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Od Redakcyi.

Po raz czwarty od czasu istnienia Biblioteki
Warszawskiej, Redakcya tego pisma przema
wia do jego czytelników; po raz czwarty przy
chodzi zdać im sprawę ze swoich usiłowań,
Wynurzyć swoje widoki, i wezwać pomocy do
ich ziszczenia.

Czteroletnie trwanie pisma cza

sowego, jest już niejaką rękojmią jego wartości;

f
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nic tai przecież przed sobąRedakcya, że wzglę
dy i pobłażanie, jakich Biblioteka ze strony pu
bliczności doznaje, nietylko wewnętrznym zale
tom tego pisma, lecz i okolicznościom czaso
wym, a mianowicie brakowi pisma tegoż co Bi
blioteka zakresu, przypisać należy. Pielęgnowa
nie literatury, jest u nas powszechnie zrozumia
nym obowiązkiem; ztąd to wielkie, za wielkie
może pobłażanie dla wszelkich na niwie umy
słowej przedsięwzięć, chociażby siły daleko nie
dorównywały zamiarowi.
Tam gdzie liczba piszących jest szczupła,
gdzie niektóre nauki zupełnie prawie leżą od
łogiem, inne słabo tylko są uprawiane, tam wy
dawanie pisma peryodycznego, z wielu niema-

łemi, połączone jest trudnościami.

Nie można

lam winić Redakcyi o niestaranny wybór pi
szących, nie można jej wyrzucać, że w piśmie
swojem różnorodnych zasad zamieszcza arty
kuły, jeżeli tylko ta różnica w zasadach nie
psuje jedności dążenia. Wszak z różnych pun
któw w olno jest zmierzać ku jednemu celowi.
Dotkliwym byłby zarzut, że kwestye najży
wotniej społeczeństwo dotykające, nie miały

III

w Bibliotece Warszawskiej dostatecznego po
parcia. Zarzut ten w części może być słusznym;
lecz jeśli przyznać wypada iż usiłowania Redakcyi nie odniosły w zupełności pożądanego
skutku, niechaj jej wolno będzie przypomnieć,
że im ważniejszą jest jaka kwestya, im bliżej
społeczeństwa obchodzi, z tym większą rozwa
gą do niej przystępować należy. Redakcya zna
potęgę słowa, i czuje się za nie odpowiedzialną.
Te uwagi przewodniczyły szczególniej Redakcyi, w wydziale nauk społecznemi zwanych.
W roku upłynionym mniej w nim było artyku
łów takich, które Redakcya najchętniej w pi
śmie sw^ojem zamieszcza, bo je za najważniej
sze poczytuje, t. j. mających stosunki krajowe
na celu.

Za to, z ostatnim poszytem roku ze

szłego, rozpoczęliśmy publikacyą większego roz
miaru o oczynszowaniu włościan.

Pierwszy to

raz podobno wielki ten akt, który tak silnie, tak
%

stanowczo wpłynął na stosunki gospodarcze,
Sostanie przez osobę dokładnie rzecz znającą
Podstawiony, i krytycznie, tak w zasadach, jak
i w skutkach swoich oceniony.

Rok upłyniony odznaczył się większą niż
poprzednie, w piśmie naszem obfitością artyku
łów prawnych.

Biorąc z nich miarę stanu tej

nauki w kraju, wyznać musimy, że objawione
dawniej przez nas życzenia, dotąd wypełnione
nie zostały; lecz również powtórzyć nam przy
chodzi oświadczenie wdzięczności dla spółpracowników, którzy, mimo licznych powołania
swego zatrudnień, pomoc nam swoję przynieśli.
Troskliwą zwróciliśmy uwagę na udosko
nalenie badań historycznych. Urządzone w ro
ku zeszłym systematyczne spólpracownictwo
osób poświęcających się temu zawodowi, daje
nam niepłonną nadzieję podniesienia w Biblio
tece tej gałęzi nauk.
Nauki przyrodzone, jakkolwiek samoistnie
w piśmie naszem nieuprawiane, gorliwych prze
cież miały przedstawiaczy.

Któżby dziś nie

uczuł ważności tych nauk? Olbrzymie postępy,
0

jakie każda ich gałąź w teraźniejszym wieku
czyni, wywołały gdzieindziej specyalne pisma
dla każdej. Niżeli i u nas do tego przyjdzie,Re
dakcja Biblioteki Warszawskiej, postanowiła

z nowo rozpoczętym ciągiem pisma swojego,
co miesiąc zamieszczać w niem krótkie uwia
domienia o wszystkiem, co na stan tych nauk
z każdym ubiegiem czasu wpłynąć mogło, spo
dziewając się, że dogodzi przez to życzeniom
wielu swoich czytelników, pragnących utrzymać
się na równi z postępem.
Po raz pierwszy wreszcie w minionym roku,
daliśmy czystej matematyce przystęp do ko
lumn Biblioteki, w przekonaniu, że jeżeli upo
wszechnienie umiejętności, głównym pisma na
szego musi pozostać celem, ich postęp, ilekroć
się do niego w czemkolwiek przyczynić może
my, obojętnemi nas znaleźć nie powinien.
Mimo kilku pięknych utworów, nizki był do
tąd stan poezyi w naszem piśmie. W roku ze
szłym, żywszym, choć jeszcze skromnym zaja
śniała ona blaskiem; spółczucie czytelników,
najlepiej dowiodło natchnienia piszących. Pa
miętniki Seglasa skreślone wprawnem piórem
hr. Skarbka, roztoczyły przed nami zajmujący
szereg krajowych obrazów społeczeństwa, z po 
czątku teraźniejszego wieku.
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W sprawozdaniu z roku 1842, oświadczyła
Redakcya, że dla usunięcia wszelkiej osobisto
ści, recencye w kronice jej pisma zamieszczane,
będą stałemi znakami podpisywane.

Cel ten

wprawdzie dopiętym został, lecz z drugiej stro
ny dał się uczuć w krytycznych sądach nie
dostatek jedności dążenia. Odpowiednio tej po
trzebie, Redakcya urządziła w roku zeszłym in
ną krytyki organizacyę, któraby zarazem i pod
pierwszym względem, dostateczną dawała rę
kojmię. Zmiana ta, zpowodowała Redakcyę do
usunięcia wszelkich podpisów pod rozbiorami,
w oddziale Kroniką literacką zatytułowanym,
umieszczanemi.
Pozostaje nam jeszcze mówić o przedsię
wzięciach literackich, poza obrębem Biblioteki
przez Redakcją w roku zeszłym rozpoczętych?
lub już ukończonych.
Najważniejszym z nich, jest wydanie paleon
tologii krajowej p. Zejsznera.
Nie potrzebujemy się rozszerzać nad wa
żnością tćj nauki, będącej utworem naszego
wieku.

