oczątku  i p oprzed n ictw  d z ie jo 
w ych  lu d n ości, to jest ? różn icy  p lem io n , b y ło  u m ocn ione  
w c ią g u  w ielu  w ieków  przez p ra w o d a w stw o  m iejscow e za
sto sow an e do charakteru , i szczegó ln ych  w zg lęd ów  m ie 
szkańców , a tem i ostatn iem i czasy przez p rób ę  adm inistra
cyjnej centralizacyi, k tórą  rząd, n ie  p rzew idu jąc następności, 
ch cia ł uskuteczn ić  na korzyść prow incyj. W  tych to  w sp o 
m nien iach  rzeczyw istośc i i w  tych  b ezow ocn ych  d o św ia d 
czeniach, w zię ło  p oczątek  ow o  p ow szech n e  u czu cie  em an- 
cypacyi prow in cyalnej , w yb u ch ające  w  H iszpan ii przy  
każdem  w strząśn ien iu . a k tóre  zdaje się  b yć  w jT ażeniem  
p otrzeb y  racyonalnćj, in styn k tu  u ro d zo n eg o  z obyczajów  sta 
rożytnych . T a  dążność d o  em ancypacyi prow incyalnej, otrzy
m ała tem i ostatn iem i laty silne p op arcie  w  u św ięcen iu  p ew 
nych  teoryj tym czasow ie  p rzyjętych  za p od staw ę sp ołeczn ej 
b u d o w y , a m ian ow icie  w teory i obrad ow ych  w ięk szośc i 
(viajorités).

S zczeg ó ln e  oko liczn ości w  jakich znajduje się lu d  H isz
pański, każą się dorozu m iew ać, że on w szed ł lub  zaczyna  
w ch o d z ić , na d ro g ę  sp o łeczn eg o  p ostęp u  k tórego  cel i k o 
n iec  n ie są  jeszcze w ia d o m e ; i to  jest co m oże jeszcze  
w y tłó m a czy ć  ob o jętn o ść  z jaką patrzy na n astępujące po  
sob ie  zm iany, c ierp liw ość  z jaką znosi »vszelkiego rodzaju  
ucisk i i w zgarda z jaką w ykon yw a prawa zaręczone sob ie  
przez u staw ę. O w oż, poniew aż ty lk o  lud  w  najw yższym  
stopn iu  ciem ny, m ó g łb y  być rzeczyw iśc ie  obojętn ym  na 
b ęd ą cą  w p rojekcie  reorgan izacyą , oczyw ista  że jeśli się nią  
nie zajm uje trosk liw ie i d zie ln ie , to  bez w ątp ien ia  d la tego , 
że nie zna jéj dążności i nie przew iduje jéj w ypadków .

C i którzy podróżow ali w H iszp an ii, a naw et ci k tó
rzy ty lk o  zostaw ali w  stosunkach  z n iiszem i klassam i je-
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tlnej którejkolw iek  prow in cyi, m usieli p ostrzegać, źe w na
rod ow ym  charakterze H iszpańskim  znajduje się p ew na p ó 
łnaga i ostrożn ość , k tóre n ie są  w spóln e w szystk im  n aro
dom . Za czem  idzie że H iszpan o cen ia  w jednej chw ili 
korzyści jakieby m u p rzyn iosła  sp o łeczn a  organizacya, le 
psza od  daw nej jego n ad dziadów , a p ojm uje ich  w ażność  
jeszcze  lep iej k ied y  te  korzyści sprow adzają  się do  fak- 
tów  ruateryalnych w ych ow an ia , ro b ó t pub licznych , sw o 
b ó d  roln iczych  i r ęk o d z ie ln y cb , g o sp o d a rs tw a , sp raw ie
d liw ośc i ¡op iek i praw'3 . L ecz , nie w idząc n igd y , aby c o k o l
w iek  z tego  w szystk iego  b y ło  w yn ik tością  form y p o lityczn ej, 
lu d  H iszpański gardzi jej praktyką i nie ufa jej dążnościom . 
W  tem  lud  hiszpański jest log iczn y  i nie ubliża w  n iczem  
s ław ie  sw ojej o strożn ości i pow agi. Z tąd  m ożnaby sądzić  
że lu d  H iszpański nie je s t jednom yślny w w yrażeniu sw o 
jej dążności, albo raczej sw ojej ch ęc i p ostęp u . N ic  w szak
że n ie  jest praw dziw szem ', i w tem  nie m ó g i on uchybić  
isto tn em u  w arunkow i b ytu , który rów n ie  jest p o stęp o w y  
w in d yw id u ach , jak i w  catej ludzkości.

T ę  dążność d o  p ostęp u  w id z ieć  m ożna w  H iszpanii 
w tysiączn ych  okolicznościach; w yry ła  się  ona n iezatartem  
piętn em  w e  w szystk ich  czyn ach  p rzym u szonych  i d o b ro 
w o ln y ch , k tóre lu d  w ykonyw a. C zynam i przym uszonem i 
są: p ow oln ość  2 jaką podd aje się  tru d n ej u słu d ze  w ym a
ganej od  n iego  p o d  p ozorem  d ob ra  p u b liczn ego , akura- 
tn o ść  w p ła c e n iu  p od atk ów  i najuciążliw szych  k on tryb u cyj, 
regu larn ość  w  dostaw ian iu  kon tyn g ien su  w o jsk o w eg o , s io -  
w em  p osłu szeń stw o  w szystk iem u , czego  od  n iego  żądają  
lu b  co m u nakazują. W sp om n ę p o w tó re  o czynach d o 
b ro w o ln y ch , d o w o d zą cy ch  pow szechn y p oc iąg  H iszpań
sk iego  ludu  do  p ostęp u , p ociąg  który się w yraża przez 
zaw iązujące się  tow arzystw a , zaw ierane p rzed sięw zięcia , 
pow sta jące  zakłady i w ydaw ane patenta p rzem ysłow e. O d  
czasu ukończenia w ojny dom ow ej przez układ  w B ergara , 
p rzem ysł rękodzielny  szerzy się po w szystk ich  p ro w in cy a ch , 
przem ysł m etalurgiczny odbyw a się  z pew nym  rodzajem  
gorączk ow ego  zapału , który znajduje sw oje  uspraw 'iedli- 
w ien ie w nadzw yczajnem  b ogactw ie  srebra n iek tórych  żyt



kopalnych. R o ln ic tw o  nie idzie z tak im  sam ym  p opędem . 
Przyjdzie i n.i tę  gaiąż p rzem ysłu  kolej w ted y , k iedy ka
p ita liśc i, w k tórych  posiadanie przeszły  w ła sn o śc i k o śc ie l
ne, b ęd ą  m ogli przeznaczyć na użytek ro ln y  dobra, k tó
re p ośw ięca ją  dzisiaj sp ck u lacyom  w ięcej szybkim  jak zy
skow nym .

N a n ieszczęśc ie  ten  w ielk i ruch w ew n ętrzn y  za p rze
m y s łe m , d o w o d zą cy  ob fitości sit p rodukcyjnych  i k o n ie
cznej p o trzeb y  ich  użycia, pozbaw iony jest kierunku. N ie 
d ostatek  ten  jest w ielk iej w a g i , tym  w ażniejszy jeszcze  
jeśli nań zapatryw ać się b ędziem y z w ysok iego  stanow iska  
m oraln ości publicznej, której kierunek n ie je s t p o ru czo -  
ny żadnej w ładzy konstytucyjnej w rządach kon stytucyjnych .

Z  teg o  n iedostatku  w ład zy  wyższe'}, któraby k ierow ała  
in teresam i pryw atn em i na korzyść in teresu  publicznego; 
rod zą  się  p rzed sięw zięcia  k rótk otrw ałe  i aw anturnicze, p o 
r o d y  czysto  m ie jsco w e , zagrażane zabójczą k on kurren cyą  
w p row adzan ie p rzym u szone p rzem ysłów  cudzoziem sk ich  
d o kraju przyjm ującego je ze w strętem , w ytęp ia  zarody  
w ielk ich  sp ek u la cy j, k tórych  korzyści zakryte są  p rzed  
u m ysłem  speku lantów , n ie p osiadających  ty ch  sp o so b ó w  
ocen ien ia , jakie tylko sam  rząd  m ieć m oże. M ato je s t ga
łęz i p rzem ysłow ych , k tóreby  dzisiaj m ożna b y ło  zalecać  
jakiem ukolw iek  n arod ow i E uropejsk iem u , bez p op rzed n ie
go  zg łęb ien ia  stanu prod ukcyi w e w szystk ich  krajach, wa
żn ości czynnych targow isk , liczby i zasobów  sp ożyw ców .

O tóż d laczego  p ow ied zie liśm y że lud Hiszpański jest 
godny politowania; bo  posiada szczegó ln e  w arunki p om yśl
n o śc i i p ostęp u  z k tórych  n ie m ożna przyzw oic ie  korzy
stać; bo dzie ln ość  zasob ów  w alczy  z przeszkodam i złej 
organizacyi sp o łeczn ej, której popraw a, teraz przynajm niej,
n iepodobna.



KRONIKA BIBLIOGRAFICZNA

1843. W a r s z a w a .

235. Opis wierszem  świetnej uroczystości i wspaniałe
go obcłiodu W' Łazienkach Królewskich w czasie bytności 
Najjaśniejszego Mikołaja I cesarza w szech  Rossyj króla P o l
sk iego , z powodu urodzin wnuka Jego w ielkiego ksigcia Mi
kołaja .Aleksandrowicza w  dniu września 1843 nastąpionych  
przez Jana K ołakow skiego, in 4to , w  drukarni pod firmą J. Ka- 
czanow'skiego, str. 10 .

W ILNO.

236. Pan jasnotki, pow ieść Litewska z podań ludu, przez 
Januarego Filipowicza. W ilno, drukiem Teofila Glücksberga
1843. 8 . str. 96. w drukowanej okładce. P ow ieść cała wier
szem . Prolog. L Straszna gościa . U. Duchy. Ul. Dar widma. 
IV. W ędrówka. V. Rozkosz i przesycenie. VI. M iłość. VIi. 
Pokój i szczęście . Epilog. Objaśnienia.

GR C D ZH D Z I BRODNICA.

237. Jajka w ielkanocne, p ow ieść na podarek dla dzieci 
na Wielkanoc. W  Grudziądzu i Brodnicy u C. G. Röthe 
str. 58 w  16ce, cena złp. 2.

(Przy końcu księgarz Röthe umieszcza sp is dzieł Polskich  
treści pobożnej, jakich w  jeg o  księgam i w  Strasburgu (w Bro
dnicy) dostać można).

238. Św ięta droga krzyżowa Jezusa Chrystusa, podzie
lona na 14 stacyj aż do grobu św iętego , z 14 rycinami tych 
stacyj. Lwów, nakładem F. Pillera i spółk i 1843, w  16ce 
w drukowanej okładce, drukiem i drzeworj'tem Blazyusza Hö
fel w  W'iedniu.

1844. WARSZAWA.

42. Snopek nadwiślański z płodów  piśmiennictwa kra
jo w eg o , zebrali Marcin OssorjJa (Ciepliński) i Karól B(aliński)



7, Jarosławia, z muzyką J. Elsnera i J. F. Dobrzyńskiego: drzc- 
worylami W incentego Sniokow skiego. W arszawa, nakładem  
wydawców, czcionkam i Stanisława Strąbskiego 1844.12. w dru
kowanej okładce sir. 260. Wydanie ozdobne. Cena na prenu
meratę zip. 8 , w  handlu księgarskim  zip. 12 .

P ism o to zbiorowe obejm uje prozą pow ieści: Zycie za 
uśm iech K. Balińskiego. Córka rotmistrza, obraz z pienvszej 
połow y XVII w'ieku Fr. Gawareckiego. W yjątek z niewydanej 
pow ieści, Pauliny Kraków. Odwiedziny lekarza, AYalentyny 
Trojanowskiej. Zbylitowscy, wj^jątek z historyi literatury P ol
skiej przygotowanej do druku W'. A. M aciejowskiego. O p ie 
śniach historycznych. Niewiasty Polsk ie (wyjątek z dzieła o 
niewiastach P olskich) K. Wl. W ójcickiego.

Z poezyj podali tu: Karól Baliński, Brzo\vski Karól, D. 
Leopold, D ołęga Karól, G łowacki Antoni, Gumowski Juliusz, 
Jachowicz Stanisław, Kołiupajło W’incenfy, Malczewski Kor
nel, Mor Stanisław, Ossoryja Marcin, Paszkow ski Józef, Pru- 
siecka Józefa, Sołoński Józef, Z ieliński Gustaw, Zdżarski 
Augustyn. P ięć  drzeworytów i trzy m elodye, zdobią to dzieło.