Każdemu wiadomo, że ona jest dziś

główną podstawą gieologii, że oznaczenie wie
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ku i kolei pokładów składających skorupę na
szego planety, głównie zależy od rozpoznania
szczątków organicznych, w pokładach tych za
wartych. Skwapliwie zakupują je zagraniczne
muzea i gabinety, gieologowie coraz nowe odkrywają gatunki. Mało znane pod tym wzglę
dem Karpaty, były celem licznych i wieloletnich
podróży pana Zejsznera. Owoc prac jego, który
w ogólnym systemacie nauki, paleontologii kra
jowej przynależne zapewni miejsce, Redakcya
B. W . przy piśmie swojem, jako osobne dzieło
wydać postanowiła, dołączając do każdego to
mu Biblioteki, począwszy od drugiego półro
cza r. z., trzy tablice litografowanych skamie
niałości, z textem oddzielnie paginowanym. Sześć
tablic w r. z. na widok publiczny wyszłych,
świadczą o staranności rysunku i odbicia.
Drugiem dziełem nakładu Redakcyi Biblioteki,
M y w roku uplynionym: Pieśni Podhalan przez
,(‘$oż p. Zejsznera zebrane, a wypełniające stahstykę rodzinnej poezyi naszego ludu.
A reszcie, ukończyliśmy na szóstym tomie
wydanie Biblioteki Zagranicznej.
których

Redakcya przedsięwzięcia

Powody dla
tego

zanie

VIII

chała, wyłuszczone zostały w przeszłorocznem
sprawozdaniu; nowe nakładu naszego publikacye
świadczą, żeśmy nie przestali starań, o rozkrzewienie nauk w kraju.
Warszawa dnia 1 stycznia 1845 roku.

•

»

Redakcya Biblioteki Warszawskiej.

PAMIĘTNIKI MOJE W HISZPANII
prze»

KAJETANA WOJCIECHOWSKIEGO (*).

Młodość moję przepędziłem w wojsku. Dużo rzeczy wi
działem, wiele doświadczyłem, i to co spamiętać jestem
w stanie, opisać za obowiązek wziąłem sobie. Służąc cią
gle wpićrwszym półku ułanów legii Nadwiślańskiej,
przezwanym późnićj 7mjm szwoleżerów Francuzkich, od
byłem z nim kampanią Hiszpańską od 1808 do 1812 ro
ku. Jeżeli biorę pióro do ręki, czynię to, nie miłością
własną powodowany, ale chęcią oddania należnćj czci pa*
' ^ aJąc‘$obie poruczone pamiętniki w Hiszpanii Kajetana Woj*
ciecliow sJiieg0 uydać je na widok publiczny wziąłem sobie za obo
wiązek. Zdarzenia w nich opisane, tę mają szczególniej zaletę, że
noszą na sobie piętno prawdy, a niejeden z czytelników moich
znajduje w n*ch o sobie samym wspomnienie,« przypomni sobie:
i ja* tam byłem.
'
Leon Potocki.
Tom i . stycień 1845.
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mięci dowódzcom i współkolegom moimą którzy lub na
polach bitew zginęli, lub oddawna zmarli, lub w ustroniu
resztę dni swoich pędzą. Już niejedno uczone pióro skre
śliło historyą wojen półwyspu na początku 19g0 wieku
odbytych, tak pod względem dziejów, jako też strategii.
Podczas tej długiej kampanii będąc tylko w jednym półku,
z jednego tylko punktu widziałem, i to tylko co widzia
łem, opisywać pragnę. Francuzcy pisarze, skreślając wy
padki wielkiej armii Francuzkićj, jeżeli mało wspominają
o nas, niechże mi wolno będzie przypomnieć to, co zapomnianem było.
Półk w którym służyłem, nazwany przez Hiszpanów:

Los Jnfernos, słusznie wychwalany w rozkazach dzien
nych Angielskich, któren za bitwę pod Albuhera miał
być policzonym wrpoczet gwardyi Napoleona: wielkie so
bie imie zrobił w Hiszpanii.
Każden oficer, a nawet każden żołnićrz z tego połku,
gdyby opowiadał swoje zdarzenia, byłyby one zawsze po
dziwiające i tak różne, iż możnaby wątpić o rzetelności
wypadków. Skład korpusu oficerów tego półku, po powTodejego z Włoch w roku 1807, znaleźliśmy pod do

wództwem półkownika Konopki prawdziwie rycerskim.
W gronie takowych, znajdował się podpułkownik Klicki,
pełen światła oficer, powszechnie poważany i kochany
od wszystkich:
szefowie szwadronów Kostanecki i Butw
tie; kapitanowie: Linkiewicz, Stokowski, Kazimićrz Tań
ski, Rybałtowski, Huppet, Skarżyński, Szulc, Porycki,
Fijałkowski i Ojrzanowski. Atoli

należy nam przede-

wszystkiem powiedzieć, że ten półk, jakkolwiek razem
wkroczył do Hiszpanii po powtórnćj bitwie pod Tudello
w roku 1808, rozdzielony i poprowadzony częściowo
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przez podpółkownika Klickiego, powtórnie pod Saragossę, przez pólkownika Konopkę do armii południowej, naj
dłuższy czas należał do korpusu czwartego, którym do
wodził gienerał Sebastyani. Porywany przez gieneralaLessale, przez gienerała Merle, to znów przeszedł do marszał
ka Suita; przysłany potem marszałkowi Mortie, nakoniec
przyłączony do głównej armii będącej pod dowództwem
króla Hiszpańskiego Józefa Bonapartego, przerzucony na
prawy brzeg Tagu przez miasto Toledo, w bitwie pod
Almonacid okrył się sławą, i tak z rąk do rąk przecho
dząc, był raczej kolumną partyzancką, aniżeli pólkiem re
gularnego wojska.
Oddziały tego pólku, przybywające z Francyi, chciwie
chwytane były przez gienerałów Francuzkich do rozli
cznych korpusów; z półkownikiem Kazimierzem Tańskim,
około Biskai; ze Stokowskim około Sesowii; z Fijałkow
skim wArragonii; zTrzebuchowskim w Hamburgu; zRybałtowskim w kampanii Rossyjskiej w 1812 roku; / Gó
reckim w Magdeburgu; zRogojskim we Francyi; zKostaneckim przy wicekrólu Włoskim, przy którym także
znajdował się w rejteradzie z Moskwy półkownik Klieki.
A tak gdy jedni walczyli w Hiszpanii, drudzy pod Możajskiem, Kaługą, w przeprawie pod Berezyną i w Niem
czech, okrywali się sławą.

Jednćm słowem, półk ten

uważaćby można za błędnego rycerza!
Atoli główny półk istniał lam, kędy były chorągwie,
które z furgonu pólkownika Konopki, gdzie były scho
wane, przez nieprzyjaciół wzięte, utraciwszy; straciliśmy
zarazem nazwanie Igo półku ułanów. A tak błędem je
dnego ukarani wszyscy, zasług i prac naszych, odrazu
utraciliśmy nagrodę*

4
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Godła wojskowe jakiemi są sztandary, stają się trofe
ami zwycięztwa, skoro z orężem w ręku, od mężnie onych
broniących, zdobyte zostaną, wtedy ci, którzy je utracą,
ohydą okryci, a sława do zwycięzców przechodzi.
Stanowiska w marszu po bitwie pod Ponte-Aimaras
i po powrocie z Portugalskich granic, naznaczone były we
wsi Orias; półkownik Konopka nie słuchając rozkazów,
przeszedł górę do Jovenes, gdzie półk w nocy otoczony
siłą przemagającą, bo przez siedm półków kawaleryi
z dwiema bateryami lekkiej artyleryi, przerznął sobie
przejście drogą wykutą w skale, tak wązką, że zaledwo
cztery roty walczyć mogły z dwoma półkami karabinie
rów, zbitych w massę i po trupach przejście sobie otwo
rzyć.

Odwrót nasz zasłaniał kapitan Stokowski, który

z piątą kompanią naszego półku, utrzymał na wodzy na
tarczywość pięciu półków kawaleryi z artyieryą za nami
ciągnących.