43. Anegdoty z życia Napoleona, z N iem ieckiego A. Ro- 
bertyna, na język  Polski przełożone przez Ernesta P iechaczek  
z ryciną. W^arszaw^a, w' drukarni T. W yszom ierskiego dawniej 
Piotra Baryckiego 1844. 8 . str. 43L  w  drukowanej okładce. 
(Jestto drugie wydanie lubo nie w^yrażono tego na tytule).

44. Łatwy sposób urządzenia życia C hrześciańskiego, 
przez codzienne rozpamiętywanie krótkich przestróg zebra
nych z dzieł S . Franciszka Salezego i rozdzielonych na w szy
stkie dni roku. W’ W arszawie, w  drukarni XX Pijarów': 1844  
w 16ce str. 155 w klejonej okładce.

45. Biblioteka starożytna pisarzy Polskich, wydał K. Wł. 
W ójcicki, tom IV. Nakładem S. Orgielbranda księgarza 8 . 
str. 271, w drukowanej okładce.

L Kronika albo krótkie z kronik rozmaitych zebranie 
spraw potocznych ziem ię zdawna sławney Pruskiey, przez X. 
Marcina Muryniusa, z wydania 1582.

2. W ołoskie dzieje niektóre z relacyi pewnych osób  1621. 
(z w spółczesnego rękopismu).



3. Prawo bartne bartnikom należące, którzy w ediug nie
go  sprawować się  i sądzić mają, jako się  niżej opisze, do 
starostwa Przasnyskiego przez W ielm ożnego Jmci pana Krzy
sztofa N iszczyckiego Przasnyskiego, C iechanow skiego starostę 
etc. pana m iłościw ego  postanowione in anno domini 1559. 
(Sąto przepisy prawne wedle dawnych zwyczajów, dla kurpi 
Mazowieckich zebrane, których najważniejszą część  majątku 
barcie pszczół stanowiły).

46. Dwie mow’y miañe przy uroczystém otwarciu Głó
wnej K assy O szczędności w  W arszawie dnia 21 grudnia 1843  
(2 stycznia 1844) r. poprzedzone krótkim opisem  téj uroczy
stości. Zysk ze sprzedaży niniejszego pism a, przeznaczony 
je s t  na składkę w  głównćj Kassie O szczędności, na korzyść 
tego ze służących, jednéj lub drugiéj p łci, z miasta W arsza
wy, któi^y wykaże, iż najdłużej u jednych państwa wiernie 
służył. Warszawa, w drukarni Stanisława Strąbskiego 1844.
8 . w drukowanéj okładce str. 20. Cena złp. 1.

47. Polow anie na kochanków, romans Karola Bernard; 
tom ów dwa. W arszawa, nakładem S. Orgielbranda księgarza  
1844. w 12ce, tom 1. str. 124. tom 2. str. 112. w  drukowa
néj okładce.

48. Hewa, romans w dwóch tom ach z Francuzkiego Mery. 
Antonina, pow ieść z Francuzkiego W. Tenint. tom 1. str. 191, 
tom 2 str. 259. w 12ce, w  drukowanéj okładce. Warszawa 
1844. nakładem wydawcy.

49. Bolesna m ęka Zbawiciela świata, w edle rozmyślań  
A. K. Enmierich. Przekład z Francuzkiego, przez X. T. B. 
Z gr. Miss. Z godłem :

„Połóż niię ja to  znamię na sercu twojćm, jako zna
mię na ramienia Iwojem.“  ( Pie. Sal. VIII. 6.)

Warszawa. Druk XX 5Iissyonarzy u Ś Krzyża, 1844, 8ka, 
kart napisowycłi, przedmowy tłómacza i żywotu Anny Kata
rzyny E m m erich, str. XCV. Saméj książki str. 272, spisu  
rzeczy i sprostowania pomyłek str. 4. W drukowanéj o- 
kładce. ^

50. Człowiek religijny, przedruk z Pamiętnika Religij- 
n o-Moralnego tomu VÍ, zeszyt 1, w W arszawie, w drukarni J. 
Gliicksberga 1844, w 12 ce, w drukowanéj okładce str. 21.



51. Rozalia i Anusia, czyli przeniesienie obowiązku nad 
m iłość, pow ieść ze zdarzenia praw dziw ego, orjginalnie napi
sana przez Teklę z K. B. Przeznaczone na dochód sal ochro
ny i szkółki dobroczynności. Warszawa, druk Chm ielewskie
go , 1844, 12ka, str. 312 i om yłek drukowych kartka I, w  dru
kowanej okładce.

52. Małe tajem nice W arszawy, zeszyty obyczajoAve ory
ginalne, przez K. B. R usieckiego. W^arszawa, Kaczanowskiego  
druk, 1844, 12ka. Dotąd w yszło tomów' dw'a: tom I. str. 
242; tom II, str. 211. Oba w drukow'anych okładkach. 
W każdym spisu rzeczy str. 1.

W ILN O .

53. Teka rozm aitości, w'ydal X. H ołowiński. Wilno na
kład i druk Teofila Glucksberga 1844, z wizerunkiem D o
miniki Hołowińskiej (matki autora) 8 . str. 411. w  drukowa
nej okładce.

54. Podróż do Prus, Saksonii i C zech, odbyta w roku 
1838 — 1839 przez Juliana M oszyńskiego, doktora m edycy
ny, członka cesarskiego Towarzystw'a Lekarekiego i Dobro
czynności w W iln ie ., Nakładem Rubena Rafałow icza k sięga
rza W ileńskiego. Wilno w  drukarni M. Romma. 1844. Tom
1. str. 290. Tom II. str. 2 9 0 ,8ka w  drukowanej okładce. Cena 
złp. 13, gr 10.

55. Przewodnik do nieba, wyborniejsze zawierający zda
nia Ojców Św iętych, kościo ła  i fiiiozofów dawnych, u łożo
ny przez kardynała Jana Bona, tłóm aczony z języka Łaciń
sk iego , przez K. S . S. D. Wilno w drukami M. Zym elow icza  
typografa 1844. Tom I. str. 155. Tom. II. str. 135 oprócz 
spisu. W 16ce, w  drukowanej okładce. Cena złp. 6 gr. 20.

B O C H N I A .

56. Farmazon, przez autora pow ieści Jadama. Lwów  
nakładem Kajetana Jabłońskiego. Drukiem W (awrzyńca) Pisza  
w  Bochni 1844. Tom I. str. 1 1 1 . Tom II. str. 112. in 12mo 
w drukowanej okładce. ^



W I E D E K .

57. Album na korzyść pogorzelców , wydane przez Józeła  
Dunin Borkowskiego. Lwów 1844, in 8vo str. 361 (druko
wane u J. P. Sollingiera w Wiedniu) w drukow'anéj okładce. 
Cena zip. 16. Zdobi je  popiersie zmarłego wydawcy, ryte na 
stali. Zawiera:

Prozą. R zeszów  i jeg o  okolice, A. B ielow skiego. O sioł, 
rys historyczno-psychologiczny, W. C hfędow skiego. Gdybij; 
Posłuszni, L. D. Borkowskiego. Bale na wsi. Leśniczy. Ju
tro. Trzy pow ieści J. Dzierzkow skiego. Pam iętniki Zenona 
Adama G orczyńskiego. Zamek Odrzykoński, Z. Paulego. 
Opisy znakomitszych m iejsc w obwodzie Tarnopolskim w Ga- 
licyi, St. Przylęckiego. Slow'o o księztw ach Oświecim skiem  
i Zatorskiem, A. Tomkowicza.

Poezye. Szkoła życia W. C hłędow skiego. Kobieta. Proś
ba. Gdy m oje oko światłem nie błyśnie, J. D. ■ B orkow skie
go . Sonety, L. D. Borkow'skiego. Złamanie w iary, bal
lada Al. Fredry. Sen  ksieni dobroczynności, A. Gorczyń
sk iego . Dwoje piastunek. Dramat w naturze w  trzech obra
zach. Do sióstr m oich , Dominika M agnuszew skiego. J. K. 
P odoleck iego , Piast legienda. Ponmik w' Chodowie tegoż  
Jadwiga. Krystyn Szykow ski tegoż. Ŵ  końcu spraw'ozdanic 
L. D. B orkow skiego. Żywot wydawcy Albu?n J. Ü. Borkow
sk iego , przez A. B ielow skiego, i w iersz L. 1). B. „Jego c ie 
n iom .“

L I P S K .

58. Biała kniehini, pow ieść historyczna z czasów  Bole
sław a W ielkiego, przez W. B. wydanie J. N. Bobrowicza. 
Lipsk, nakładem księgarni zagranicznej (Librairie étrangère)
1844, w 12ce. Tom 1- sir. 24.5. Tom II str. 239, w druko
wanej okładce. Cena zip. II. iVl.



(isr, —

Doniesienia literackie.

NiedJugo drukiem ogłoszon e zostanie ważne dzieJo hi
storyczne, pod tyt: Czasy Doleslairoirskie, pierwsza epoka 
.ściśle historyczna dziejów Polskich od 962 do 1139 r. przez 
Alexandra Przezdzieckiego. O ile w yw iedzieć s ię  m ogliśm y, 
będzieto oddzielna cafość, jednę z najświetniejszych epok na
szych ogarniająca. W lej też bezwątpienia epoce, znajduje
my zarody przyszłego życia narod ow ego , jakby w  wawrzy
nami pokrytej kolebce. Celem autora téj pracy, je s t wpro
wadzić do niéj czytelników o blasku spółczesnego św'iatla 
Witychinda, Dytmara, klasztornych annalistów N iem ieckich (1) 
i naszego Marcina Galla. Odgadnienie i uzupełnienie lat n ie
objętych kronikarzami, zostawia autor innym ; sam to tylko 
czytelnikowi podaje, co spółcześni widzieli lub od naocznych  
św iadków  słyszeli, a czego nie myślano dotąd w jeden ciąg  
opowiadania zebrać. Jakożkolwiek b<ądź, w iele z p. Przez
dzieckiego pracy dla historycznej częśc i literatury naszej przy
będzie. Miteto pom yślenie, że codzień nowe odkrycia wyja
śniają ciem ne dotąd źródła dziejów Polskich. Jakto daleko 
już postąpiliśm y od czasu , w  którym uczony Naruszew'icz 
krytycznie rozbierał mnichostw’o Kazimierza I, i inne bajki 
w szacownych przypiskacli do h istory i, a nie śm iał jeszcze  
tego rodzaju badań um ieszczać w texcie! Już Czacki, Os
so liń sk i, a szczczególn ie sławny autor Badań nad historyą 
starożytną, otworzyli nowe widoki w nauce historycznéj, usu
wając pow agę D ługosza, dla dobrania s ię  do ukrytych za 
nią źródeł spółczesnych. Niemało światła rzuciły na dzieje 
nasze pracowite badania uczonego słowianofila W. A. M acie
jow skiego. Lecz mimo nawet pragmatycznej historyi Rop- 
pla W' Niemieckim języku pisanej i szacownej pracy Jędrzeja  
M oraczewskiego, kronika la k a , o jakiej wspomniano w yżśj, 
pozostaje jeszcze do zrobienia, a c zęść  jéj w łaśnie pod tyl: 
Czasy Bolesławów skie, wychodzi.

(1) Z szacownego rbiorn Pertia.

Tom I. Marzec 18*4. 8 7



P. Adam Idżkowski og łosił prospekt na dzieło pod ly- 
lułem: Plany budowli: obejmujące rozmaite rodzaje domóir. 
mieszkań wiejskich różnej wielkości, kościołów, gmachów fii- 
blicznyck, mostów, ogrodów, monumentów i t. p. szczegółów, 
ID rozmaitych stylach architektury. Całe dzieło składać s ię  będzie 
z 20 poszytów i 120 tablic in folio inaiori, wykonać się  ma
jących w  kontui-ze, pięknym sztychem na miedzi i stali przez 
najznakomitszych artystów w Paryżu, na pięknym papierze 
Angielskim. Do rj^sunków, w każdym poszycie będą dołą
czone objaśnienia tablic i szczegółów , drukowane w języku  
Rossyjskim , Polskim i Francuzkim. Każdy poszyt z sześcią  
tablicami na przedpłatę, w Warszawie wynosi zip. 25.

Redaktor Przeglądu Naukowego P. H. Skim borowicz, 
og łosił w  ostatnich numerach sw ego pism a, w łasną tragie- 
dyą pod napisem: „K onaszew icz w B iałogrodzie.“

Znany i ulubiony poeta Tomasz Padurra, drukuje sam  
w W arszawie, zbiór sw oich poezyj, które {niedługo opuszczą 
prassę drukarską.

P. J. K raszew ski, dalszy ciąg  Latarni Czarnoksięzkiej 
w 4  także tom ach, nadesłał księgarzowi w Warszawie i w y
dawcy p ierw szego oddziału p. S. Orgielbrand. N iezm ordo
wany ten pisarz, trzeci poem at po W itoloraudzie i M indowsie, 
Witolda, ostatecznie przerabia i poprawia, przygotowując, do 
druku.