Takowe przejście można było śmiało na

zwać zwycięztwem, gdyby strata niepowetowana, nie by
ła zakwrawiła serc naszych, nieodżałowaną boleścią.
Furgon pólkownika już był przeszedł górę, a jako wóz
uważany, żadnej własności półku niezawierający w sobie,
nie zwrócił uwagi; porzucony pózniéj na drodze, dostał
się w ręce nieprzyjaciela; wszakże tam się znajdowały
owe tajemnicze chorągwie, o czćm żaden z nas nie wie
dział. Stosownie bowiem do wyższych rozkazów, od cza
su jak wojna Hiszpańska zamienioną została na wojnę
gierylasów, czyli partyzancką, sztandary półkowe pozo
stać miały,.w zakładzie pod Madrytem, i tam w istocie
zostały proporce w pokrowcach, a chorągwie w skrytości odpięte*, nie wiem dlaczego,

z nami były wożone
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w pułkownika furgonie, o czem powtarzam, nikt z nas nie
wiedział.
Tym sposobem utraciliśmy mimowolnie godła półku
naszego, utraciliśmy nasze nazwanie, a gdy mimo skarg
naszych, które aż do samego cesarza dojść musiały, nie
uzyskaliśmy zadosyć uczynienia, do sądu potomności od
wołać się musimy, bo kto jest bez wyrzutu, niespra
wiedliwego sądu się nie lęka.
Niejeden może się dziwi, dlaczego żadne pióro nie opi
sało dotąd szczegółowych dziejów wojska Polskiego we
Włoszech i Hiszpanii; czemu żadna lutnia nie zaśpićwała nad Tagiem na grobie poległych kolegów moich, cze
mu zdobycie wąwozów Siera-Morena^w ręku do bitwy
konie prowadzących, a pod ogniem kartaczowym dosiadłych i zdobytych, sławie zdobywców Samosieras nie
przyświeca?
.(
*t ,< ,
•j
Wszystko to dlatego zapewne pokryte milczeniem,
że z legionów i Hiszpanii, drobna tylko szlachta i kmiotki wrócili do domów, a zanosząc do lepianek pod strze
chę sławę czynów wojennych, nie przyczynili rodzinom
chleba: rąk im tylko użyczyli do uprawy ojczystćj ziemi.
Butwieją zapewnie w archiwach ministeryum wojny
w Paryżu dowody dzieł rycerskich półku, w którym mia
łem zaszczyt służyć; czyli wyjdą kiedy na widok public*ny, nad grobem stojącym weteranom, znikome marn°ści tego świata niechaj zostaną z tćj strony mogiły, a
11,1 drugą stronę, niechaj towarzyszy spokojne sumienie i
1 Przekonanić, że chwila pokoju, po znojach bez owocu, i
opieka rządu udzielona staremu żołnierzowi obok żony
i wśród dziatek, jest najmilszą nagrodą.
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Jeżeli która rodzina będzie chciała wiedzieć co o swo
im synie, w tym pamiętniku nie jedno znajdzie wspo
mnienie, jednak przebaczyć mnie musi, iż pamięcią tylko
sięgając po upływie lat tylu, wiele rzeczy pominąć, wiele
zapomnićć musiałem.

Dla własnych dzieci pisałem, bez

widoku na przyszłość, bez myśli, iż wspomnienia moje
kiedy drukiem ogłoszone zostaną.
Gdyby inaczej być miało, i tak dopnę pożądanego ce
lu ; powtarzam: dla dziatek moich pisałem, a wszyscy
wszakżeśmy dziećmi jednćj rodziny.

Przy końcu roku 1806, na odezwę gienerała Dąbrow
skiego, pod różnemi pozorami młodzież Galicyjska opu
szczała rodziny i do Warszawy biegła; w tej myśli będąc
brat mój starszy Wincenty, nadmieniał w domu, że się
może na czas długi oddali, towarzysząc przyjacielowi
swojemu Czosnowskiemu i innej młodzieży na polowanie,
zwykle co rok odbywane, na granicy Węgierskiej, w Kar
patach. Miałem podczas jego niebytności pozostać w do
mu, i całem gospodarstwem zarządzać. Domyśliwszy się
jednak celu ich wyprawy, odkryłem im moje życzenia,
towarzyszenia im.
Gdy więc przypuszczony zostałem do umowy, postano
wiliśmy wybrać się razem w podróż, a ja przyjąłem na
siebie rolę służącego jadących dwóch panów na polowa
nie, gdzie charty i konie powodowe towarzyszyć nam
miały. Nadszedł dzień podróży; rzuciwszy się do nóg ma
tki, prosząc o błogosławieństwo, te usłyszałem ze łka
niem wymówione słowa: „Już ja cię synu z tego polo
wania więcćj nie obaczę.’

Jakoż to było ostatnie błogo
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sławieństwo matczyne, które połączone z błogosławień
stwem udzielonym mi dawniej przez ojca w wigilią jego
śmierci, chociaż jedynem były mojem uposażeniem, prze
konany jestem, że ściągnęły opiekę nieba, które zawsze
odtąd czuwało nade mną, oddalało niebezpieczeństwa, i
dozwoliło spokojnie starość na łonie rodziny przepędzać.
Panie, bądź pochwalone imie twoje.

Pokój popiołom,

dawcom życia mojego, a wam dziatki niechaj ztąd nauka
będzie, że błogosławieństwo rodziców, jedna nam łaskę
nieba.
Podróż nasza skierowana została ku Warszawie; od
prowadzanych ode wsi do wsi, kiedyśmy już z Żelechowa
wracali, gdzieśmy dalszego przewodnika znaleźć nie mo
gli, w lesie zdybał nas chłopek idący do kościoła i za
trzymał, mówiąc: „ Panicze, nie tu wam droga, wracaj

cie się, ja tcas poprowadzę."

Ślepo mu uwierzywszy,

wróciliśmy do Żelechowa; tam przesiedziawszy ukryci
w karczmie podczas nabożeństwa, była to bowiem nie
dziela, odprowadzeni potem do dworu, gdzie w stodole
zamknięci, za nadejściem nocy pochwyceni na sanie, prze
jechawszy pomiędzy patrole Austryackich huzarów, prze
byliśmy granicę, a dostawszy się do karczmy na PoJskićj
stronie będącćj, idźcie w Imie Boże, rzekł, żegnając się

z nami poczciwy przewodnik, już i beze mnie do ]VarS:iQwy traficie.
Nazajutrz rano przyjechawszy do Warszawy, prawdziw,e byłem odurzony; ten łoskot, i huk bębnów, odgłos
muzyki, przechody ciągłe Francuzkiego wojska, ta postać
dziw <h zna żołnierzy w kapeluszach stósowanych, w pła
szczami każden innego koloru, z gipsową fajką w gębie,
ten nadzwyczajny ruch mieszkańców jadących i idących,
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to rżenie koni, ryk zwierząt, wszystko to dla mnie wie
śniaka z zaciszy przybyłego, było przerażającym i niepo
jętym. Zatrzymawszy się na placu Krakowskiego przed
mieścia, tam po raz pićrwszy ujrzałem uszykowaną Pol
ską piechotę. Nie podobały mi się owe długie bagnety
u karabinów i parciane torby, jakie z początku formacyi
piechota księztwra Warszawskiego nosiła. Umyśliłem za
tem zaciągnąć się do kawaleryi, a ponieważ jeszcze kawaleryi nie było, trzeba było czekać.
Czosnowski, mój towarzysz podróży, zaciągnął się do
gwardyi honorowćj, ja zaś opierając się ciągłym namowom
abym się do piechoty zapisał, czekałem jeszcze na kawalervę. Aż nareszcie obaczyłem ułana w jasno-zielonym
zpąsowem mundurze, rzuciłem mu się prawie na szyję,
a uwiadomiony, gdzie się ich półk formuje, udałem się
do koszar pod zdrojami, tam oddany w opiekę gromażorowi Gromczewskiemu, zapisany zostałem jako kadet
do ułanów Krasińskiego zwanych. Wincenty hrabia Kra
siński, zaczął był półk formować, ale gdy dostał nominacyą na półkownika szwoleżerów przv cesarzu Napolenie, półk przez niego pierwotnie formowany, rozebranym
został pomiędzy gwardyą a pićrwszy półk ułanów Kwa
śniewskiego. Zabrawszy z sobą kilku kadetów, poszliśmy
do księcia Józefa Poniatowskiego, prosząc o pozwolenie
udania się do armii Francuzkiej; co gdy nam udzielonćm
zostało, odmówiwszy ofiarowanej mi przez Gromczewskiego rangi oficerskiej w półku ułanów, zaciągnąłem się
do półku huzarów, któren formował Michał Pruszak a po
nim Kalinowski. Zapewnie za to, żem u ułanów