W iadomo i e  w r. 1843 dla poratowania zdrowia, odbył 
przejażdżkę nad brzegi morza Czarnego: to dało sposobność  
p. J. Kraszewskiemu do napisania now ego dzieła objętości 
trzech łom ów , w którem obszerniejsze ustępy obejm ują wia
dom ości ważne i ciekaw e o Kozaczyźnie, o Tatarach, o histo
ryi kraju, o handlu morza Czarnego. W krótce jako próbę, 
nadeśle do Biblioteki Warszawskiej wyjątek 7. tomu 2go , pod 
napisem Akierman i Dniestr.



Teraz zamyśla pisać dzieje Litwy, do czego  oddawna 
potrzebpe sposob ił niateryaJy.

W, Wibiie u Teofila Glucksberga jeszcze  w roku 1842 
w yszło  dwa pierwsze tomy pism Kazimierza Brodzińskiego, 
z portretem tego znakom itego pisarza. Cale wydanie ma się  
składać wedle daw niejszego prospektu, z dziesięciu  tom ów.

Zapowiedziana dawniej w Wilnie „P ow ieść  składana,“  
juz wyszła z druku. Rozdziały II, IV i VI napisał J. K raszew
ski, resztę John ofD ycalp .

.Autor Kontraktów Karcił Di-zewiecki, pisze dramat h isto
ryczny, którego główną figurą, jest wspaniała postać .lere- 
m iego W iśniow ieckiego.

Pamiątek Soplicy nowe wydanie, w yszło w W'ilnie.

Autor Literatury i krytyki nic nie wydał; wydawca po
przednich dzieł jego  p. T. G lucksberg w ielce ubolewa nad tak 
zgubną (jak wyraża) klęską dla literatury.

A. E. Odyniec og łosił Tom V i VI tłóm aczeń swoich; 
m iędzy temi je s t  przekład „Dziewicy Orleańskiej.

Znany lak chlubnie w literaturze naszej Karół Libelt, we 
dwóch tomach napisał matematyki;, i obecnie ją  drukuje.

R. Berwiński w Poznaniu , a P- W. Thulłie we Lwowie 
tłóm aczątragiedyą Ponsarda p. n. ¿ ( / i k t ó r a  po wystaw ie
niu w Paryżu 22 kwietnia 1844 r. tyle narobiła wrzawy w św ie- 
»•ie naukowym.



Księgarnia Poznańska N. Kam ieńskiego i spółki, ogłasza  
następujące w ezwanie do księgarzy i nakladników dziei P o l
skich: „P oniew aż brak w'iadomości o wyszlych dziełach P ol
skich, wywiera niezm iernie szkodliwy wpJyw równie na roz- 
w'ijanie się  literatury, jak na handel księgarski: przeto w zy
wamy W'szyslkich księgarzy aby nam donieśli, co każdy w y
dał, lub od autorów wziął w debit w ciągu roku 1843, i aby 
później donosili częściej, wyrażając zawsze liczbę arkuszy, c e 
nę dziel i nakładcę, iżbyśmy m ogli raz po raz ogłaszać zu
pełny sp is książek nowych. Rozumie s ię , że tylko dzieła, które 
przeszły cenzurę w łaściwych rządów, podawane być m ogą.

We Lwowie L. Mehoffer wydaje: »Tnpograficzno-etno- 
graficzno- statystyczny opis Galicyi.n poszytami w wielkiej 
ćwiartce. Każdy zeszyt zawierać będzie opis jednego cyrku
łu z jeg o  mappą i p ięć chroniolitografii -według rysunków  
oryginalnych wykonanych w Wiedniu u Miiliera. Obwód-Srtfl- 
decki i Wadowicki już wyszedł na widok publiczny. Sam na
pis tej [publikacyi wskazuje, że w szystko co jakąkolwiek  
z ziemią Galicyi S tyczność m ieć m oże, ma być w'tem dziele 
objęte. Autor, pragnąc oddać publiczności sw oję pracę wy. 
kończoną, wzywa w szystkich, aby mu nadsyłać raczyli cokołr 
w iek do uzupełnienia obrazu Galicyi przydać się może.

Jużeśmy donie.-^li o wydanern Alhum. które rozpoczął 
ś. p. Józef Borkowski, a brat po jego śm ierci wydał i do
chód stosow nie do myśli pierw szego iia korzyść pogorzelców'. 
Galicyjskich obrócił. Ze sprawozdania które og ło sił Leszek 
Dunin B orkow iki. widzimy, ze całkow ita prenumerata wyno
siła zip. 7036. Z tych, po strąceniu kosztow  wydania,, opra
wy i t. p. na korzyść pogorzelców  przypadło do 3800 złp. 
Jestto w Galicyi osobliw e zjawisko aby tylu zebrano prenu
meratorów; a co godne jeszcze uwagi że sam ohiród IFadn- 
wicki zapełnił prawie czwartą część całkowitej prenumeraty 
na Alhum. Znany księgarz p. Jan Milikowski wraz z p. J. Je
leniem  księgarzem , niem ało się ze swej strony przyłożyli 
do rozszerzenia prenumeraty.



Z listów ze Lwowa. Styczeń, 1844.

Dziwimy się w ielce że nie zwróci! w aszej, jak przynależy, 
uwagi Józef Korzeniowski, poeta w  calem  znaczeniu tego wy
razu. Nie masz w  naszej literaturze n ikogo, któryby, lube- 
by był z równie potężnym talentem jak Korzeniow'ski, po- 
trafif (ak od razu stać się w'ielkim malarzem obrazów żyw o
tnych narodu naszego. Ten którem u, może i słusznie, zarzu
cano dotąd, że  dramata sw oje stawiał w  dziw’nych ramach 
bez czasu i kraju: nagle w ystępuje jako mistrz ohecmści 
naszej. Gdyby nic w ięcej nie w'ydał jak Górali iZydóiP,i\yi- 
by miał prawo do naszego poklasku i uwielbienia. Teraz, 
w teatrze Skarbka, u nas mają w ystawić kom edyą tego pisa
rza Fahrykant; o dawniejszej już wiadom o zapewnie p. t. 
Stary mąż. Doszła nas w’iadom ość, że przesłał kom edyę tak
że Panna mężatka. Te dzieła zapewnią Korzeniowskiemu  
wdzięczną pam ięć w  późne lata, i przetrwają dłużej nad ta
kie, które teraz koferyjne zyskują tylko pochwały. Baw'i to 
nas szczerze, gdy czytamy ow e szum ne recejizye, wykazują
ce blade p iękności, w  nędznych ramotach. Nieświadom i dzi
wią się , że tylu Kielkich i uczonych mamy literatów! Ale daj
my im używać do czasu sztucznej sławy; wszakże w szystko  
lo  niedługo przebrzmi bez pamięci: a tacy literaci przeżyją 
sław ę swoję!

Zakład naukowy imienia O ssolińskich we Lwowie, pod 
dyrekcyą św iatłego i czynnego dyrektora A. K łodzińskiego, 
na nowo zakwitać zaczyna, i nie masz wątpienia, że spełni 
szlachetne myśli sw ego założyciela.

Nie oglądając s ię  na dary dziel ob etn ie  wydawanych, 
corocznie zakupuje własnym kosztem , w szystko co  lylko jest 
znakomitszego i ważniejszego w' literaturze bieżącej. Wielkie 
były krzyki na bezczynność i zm artwialość tego zakładu, 
lniano po części i słuszność: ale nie każdy zblizka patrzał, 
nie każdy ocenił dostatecznie zaw^ady, z któremi łam ać się  
musiał. Teraz, gdy dyrektorem został p. Adam Kłodziński, 
iriąż równie światły jak en ergiczny . nie wątpimy ani chwili, 
że zrozumie i pojmie w zniosłe swoje pow ołanie, zrozumie



czego  po nim wym aga i obowiązek w łożony przez szlache
tnego założyciela, i narodowa oświata. Biblioteka zakładu 
Ossolińskich, którą zaczął wydawać, je s t  pismem o w iele le- 
pszem od Czasopisma dawniej po śmierci Fr. Siarczyńskiego 
wydawanego; potrzeba tylko troskliwej pilności, ażeby upo
w szechnić w ięcej to pism o. Jak mamy w iadom ość, w  War
szawie je s t tylko jeden czy dwa exemplarze. Brak taki stó
sunków , potrzebuje zmiany, i nie dziwić sie  o rozgłosie  
bezczynności zakładu, gdy nikt tej Biblioteki poza obrębem  
Galicyi nie ma i nie czyta. Do uwag o użyteczności zakła
du, należy, na co szczególną baczność w'inien zwrócić sza
nowny dyrektor, ażeby w yłącznie, i przedewszystkiem zajął 
się  wydawaniem pamiętników historycznych z pomników  
tak w rękopiśm ie jak w  rzadkich drukach, a w które ob
fituje Biblioteka O ssolińskich. Potrzeba je  upow szechnić  
jak najprędzej, bo nie na to były zgrom adzane, aby pleśniały 
na półkach, i dziwiły rzadkością sw oją bibliomanów zazdro
snych, albo bibliografów chciw ych na opisy\vanie okładzin, 
kart tytułowych, floresów  i g r u b o ś c i l i t e r a c k i c h :  ale 
aby z niem i poznał się  naród. Trudno też wym agać aby lite
raci rozrzuceni po całym  obszarze starożytnej 1’olsk i, przed
siębrali podróże umyślnie dla poznania ukrytych skarbów w bi
bliotece O ssolińskiego. Niekażdy nia sposobność, nieka- 
żdy m ożność, choć zaw sze znajdzie m ającego w ięcej zdolno
ści niż zam ożności. Nakład na takie ogłaszanie pamiętników  
nie jest tak wielki aby przechodził zam ożność Instytutu O sso
lińskich, a prócz tego, pamiętniki podobne, nie będą pleśnia
ły na pólkach, bo znajdą pokup, choć powolny, i zwrócą ko
szta. Tak pojmujemy stanowisko obecne zakładu Lwow skie
g o , i sądzim, że znajdzie w agę i w spółczucie, w szanownym  
dyrektorze, i osobach należących do składu i opieki nad 
biblioteką O ssolińskiego.

Teraz wykończa się  gm ach, kosztem tego zakładu, ahy 
w nim um ieścić: Wydział stanowy [ Galicyjskie Towarzystwo 
Kredytowe, co  pow iększy dochody roczne do 50000 zip. Ka
pitał tak znaczny, pewny i coroczny, użyty pożytecznie, w iel
k ie  m oże zapow iedzieć korzyści dla literatury. Oczekiwania 
tł-ż nasze zawicdzionem i nie zostaną, byle działający, jiojęli



swoje powołanie i Znaczenie. Tego wyglądamy l milą nadzie
ją, z opinią publiczną, która umie nagradzać szlachetne dą
żności, jak karcić krzywe, n iedołężne, bez pojęcia potrzeby 
czasu i postępu, karlikowate usiłowania. L.

Redaktora Tygodnika Rolniczego we Lwowie T. Kochań
skiego Cesarsko królewskie Towarzystwo agronomiczne dol
nej Austryi mianowało członkiem  sw oim  na głównem  p osie
dzeniu w Wiedniu dnia 3 stycznia r. b. P . Kochański cią
gle wydaje swój Tj'godnik; ostatni Nr. 52 , m iędzy innemi za
wiera w iadom ość z Biblioteki Warszawskiej: » 0  trutce na 
wytępienie zw ierząt drapieżnych za pom ocą wroniego oka, 
przez Augusta Budzyńskie go.

W Krakowie X. I. Penka professor teologii dogmatycznej 
i moralnej, kanonik katedralny Krakowski, og łosił prospekt 
na dzieło w  języku Łacińskim:

Institutionuni theologiae dogmaticae exaratarum ab Ig- 
natio Penka S. S. theologiae doctore, professore p. o. theo
logiae dogouiticae et moralis in unicersitate JageUmica, ac 
canónica cathedrali Cracoviensi, typis Slanislai Gieszkowslci 
rnlgandarum Cracoviae 1844.

D zieło powyższe będzie obejm owało: 1. Introductio, 2 . 
Liber syntheticus, 3. Liber analyticus.



SPnOSTOWAMA. 
{zoi>. sir. 260, i 488)

str . M'. zanuast: czytać:
6 p rz . 5 desimii deditniis

383 — 1 dogmatyczncin dogmatycznym
4 Użalenie się Użalanie się

384 — 6 zw iązku zw iązku .
385 — 5 biegi bieg i
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390 — 6 oJ (lotu Słuchaj „Słuchaj
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43G — 2 1819 1619
461 — 4 trybu szybu
4S5 — 13 przyszłe szczupłe'
504 — 4 wszystkiem uczynkiem
514 — 3 od do łu Heflera Heftera
517 — i  od d a ta Gott G6tt.(G6ttingen)
586 — 11 dii d o łu Każdemu Kademu
623 —  10 groźbie grobie
626 —  20 dziecińcu dziedzińcu
630 — l ?(aterellem ent N atiirellem eiit

Redakcya Biblioteki JVarszawskiej.
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M

'  BARO]\IETR
w Millimetracli sprowadzony 

do o°

TERMOMETR

s t u s t o p u i o w y
2- o 2
i ' i? :p  

g
2 «  ac o  a
S O H

S fs

w

5 ' 6
go. ran o

10
go. ran o

4
go. w ie.