n ie

chciał

bvć oficerem aż się służby nauczę, u huzarów zrobili mnie
brygadyerem czyli kapralem; umundurowawszy się wła
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snym kosztem, najwięcej służby robiłem, wszelkie bowiem
posyłki odbywałem, i jako wzór przedstawiany byłem.
W pierwszej kompanii wyborczej, na prawćm skrzydle
kapral, święcie służby pilnowałem, starszych słuchałem
i szanowałem, żyłem oszczędnie, ani myśląc co dalej na
stąpi. Kiedy brat Wincenty przyjechał, pićniędzy od ma
tki przywiózł i nasuwał projekt czyliby lepiej nie było
wrócić do domu; odpowiedziałem mu, iż okryty chyba
ranami, dopiero wrócę do domu, uważałem bowiem stan
wojskowy za szkołę doświadczenia, świat za bibliotekę,
a ludzi za książki, z któremi żyjąc, będę mógł się nauczyć
być człowiekiem.

Miałem w kompanii wielce zacnego

i dobrze służbę znającego kapitana Czaplińskiego, dawne
go legionistę, porucznika Antoniego Libiszowskiego, pod
poruczników Moszyńskiego i Karola Libiczowskiego,
starszego sierżanta Topolczaniego, któren później w pier
wszej bitw ie w Hiszpanii pod Malań, w przeprawie przez
rzekę Ebro utonął; nakoniec Stanisław a Osińskiego, z któ
rym w ścisłej ciągle zostawałem przyjaźni. Wkrótce, mój
kapitan Czapliński, poznawszy pilność moją w służbie i sta
tek, posunął mnie na sierżanta, a następnie na starszego,
w miejsce Topolczaniego.
Na rewii pólku odbytej pod Młocinami przez giene**ała Rożnieckiego, trafnie przedstawiłem każdego żoł
nierza i konia z rynsztunkiem, a na manew rach, gdy gienerał oficerów', za nieumiejętność w służbie, za front w^ys*ał» ze mną wszystkie poruszenia wojskowe zrobić potra
fił» za co uzyskałem pochwałę. W tym właśnie czasie, półkownik Kalinowski wrkradł Protowi Potockiemu córkę,
i z nią się ożenił: do któregoto wykradzenia z kolegami
użyty byłem.
Tom I. Slycxeń 18to.

2
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Po odbytej rewii, zapewne za grzóchy naszego półkownika, półk za karę wysłanym został do Konina, zkąd
wkrótce wymaszerowaliśmy na Berlin, Potsdam do West
falii do miasta Minden, niedaleko Kassel. Tam po licz
nych przeglądach, wybrano sto ludzi z naszego półku do
gwardyi Hieronima Bonapartego króla Westfalskiego, do
któregoto oddziału, oficerowie stopniem niżćj, a podofi
cerowie na żołnierzy, zamieszczeni zostali. Czapliński, ja
ko szef tej gwardyi, utrzymał się przy randze majora, Dą
browski z majora na kapitana przeszedł, Maxymilian Niezabitowski z kapitana na porucznika, Moszyński i ja mie
liśmy wolność wybrać, albo przejść do legii do półku
ułanów na oficerów, albo pozostać w gwardyi w dawnej
naszej randze. Bez wątpienia, byłbym wybrał pićrwsze
moje przeznaczenie, lecz idąc za namową Czaplińskiego,
na moje nieszczęście pozostałem w gwardyi. 300 ludzi
z naszego półku w ybrano do półku ułanów legii Nadwi
ślańskiej, resztę wcielono do piechoty tegoż legionu,
gdzie niektórych oficerów wr właściwych rangach umie
szczono; półkownik Kalinowski dostał rangę gienerała
adjutanta, i z wielu oficerami do Polski powrócił, a tak
ukończyła się od razu exystencya naszego półku huzarów.
Nowy mój kapitan Dąbrowski, dawny oficer, znał słu
żbę połową, ale w garnizonie, żołnićrzy w karności utrzy
mać nie umiał, ztąd skargi ustawiczne aż do samego
króla dochodziły; że w ięc z tego powodu Niemcy chcieli
się nas pozbyć, cały nasz szwadron odesłanym został do
Osnabruck, do półku ułanów legii Nadwiślańskiej, będą
cego pod dowództwem półkownika Konopki.
Tuśmy dopiero poznali, cośmy utracili na przejściu naszem do gwardyi Westfalskićj, a szczególniej ja i podo
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ficerowie; policzeni bowiem zostaliśmy u ułanów, za pro
stych żołnierzy.
Półkownik Konopka, chociaż dworak, uczuł jednak
niesprawiedliwość nam wyrządzoną: oficerów częstował,
a nas udarowa! zaszczytem
straży
J
J sztandarów.

I

W Osnabrück, trębacze z naszego szwadronu Francuzi,
poszli do adjutanta podoficera Augusta także Francuza ze
skargą, iż złe mają kwatery; ten kazał mnie do siebie
przywołać, ci zaś nic mnie o tem nie powiedziawszy, zaraportowali, że miałem odpowiedzieć: „taka mu droga
do mnie, jak mnie do niego.”

Do żywego urażony Fran

cuz, wsadził mnie na odwach, o czem półkownikowi zdał
raport.

Na odgłos tej niesprawiedliwości mnie wyrzą

dzonej, zbiegli się koledzy i byliby pewnie rozsiekali Fran
cuza, gdybym ich nie był prośbami mojemi wstrzymał,
a żal i oburzenie nasze utopiliśmy w winie. Tu przv bu
telce, poznałem się z Piotrem Rogojskim, sierżantem naówczas od warty; odtąd zaczęła się przyjazń nasza, wśród
dobrej i złej doli niczem nienaruszona, i która trwać
będzie do grobowćj deski.
Nazajutrz w południe, przy oblózie warty, przyszedł
półkownik Konopka na odwach, a wypytawszy się o wszystkiem, mało dawszy poznać o ile podziela krzywdę moją,
uwolnił mnie z aresztu, zkąd wyszedłszy mocno zachoro
wałem.

Wróciwszy do zdrowia, gdym przyszedł z ra

portem do kapitana Dąbrowskiego, zastałem u niego
NVielu oficerów’ z naszego półku; ci braterską łagodnością,
a S2Czególniej gromażor Klicki, długą, i że tak powiem,
ojcowską rozmową, uspokoił rozżalone serce moje.
Przy końcu 1807 roku, w^maszerowaliśmy ku Reno
wi. W Erfurcie, ubrano mój szwadron w ułańskie mundu-
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rv, i podzielono go pomiędzy ośm kompanij naszego półku. Nieszczęście moje chciało, że każda kompania miała
starszego sierżanta, wyjąwszy osmą, w którćj umieszczony
zostałem jako wachmistrz szef kompanii, i do którćj z ca
łego półku za karę posyłano żołnićrzy. Dobrano nam
też stosownego kapitana Szulca, któren w służbie garni
zonowej celował gorliwością, w rygorze dla podofice
rów był okrutnym, dla oficerów złośliwym gdyraczem,
a dla żołnierzy nieznośną mantyką.
Półk nasz niedługo zabawiwszy w Erfurcie, przez Moguncyą, przebywszy prawie całą Francyą, przemaszero
wał do Bajony.
Jeżeli służba kawaleryi, wśród walki, na większe nie
bezpieczeństwo jest narażoną od piechoty, jeżeli stojąc
w assekuracyi armat, ginie nieraz bezczynnie, z drugiej
strony, kiedy piechota z bagnetem w ręku przeważa sza
lę zwycięztwa, przejście kawaleryi po pobojowisku, toż
zwycięstwo
ustala.
w
Lecz nie masz nic nieznośniejszego, szczególniej dla
oficerów niższej rangi i podoficerów, jak długi kawaleryi
pochód, a takim było nasze przejście przez Francyą. Sko
ro zmrok padał, trąbiono na koń, półk się zbierał, całą
noc maszerow ał, i o godzinie 8 lub 9 z rana na kwate
rach stawał.

Starszyzna ma się rozumieć, podjadłszy,

spoczywała, kiedy naszą powinnością było, kompanie
rozkwaterować, raporta z odmianami ułożyć: sytuacją
napisać, żywność i furaż odebrać, rozdać i dopilnować,
ażeby na bok nie poszło; poczem następowało chędożenie
koni, rewizya, czy któren nie odsedniony, podkowy nie
zgubił, rynsztunek i broń czy są wrcałości, a wszystko
zrewidowawszy, żołd wypłaciwszy, trzeba było pouła-
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twiać korrespondencyą, odmiany w kontroli ludzi i koni
odpisać należycie, słowem, to ukończywszy, zaledwo czło
wiek miał czas godzinkę się przespać, gdy pobudka już
na koń wzywała.
Znużenie nasze do tego też przychodziło stopnia, iż
żołnierz spał nieraz na koniu wśród marszu. Tu mi przy
chodzi na pamięć zacięty pojedynek zdarzony w naszym
pólku w Hiszpanii.

Porucznik Stadnicki tęgi i dziarski

chłopak, uważał, że porucznik Linkiewicz, Litwin poczci
wy już w wieku będący, na starym też koniku, zawsze na
swojem miejscu maszerował, ale zwy kle drzymał. W chwi
li gdy półk cały był, że tak powićm, snem znużo
ny i wszyscy w najgłębszej maszerowali cichości, Stadni
cki wziąwszy konia Linkiewicza za cugle, odprowadził go
na bok i w przeciwną stronę obrócił. Widocznie, żeiLinkiewicz i koń jego spać musieli, gdy Stadnicki odjechał,
półk bowiem i aryergarda przemaszerowały, a on pozo
stał na miejscu.

Żart podobny mógł nawet Linkiewi

cza na wielkie niebezpieczeństwo narazić, bo najczęściej
w Hiszpanii gierylasy tuż za aryergardą postępowali,
sprzątając maroderów po drogach. Linkiewicz przebu
dzony, zrozumiawszy7 swoje położenie, niedługo wrócił
do półku, a doszedłszy sprawcy figla i zawoławszy go
na stronę, srogi z nim bój po nocy rozpoczął.

Wpadli

"prawdzie oficerowie na odgłos szczęku pałaszy, lecz już
M o zapóźno, Linkiewicz szkaradnie porąbanym został.
Smutniejsze, a nawet wielkiej wagi było zdarzenie
NV ^*S2panii z podobnych powodów'.
^ ad rzeką Guadiana, wsiedm półków kawraleryi, skła
daliśmy dywizyę, dowodzoną przez gienerała Merle. Prze
szedłszy rzeczoną rzekę, zrobiliśmy poruszenie naprzód,
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a dotarłszy do jazdy Hiszpańskiej nad samym świtem, ca
ły dzień strawiliśmy na małych utarczkach i manewrach,
dla rozpoznania siły nieprzyjacielskiej, i pozycyi militarnej.
Ku schyłkowi dnia, cofnęliśmy się wtył, i co tylko dla po
żywienia się i odpoczynku rozłożyliśmy się obozem, nad
ciągnął czwarty korpus gienerała Sebastyanicgo, w któ
rym znajdowały się półki księstwa Warszawskiego, pod
dowództwem półkownika księcia Sułkowskiego, dywi
zja Niemiecka, półk huzarów Holenderskich i półki Francuzkie. Skoro, mówię, tylko cośmy się rozpołożyli, wy
dano rozkaz na koń, i znów w to samo miejsce zkądeśmy
przyszli, pomaszerowaliśmy napo wrót.

Nasz półk z pól

kiem Holendrów składał brygadę pod gienerałem Perimont już w wieku i doświadczonym oficerze.

Utru

dzenie i niewywczas były nadzwyczajne, lubo zmienialiś
my się z pólkami w awangardzie.

Kolej była na Holen

drów' przypadła; ci ubrani w niebieskie mundury, komen
dę i język zachowywali narodowe.

Nami wtedy dowo

dził mężny kapitan Huppet, taki bowiem już wtedy był
niedostatek sztabs-oficerów, że subalterni wyższych a pod
oficerowie niższych, zastępować musieli w służbie i w boju.
Półk huzarów Holenderskich, powtarzam, szedł w awan
gardzie, zanim półki kawaleryi Francuzkiej, dalej nasz
półk ułanów, po którym następowała dywizya Polskiej
piechoty, piechota Francuzka, artylerya, bagaże, dalej
ciągnął korpus marszałka W iktora, któren całą tą wy
prawą dowodził.

Noc była ciemna, cichość największa

zalecona, gdyż zamiarem naszym było, korpus Hiszpański
rozlokowany we wsi Moncenares, napaść niespodzianie*
równo ze świtem.

Do cichości i spokojnego marszu,

każden zołnierz w Hiszpanii był przyuczony, tu zaś w 110-
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cy, kiedy kawalerya już drugą .noc wcale nie spała, a przez
cały dzień manewrując i ucierając się z przemagającym
w siły nieprzyjacielem, wielce strudzoną była, od gienerała aż do żołnierza wszystko na koniach spało, a co naj
gorsza, że awangarda i szpica Niemiecka, zarówno uległa
znużeniu.
Kiedy bowiem marszałek maszerujący na czele piecho
ty dostrzegł, że kawalerya, zamiast zatrzymać się przed
ogrodami oliwnemi, i czekać aż się korpus uszykuje i
św itać zacznie, w ciąż maszeruje, rozgniewany, posłał adjutanta z rozkazem zatrzymania kolumn.

Ten nie mogąc

dojechać do czoła kolumny, bo każden śpiąc, żaden nie
ustępował mu z drogi, krzyknął więc przeraźliwie hall!
Na to hasło szpica dała ognia, awangarda mając broń
przygotowaną, toż samo uczyniła.
Iiuzary wpadli na półki Francuzkie, mniemając, że to
kawalerya Hiszpańska, Francuzi pochwyciwszy za broń,
skoczyli na Holendrów biorąc ich za półk Szwajcarów,
będący na żołdzie Hiszpańskim.
Szczęściem dla nas, Iluppet krzyknął: „Polacy na pra
wo“ i dlatego mało się naszych do tej bitwy wmięszało.

Tak pomięszana ogromna kupa kawaleryi

lecąc

w tył, napadała na naszą Polską piechotę, która uszyko
wana w kolumny, przywitała ją rzęsistym ogniem.