10 
go . w ie.

6
go . ran o

10 
go. ran o

4
go . w ie.

10
go. wie.

1 750,80 750,95 748,55 747,05 —  0°6 +  0<>2 +  0 ” 5 +  0<>4 90,5
2 743,53 743,02 742,25 743,10 —  1 ,0 -  1 ,0 +  0 ,9 +  0,1 91,7
3 742,18 744,01 745,77 748,13 — 0 ,0 —  0,1 -  1 ,7 -  0 ,8 95 ,0
4 749,32 749,00 740,17 745,65 -  5,1 —  4 ,0 -  3,7 -  4 ,6 96,5

9 ^
746,04 748,21 749,84 749,57 -  V -  1.8 0 ,8 -  2 ,7 93,5

1  ^ 743,43 742,20 740,66 739,32 -  1,7 +  0 ,8 +  3 .0 +  2 ,4 97 ,2

i  ^ 735,94 735,99 735,83 736,99 +  1,3 +  2 ,0 +  3,3 —  0,0 99 ,2
i  g 741,07 744,54 750,28 755,05 -  7 ,4 —  8,3 -1 1 ,6 —  12,0 87,7

i  ^ ' 757,55 759,27 759,99 761,77 - 1 1 , 4 -  0 ,2 -  7 ,5 -  9 ,4 85,5

i 703,85 765,73 767,07 707,38 -  9 ,3 -  8,3 -  7 .9 — 10,2 91 ,7 .

i 707 ,04 767 ,70 760 ,50 706.53 -11,8 — 12,0 — 10,2 — 10,4 87,2
1  12 765,72 706,28 704 ,82 764.32 — 12,8 — 13,0 —  9 ,0 — 11,3 100,0
0  13 702 ,40 762,32 700,31 758,93 — 15,7 — 15,0 -  7 ,6 —  5,8 lOO 0

14 758,94 759,78 759,91 761,00 -  4 ,0 —  3.9 -  4 ,3 —  5,3 88,7
15 762 ,80 703,18 702 ,12 701,05 —  5,9 —  4 ,2 -  6 ,0 —  9,8 92 ,2

IS 755,70 754,42 748,71 745 ,04 —  8,3 -  6 ,4 -  5 ,2 —  3,7 97,0
17 744 ,12 744,84 742,50 737 ,05 —  2 ,0 1,4 -  1,5 —  2,1 94 ,2
18 735,34 738,06 743,18 743 ,08 -  0 ,4 — 0 ,8 -  1,4 —  6 ,0 94,0
19 734,48 732,05 728,50 725,03 +  1,7 +  1,0 -4- 1,3 -  1,8 94 ,0
20 720,00 727,15 729,12 730,54 -  3,2 -  2,7 -  4 ,2 —  5,6 87,5

21 731,74 733,12 733,43 734,75 —  5,1 -  4 ,2 -  3,9 4 ,8 90,5
22 730,22 737,30 736,45 734,48 — 5,5 —  4 ,9 -  3,5 —  5,5 90,5
23 737,17 739,99 744,99 745,59 -  0,8 — 7,1 -  8,1 -  4 ,5 88,5

Q 21 748,32 748,74 740,2-1 745 ,22 -  4 ,7  ! —  4,5 -  3 ,9 — 3.5 89,0

i 740,32 748,41 749,13 749,96 -  0,2 , +  0,3 -  1,2 — 7,2 94,7

i 749,40 747,52 743,40 1 739,90 --11,4 1 — 8,1 1 -  3,9 — 0,4 100,0
i 740,99 743,35 745,00 j 747,94 -f 0.2 ! - f  0,8 +  1,3 -  1,6 94.7
1 2S 748,30 748,00 740,40 ' 744,88 — 4,9 ! — 2.0 -  0,8 — 3,1 100,0
1 20 742,94 744,10 745,90 ! 740,97 -  4,9 - i  3,0 -  2,4 — 3.1 95,0
i  30 745,63 743,04 730,07 1 734,10 — 2,1 0,4 1 - 0,8 +  0,6 94,2
1 31 734.16 1 735.3fi 737,47 1738.53 +  0,2 j +  2,0 ! - 0.8 -  2,1 8 8 ,^
1 :ire: | 746,098j 747,405j 747,03Sj 746,797 j — 4,781 — 3,80 - 3.19 1[ -  4,37 93,7

STAN NIEBA KIERUNEK WIATRU

W ysokość 
wody 

spadłej 
w millim 

z

6 10 i 10 6 10 4 10 de Śnie-
rano godz. rano godz. wie. godz. wie. go. r. go. r. go. w. go. w. szczu g“

pochmurny pochmurny !pochmurny pochmurny PdZ. PdZ. Pd. PdZ.
Pochmurny pogodny pochmurny pochmurny Pd. Pd. PdZ. PdZ.
Pochmurny pochmurny pochmurny poclfinurny — PdZ. Z. Z. 0,72
pogodny praw. pogo pogodny smugi — Z. Pd. Pd.
pochmurny pochmurny pochmurny pochmurny Z. Z. Z. Z.

pochmurny deszcz b dr. pochmurny Pd. Pd. PdZ . Pd. 1,80
.̂®S2c2  drob deszcz dro. pochmurny śnieg Pd. PdZ. PdZ. Pn. 7,52

śnieg drob. pochmurny pogodny pogodny Pn. Pd. Pn. Pn. 7
3,04Pochmurny pogodny pochmurny pochmurny PnZ. Pn. PnZ- Pn.