Ka-

xyalerya sądząc, że to piechota Hiszpańska, attak powtórzy^a» i powtórnie z wielką stratą odpartą została.
^ne dywizye już się uszykowały do boju, na przyjęcie
napadu nieprzyjacielskiego, lecz artylerya sądząc, że wszy
stko stracone, zaczęła armaty zagważdżać, konie obrzy
na* i w tył uciekać, a pomięszawszy się z bagażami, kantyniczkami, mułami, osłami, trudny do opisania niepo
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rządek i nieład sprawiła, któren wschodząca jutrzenka
przed oczami naszemi odkrywszy, boleścią każdego z nas
serce napełnia.
WMancenares korpus Hiszpański, obozując po utarczce
po którćj się cofnęliśmy, tryumfując niby ze zwycięstwo,
nie spodziewał się ułożonego napadu, którego skutki, naj
korzystniejsze dla nas wypadki byłyby bez wątpienia przy
niosły. Smutne nasze nocne wydarzenie, nastąpione z po
wodu ospałości gienerała komenderującego awangar
dą i samej awangardy, przypisane jednak zostało Pola
kom.

Że piechota Polska dała ognia do kawaleryi,

może w części jest winną: uszykowana bowiem w kolu
mny, z bagnetem w ręku mogła na mniemanego nieprzy
jaciela czekać, mogła kilkakrotnie zapytać kto idzie?
zwłaszcza iż mniej daleko znużoną była od kawaleryi.
Mogła łatwiej od nas spostrzedz pomyłkę, tym bardziej
że mniemać należało, iż wojsko Hiszpańskie, nie odważy
łoby się tak śmiało w nocy na nasze kolumny napadać.
Porywczość powtarzam piechoty, mogła być ganioną,
ale półk nasz w czem przewinił? W tem chyba, że się na
bok usunął i udziału nie miał w tej nieszczęśliwej bitwie.
Marszałek jednak, kazał nam nieukontentowanie swo
je oświadczyć, i tu się znowu znalazł powód do wstrzy
mania awansów i nagród zasłużonych oddawna. Korpus
Hiszpański, obudzony rzęsistym ogniem z ręcznej bro
ni, tuż pod obozem, w nieładzie mało co mniejszym od
naszego, cofnął się na bezpieczne stanowiska, zapomnia
ne czyli odbieżane placówki, dostały nam się w zdobyczy
za trudne do wynagrodzenia straty w zabitych i ran
nych , których liczba do tysiąca dochodziła.
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W ciągu naszego utrudzającego przez Francyą prze
marszu, byliśmy przez mieszkańców, wszędzie jak naj
milej przyjmowani; na każdej kwaterze, dawano nam jeść
i pić podostatkiem.
W Paryżu, postawiono pólk nasz nad Sekwaną w sta
rem mieście, gdzie mojej kompanii, wypadło postawić ko
lie pod murem.
w S to łio o fr p d t id

Jozorując,

Tam, żołnierze chędożąc konie, a my

obaczyliśmy nieznajomego przechodzącego,

z wielką pilnością nam sio przypatrującego.

W tem

>tarsi legioniści poznają w nim Kościuszkę; gdyśmy go
iowitać chcieli, rzuci! się w uboczną ulicę, i znikł nam

i oczów.
Na początku miesiąca maja 1S08 roku, stanęliśmy

w Bajonie, gdzie już zastaliśmy cesarza Napoleona, z ce
sarzową Józefiną.

Tam, pierwszy raz stanęliśmy obo

zem, pod namiotami.
W parę dni po przyjściu naszem, wystąpił nasz półk
na rewię: liczył do 1*200ludzi. Uszykowali się kompania
mi w jeden szereg, pieszo przy koniach.

Przyszedł ce

sarz; a od oficera, do żołnierza, obejrzawszy każdego, już
był w środku kompanii piątej, która z pićrwszą składała
lszy szwadron, kiedy dobrze podpiły z czterema szewronami żołnierz, lichą francuzczyzną, podnosząc nogę, zawo
z i : „Patrz cesarzu! jakie ja mam bóty, bez podeszew,
a służąc lat 25, ani wiem, wiele mam masy, bo książeczki
me »nam, a półkownik z kwatermistrzem zjadają fundu
sze. Tu dopiero cesarz obróciwszy się raptem, zawołał na
półkownib, klóren się z braku książeczek wytłómaczył,
*•

*

f

\
i. pisać p0 francuzku nie umiemy.
Już więc dalej cesarz nie lustrował; kazał wsiąść na
koń i rozpocząć manewra.
Tom I. Slycreń I 84.5.

Zpoczątku, półkownik i ofi3
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cero wie, pomieszani niespodziewaną skargą żołnićrza,
tak potracili głowy, ze ewolucye, szły Bóg wie po jakie
mu.

Cesarz poznawszy ociężałość w poruszeniach, ze

zb\t dużych kolumn pochodzącą, kazał więc uformować
plutony po rót 12, a zbywające w tył odesłać; powró
cili też do siebie panowie oficerowie, a cztery szwadrony
po 4 plutony każden, z piątym szwadronem flankierskim
odbywając zręcznie obroty wojskowe, zwinnością koni,
trafnością i zręcznością w każdej ewolucyi, zyskali szcze
gólne zadowolnienie cesarskie.
Po manewrach, półk częstowany został ucztą, wydaną
dla nas przez szwoleżerów Krasińskiego, podczas której,
ukazał nam się cesarz Napoleon, okrzykami radości przez
nas powitany.

Pomimo, iż uczta przez noc całą trwała,

tak, iż małą zaledwie można było w obozie zebrać garst
kę żołnierzy, dla dania koniom obroku i onych napojenia,
połowy jednak wina przygotowanego dla nas, wypić nie
byliśmy wstanie. Nazajutrz, udarował cesarz półk nasz
czterdziestu krzyżami Legii honorowej za batalią pod
Szwajnic odbytą w Niemczech w 1806 roku.

Byłyto

pićrwsze ozdoby wojskowe, udzielone temu półkowi, któren uformowany we Włoszech, pod dowództwem gienerała Kniaziewicza, przez półkownika Alexandra Ilożnieckiego, miał sobie udzielone sztandary, jeszcze za czasów
konsulatu Napoleona.

Tegoż samego dnia, rozdano żoł

nierzom, a nawet i oficerom, karabinki i ostre ładunki;
poczem, zatrąbiono w marsz, i poprowadzeni zostaliśmy
pieszo, każden konia prowadząc w ręku, w Pirenejskie
górv.
c
*

*
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Warszawa za Prusaków.
Jakże to mało ludzi umie cenić wartość własnćj za
grody, i szczęście przywiązane do posiadania stałego
miejsca pobytu, zwłaszcza wśród swoich, na łonie uko
chanej rodziny! Trzeba przejść przez zmienne koleje ży
cia między obcemi, coraz to w innem miejscu spędzone,
doznać żalu przy rozstaniu z ulubionemi, i ludźmi i siedli
skami, a następnie, nieprzyjemności zaznajomiania się
z nowemi dla siebie ludźmi i miejscowościami, i zastoso
wania się do sposobu widzenia, do zwyczajów i narowów
osób, w których uległości żyć wypadnie; trzeba jednem
słowem, doznać wszelkich utrapień powołania służebne
go, jakkolwiek wysoko poważaniem i pieniędzmi wyna
gradzanego, aby umieć cenić własność, jakkolwiek ubow której, bez ulegania obcym przywidzeniom, spokojne życie pędzić można.

^ smutkiem wspominam dzisiaj na każdą zmianę te
go rodzaju, wciągu mego pobytu w Polsce; lecz ze wszystkieh najboleśniejsze m dla mnie było opuszczenie domu
starosty; a to tym bardziej, że nie miałem przed sobą pewnosci umieszczenia się tak, abvm nie już przyjemności*
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lecz równych przynajmniej względów doznawał, jak w tym
domu.

Id:]c bowiem za radą przyjaciela mego, który

mnie do Polski sprowadził, postanowiłem udać się do
Warszawy, oby tam miejsca dla siebie poszukać. Skła*

niało mnie do tego to mniemanie, że nowość życia miej
skiego i roztargnienia, jakie mi nastręczyły, zatrą łatwiej
w pamięci wrażenia, zarazem przykre i miłe, które w niej,
pobyt w domu starosty, był zostawił.
Kto kiedy doznał zawodu w oczekiwaniu swojem ta
kiego, że gdzie się spodziewał uciechy, lam same przy
kre wrażenia odbiera, ten pojmie uczucia, jakiemi byłem
przejęty, gdym po kilkolelnim pobycie na wsi, pierwszy
raz przybył do Warszawy, marząc o tern, jakich przyje
mności będę używał w dużem mieście; a odbierając same
przykre wrażenia, od wszystkiego co mnie otaczało, i co
ciekawość moją zasłaniało.
Warszawę, za panowania Pruskiego, przyrównać mo
żna było, do owego opustoszonego zamku, w którym niegdy bogata rodzina przemieszkiwała, a co teraz opu
szczony stoi, lecz zachował jeszcze wszystkie znamiona
dawnej świetności i zbytku. Gdy przebiegasz jego puste
komnaty, zdaje się, że mury odbijają jeszcze odgłosy
uczt i biesiad, w nim wyprawianych. Poglądasz na sprzę
ty domowe ztakiem uczuciem, jakby dawni ich właścicie
le, przed chwilą ich używali, i do nich wrócić mieli.* A je
żeli poweźmiesz przekonanie, że ten gmach przeszedł
w obce ręce, i nigdy już świetnemi mieszkańcami zajęty
nie będzie, obecna chwila, smutkiem ogarnia duszę twoją,
która w w spomnieniach przeszłości, pociechy szukać bę
dzie. Podobne uczucie przejmowało każdego myślącego
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człowieka, gdy w kilka lat po upadku Polski, dawną jćj
stolicę zwiedzał.
Tak jak w owym opuszczonym zamku, nie było już
w niej dawnych właścicieli. Wszystkie znamiona swietnosci i znaczenia, na gmachach i pomnikach pozostałe, by
ty jak rzeźby i złocone napisy na grobach, na które się
pogląda z myślą smutną o tych, których popioły pod nienii spoczywają. Ruch codziennego życia, wśród tych mu
rów osieroconych, podobne czvni wrażenie, jak widok
dzieci igrających między mogiłami. Żaden przedmiot nie
może zająć ciekawości, bo wszystko nosi barwę żałoby,
a obecna chwila, znika wśród wspomnieli na dawno ubie
głe lata!

Za pierwszym wstępem do miasta, uderzył

mnie widok zamieszkałych chat i dworków, a obok nich,
opustoszałych gmachów i pałaców.
Myślałbyś, że ludność przemysłowa, zajęła miejsce lu
dności próżniaczej bogaczów, że mierność nastąpiła po
zbytkach. Lecz inny jest widok przemysłu, zajmującego
miejsce zbytku i próżności, bo on wszędzie sięga pracowi-.
temi rękami i zmyślnemi machinami swemi, osiedla mier
ną zamożność, skrzętne i szczęśliwe rodziny w skromnych
domach, zapełnia złocone przybytki warsztatami, i nie wa
ha się pokryć wyrobami dla pracowitego ludu, złocone
r*eźby mieszkania bogacza. Nie zaszła tu pożądana zmiana W mieszkańcach miasta i w ich dążności. Pałac jest pusty» a dworek ubogi, bo mieszkańcy jego, żyli z łaski i
rozrzutności pana, który pałac zajmował. Opustoszenie
gmachów, jest widocznem znamieniem upadku narodu,
a mieszkańcy dworków, ostatnim śladem krajowej ludnoSCI m,asto» do obcych przychodniów należącego.
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Nie byłem w podziemnćm Herkulanum i Pompei, lecz
wyobraziłem sobie, czćm to być mogą te podziemne mia
sta, gdym zwiedzał Pruską Warszawę, i gdym się przy
patrywał tym jej gmachom, w których niegdyś koncen
trowało się całe życie narodu, co były siedliskiem wyż
szego towarzystwa Polskiego. Gmachy te, stoją w posępnćm milczeniu, wśród zgiełku ulicznego. Bramy wjezdne dziedzińców, albo są zarzucone zbiorem śmieci, albo
też zastawione niekształtną budową stragana. Gdy napół
spróchniałą fórtką wejdziesz na dziedziniec, zdaje ci się,
żeś przestąpił próg, za którym jest miasto martwe, mia
sto historyi i wspomnień, Herkulanum Polski. Bruk podwó
rza, przerósł cały trawą, najbardziej tam, gdzie niegdy ko
ła zajeżdżających pojazdów, koleje w nim wytłaczały. Li
py wzdłuż muru dziedzińca stojące, oszpecone są suchemi gałęziami i gniazdami wróbli, które wrzaskliwćm
szczebiotaniem swojćm, cichość miejsca tego przerywają.
Przed pałacem kamienie ciosowe z otworami, w które
hajducy dawniej wkładali pochodnie, dziś widać na nich
i na kamiennych parapetach okien, ślady ostrzenia po nich
noży, i innych narzędzi rzemieślniczych. Jaskółki założy
ły lepianki swoje we wszystkich niemal oknach; krążą
koło nich swobodnie, pewnemi będąc, ze im nikt spokoj
nego ich posiadania nie zaprzeczy. Posągi, wazony, i gzym
sy gmachu, pokryły mchy i pnące się rośliny; a po murach, widać ślady wilgoci i zaciekania. Gdzie dawniej słu
żący się mieścili, lub kuchnia dworska była, zamieszku
je dziś rzemieślnik, który pustych a złoconych pokoi, na
składy dla siebie używa. Gdy przestąpisz próg takiego
opuszczonego pałacu, i zwiedzisz ozdobne niegdy komna
ty i sale, smutek ogarnia duszę, marzysz otém i o tych.

PAM IĘTN IK !

SEGLASA.

23

co niegdy te miejsca zapełniali, o świetnych zgromadze
niach które w tych murach uciech wyższego towarzy
skiego pożycia używały, i poglądasz na pusty przestwór,
jak na scenę wśród dnia odwiedzaną, na której się myśli
tylko o aktorach, którzy na niej grą swoją zachwycali.
Najgłówniejszy, a zarazem najsmutniejszy pod wszel
kim względem, ze wszystkich gmachów Warszawy, jest
zamek, siedlisko dawnych królów i sejmów Polskich,
w którym każde wejrzenie, na posępne mury i na pomni
ki historyczne natrafia. A w jakiemże to miejscu stoi ten
zamek? musisz chyba przejść za Wisłę, abyś go widział
i domyślił się, że to jest królewskie mieszkanie.