pochmurny pogodny pochmurny pogodny Pn. Pn. Pn. Pn.
pochmurny pochmurny pochmurny pochmurny W . PdW . W . PdW .
Pogodny pogodny pogodny pogodny Pn. Pn. — __ ,
®gła pogodny pochmurny pochmurny — PnW . PdW . —
pochmurny pochmurny pochmurny pochmurny W . W. PnW . —
pochmurny pochmurny na pó ł pog. pochmurny — PnW . Z. —
pochmurny pochmurny pra.pochm. pochmurny PdZ. Z. P dZ . Z.
Pochmurny deszcz smugi lek pochmurny z . Z. z . Z.
pogodny śnieg gfSty pogodny pogodny Pn. PnZ. PnZ. Z.
“eszcz dro. deszcz drob pochmurny pochmurny Z. Z. Z. Z. 0,50
Pochmurny pochmurny pra. pochm pra. pogod. Z. Z. Z. z .
Pochmurny na pół pog. pra. pochm pochmurny z . Z. Z. __
pochmurny pogodny s'nieg pochmurny z . Z. Z. PnZ . 1,50

drob. pra, pochm pogodny śnieg drob. P n . PnZ. PnZ- P nZ .
pochmurny pochmurny śnieg śnieg PnZ. Z. Łj* Z.
śnieg pochmurny pochmurny pochmurny Pn. Pd. Pn. PnW . 3,38
pochmurny pochmurny pochmurny śnieg drob. PdW . P d W . PdW . Pd.
PochmurnyUri L mgła mgła pochmurny Z . Z . Z. Z. 2,00
rwchinurny pochmurny pochmurny na pó ł pog. Z- — P dZ . Pd.
pochmurny na pół pog. pochmurny pochmurny PdW. PdW . PdW. Pd.
pochmurny pochmurny pochmurny pochmurny Pd. Pd. Pd. PdZ.
^chmurny pochmurny |)0chmurny pogodny PdZ . PdZ . P d Z . Pd. 2,88 j

j 7,52 15,82j



mm. c. 1.
. 746,985 27 7,135

767,70 18 4,318
725,03 26 9,403

5,43 2,41
18,06 8,01

sa o 4,203 1,802
(751,188 27 8,997)

— 4“05 C. ___ 3“24 R
1,52 1,22 „

(— 5,573 „ — 4,458.),,
+  3,3 + 2.B „

-  15,7 „ — 12,6 „

Średnia wysokość barometru miesięczna 
Najwyiej barometr dochodził

d. 11 o 10 g. r.
NajniSej d. 19 o 10 r.
Średnia zmiana dzienna barometru 
Najw. zmiana dzień. d. 7 — 8 o g. 10 
Średnia wysokość barometru jest n iisz  

od stanu normal, z ISlatpoprzedz.
Średnia temperatura Stycznia jest 

i ta jest wyisza o. 
od stanu normalnego z 18 lat poprz.

Najwif. ciep. doch. d. 7 o 4 g . w.
Najmniejsze d. 1 3 o 6 g . r.
(Termometrograf wskazał

M as. 4- 3«5]R.d. 7, min— 13»9:Rd. 13)
Średnia zmiana dzienna temperatury 3,14 „ 2,51 „
Najwifksza zmiana dzienna d. 7—S o 4 w .  14 ,9„ l l j9  „

Średnia wilgotność wynosi 93,4, biorąc 100 za zupełne nasycenie 
powietrza parą wodną, albo 2,94 grammów na jednym metrze sze
ściennym powietrza.
Średnia temperatura miesięczna iród ła

za pałacem Kaźmirowskim 6°G R.
D ni pogodnych było 3; na pó ł pogodnych 5; pochmur. 23.
— deszczu 5 (d . 6, 7, 8, 17, 19).
— śniegu 16: fd. 2 , 3, O, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 22, 23,24, 25,

26, 27, 30).
— mgły 1 (d. 27).

W ody z deszczu spadło millim. 7,52 czyli 3,35 lin. z iniegu 
15,82 millim. czyli 7,01 lin .., razem 23,34 m ili. 10,35 Hn.

W  ogólności Styczeń r. b. by ł nieco mniej pogodny, jak lat po
przednich, śnieg padał czftto, ale nie obficie w drugiój połowie 
miesiąca wichry gwałtowne szczególniej zachodnie panowały. 
W iatr panujący Z.
W ichrów było 12; Pn. 3; Pd. 1; PdZ. 1; Z . 5. PnZ. 2.
Koło białe otaczało ksijiyc  d. 4.
Zorza północna słaba w postaci łuny białej d. 7.
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I^akładem R e d a k c j i  G a z e t y  T V a r s z a w s h i ^ j  y f j y  
dzie z dniem pierwsaytn Kwietnia r. b. RYS HISTOUJI 

NO\VOŻrTXEJ przez iłiit7M-/e<«, tJoinaczon5- z franonz- 

liegłł. przez O sk a ra  S ta n is ła w sk ie g o . Nie tjH.o sama osno

wa dzieła, którego wzięłość i popularność we Francji już 

ustalona, ale i niedostatek, brak dziei historycznych w ję

zyku polskim, skłonił Redakcję do tej publikacji. W  Pa^ 

ryżu wyszło już siedem edycji tego dzieła i to powodzenie, 

W stolicy i ognisku cywilizacji stanowi rękojmię jego wiel- 

Łiej wartości. M id ie łe t professor Listorji w Kolłegjum 

Francuzkie'm, jest jednym z błjszczących mężów tera

źniejszej epoki. Na niwie histofji imie jego kwitnie przy 

wielkich imionach Thienidt^ (ĄUiyuta \  P 'iliem ain a . Wspól

nie z nimi podniósł on historję do tej wysotości, do tego 

stanowiska filozoficznego, na którem oparta staje się naj

bardziej postępowy nauką. Otrząsnął z niej pyl pedan

tyzmu i drobiazgowego szperania i wlał w nią ogień

i «nergję. Jia każdej karcie jego dzieła', przy erudycit



znajdziesz człowieka życia. Przeszłość ożywia się p*i 

jego piórem; patrzysz ua ni.̂ , czujesz ją—tak jaskrawy 

koloryt tego zwięzleęo, Tacytowskiego stylu—i tak dziel

na, t ik wyliitiia myśl w tycli krótkich perjodarh. M ic h e le t  

M ierzy w postęp, wierzy w niego z całem przekonaniem 

szlijcheinego umysTu i serca. TlumaczTC, rozumując, roz

bierając przeszłość, skazuje we wszystkich jej przej

ściach, ^we wszystkich faktach, we wszystkięh przeobraże

niach ciągłą dążność cywilizacyjną.

Druk i papier jak na niniejszym Prospekcie.—Całń 

dzieło składać się będzie ż 24 arkuszy druku i stanowić 

będzie jeden tom.—W Warszawie, prenumerow‘ać można 

w Kantorze Głównym przy ulicy Sto-Jerskićj Nr. 17 Ł>

i we wszystkich Kantorach Gazety Warszawskiej. Na pro

wincji na wszystkich Stacjach Pocztowych.

C e n a  ,e.x e fti />. l a r z[,a:

' W  Warszdwie . . . . rub. sr. ł-kop.-3.5. (*!• 9). 

“iNa Stacjach Pocztowych — — 1 -— SO (— W)»
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