Lecz

w mieście samem, możesz być o kilka kroków od zamku,
a nie wiedzieć, że przy nim stoisz. Tam, gdzie posąg je
dnego z królów Polski, najmniej godnych posągu, ponad
okopconemi domami się wznosi, jest brama niska, cie
mna, w całej szerokości swojej sklepikami i stolikami
przekupek ściśniona, przez którą, główne jest przejście do
trzech najważniejszych przybytków: do kościoła farnego,
w którym się koronacye królów odby wały; do ratusza
stolicy, na którym królow ie hołdy mieszkańców odbićrali,
do zamku, w który m przemieszkiwali i sprawy narodowe
«a sejmach załatwiali. Dziś, gdy bramą Krakowską, śród
z8‘ełku i błota przejedziesz do kościoła, ratusza lub zam
ku» trudno ci wierzyć żeś stanął w przybytkach religijneg° i politycznego życia, potężnego niegdy narodu. Ralusz * świątynia, nietyle cię jeszcze zasmucą; bo w je
dnym codzienne zajęcie władzy miejskićj; a w drugićj
modły kilku pobożnych, wśród poważnych murów, po
spolite przedstawią ci obrazy. Lecz gdy wejdziesz w dzie
dziniec zamkowy, gdy przechodząc przez niego, usłyszysz
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odgłos własnych kroków, przez ściany czworobocznego
gmachu powtórzony, gdy nie napotkasz żyjącej duszy,
tam, gdzie niegdyś tysiące dworzan i do dworu przybywa
jących przebiegało; ogarnie cię myśl o zni kom ości wiel
kości ludzkiej, i przypominasz sobie, że w politycznym
znajdujesz się grobie.
Ja, obcy przychodzień, wygnaniec, szukający na go
ścinnej ziemi przytułku, któremu wśród zamkowych mu
rów, przyszły na pamięć gmachy Francuzkich królów,
okropniej jeszcze dawniejszym panom wydarte, odnio
słem zpomiędzy nich wrażenie przerażenia i ciężkiego
smutku, i chciałbym był po ulicach same zasmucone
twarze napotykać, a tyłkom widział obojętne.
Jakże rażącem było przeciwieństwo wspomnień na da
wne życie
widokiem zamku wzbudzone, a widok rzecyzJ
J
wistego życia, który mnie na przyległćj ulicy, innem cał
kiem wrażeniem przeraził.
Z przybytków królewskich, z miejsc pełnych spomnień
kilku wieków życia zgasłego już narodu, przeszedłem
do skalanych siedlisk najpodlejszego ludu, który od wie
ków z własnej wygnany ziemi, na obcćj własną narodo
wość zachować umić. Z poważnej cichości murów zam
kowych, dostałem się do głuszącego zgiełku żydostwa,
na jednem miejscu nagromadzonego. Tam wszystko by
ło śmiercią, tu wszystko jest życiem; tam płakać należało
nad tem, co minęło, tu ubolewać nad tem co pozostało.
Królów i dygnitarzy, dworzan i usłudze poświęconych
obywateli, nie było już wśród murów zamkowych, tłu
my obrzydliwych żydów pozostały, i mnożyły się wśród
chat i kramików Pociejowa. Nie, kto tego nie widział,
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ten nic sobie podobnego wyobrazić nie może, bo trudno
wymyślćć, wśród cywilizowanego kraju i miasta, podo
bne siedliska dla istot, które ze zdolności umysłowych
do ludzi, a ze sposobu życia i przemieszkiwania, bardziej
do zwierząt są zbliżone. Jedna z głównych ulic od zamh

A

.

.

'

Ku do pola elekcyjnego wiodąca, a z początku Senatorską
w końcu Elektoralną zwana, zajętą była w części bliższej
zamku, samemi prawie żydami. Naprzeciw pustego teraz
pałacu prymasów Polskich, w samym domu biskupów
Krakowskich i w dalszym rzędzie rzadkich w Warszawie
wielkich domów, zagnieżdżony jest długi szereg skle
pów żydowskich, licznie przez eleganckie nawet damy
uczęszczanych, przed któremi przejść nie możesz, abyś nie
był napastowany, ciągniony, szarpany, i wszelkiemi środ
kami natręctwa do wstąpienia do sklepów skłaniany. Dalćj, gdzie jeden z celniejszych gmachów miasta, pałac ksią
żąt Jabłonowskich, nad inne przyległe domy się wznosi,
natrafiasz na prawdziwe mrowisko żydostwa, przemie
szkującego wrblizkich upadku murach do familii Pocie
jów należących,
w niezliczonych
budkach i kramikach
•
«1
drewnianych, w podwórzach tćj posesyi wzniesionych, i
w przyległym czworobocznym gmachu na schronienie dla
panien Kanoniczek przez dobroczynną fundatorkę tego
okładu przeznaczonym.
Jeżeli cię wrwiększćj części miasta przerażały pustki,
tutaj c if razi przepełnienie i natłok. Cokolwiek nieochędostwo i zaniedbanie policyi miejskiej najohydniejszego
I)rzedstawić może, to wszystko znajdowało się na Pocie
jowie. Cudzoziej^igę wahał się przestąpić obręby tćj od
dzielnego rodzaju Oazy wśród pustego miasta; a kuTom I. Slycień 1845.

^
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piec rumienić sic mógł szlachetnego powołania, gdv wi
dział, do czego handel może być doprowadzony.
Kiedyś zdołał się przecisnąć przez ten tłum odrażającego ludu, gdziekolwiek obróciłeś kroki, czy naprost,
czy na lewo, czy na prawo, wszędzie wchodziłeś w pu
stynię, jakby na to, abyś powziął przekonanie, że tylko
wyrzut ludności dawnćj stolicy, został jeszcze przy czynnem życiu. Minąwszy bowiem Pociejów, masz na pra
wo w ulicy dom menniczny, dziś niesłużący do swego
przeznaczenia. Naprost długi szereg chat drewnianych
i licznych dworków, naprzeciw kościoła Reformatów.
Za tym kościołem, pałac błękitny z zamkniętemi bramami
dziedzińca, którego właściciele pod Austryackim rzą
dem, w sławnych przemieszkują Puławach; naprzeciw pa
łac pusty Mniszków z publicznym ogrodem spacernym,
i upadające już mury pałacu Ogińskich, w części jeszcze
do zamieszkania przydatne, przez uczęszczaną oberżę za
jęte. Wróciwszy się do jądra żydowskiej ludności, gdy
się od Pociejowa zwrócisz na lewo, natrafisz w końcu
ulicy na pałace: najprzód ministrów', a dalej królów Sas
kich, na drugi zamek monarszy, w łasnością przedostatnich
królów elekcyjnych będący. Tu przynajmniej nie natra
fisz na pustki; pałac Brylowski zajęty był bowiem przez
Pruskiego gubernatora Warszawy czcigodnego gienerała
Kohler; nie raził mnie tutaj, jak gdzieindziej, widok w ar
ty Pruskiej, jakbym pamiętał, że tu niegdy zawsze Nie
miecki żołnićrz zaciągnął na wartę, ani wzbudził we
mnie smutnych wspomnień pałac Saski, bo już się chy
liła do upadku Polska, gdy tego narodu królowie, nie
czynne, a rozpustne w tych murach wiedli życie.

4
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Na drugim dziedzińcu pałacu Brylowskiego, spostrze
głem przechodzących razem żołnierzy Pruskich zmieniają
cych wartę, żydów spieszących do kancelaryi gubernatorskiej, i obywateli w Polskim ubiorze, poważnym krokiem
z odwiedzinami do gienerała Kohlera idących, i z west
chnieniem wspomniałem sobie na to, którzy z tych ludzi
byli cudzoziemcami, a którzy panami kraju? w tych Pola
kach w poważnym stroju, zdawało mi się widzićć cienie,
do pól Elizejskich bardziej jak do tej ziemi należące.
Trudno mi przyznać, że ci królowie Sasy, po których
tylko pałac i ogród pozostały jako pamiątki, w Iepszem
miejscu rezydencyą swoją założyli, jak królowie Polscy.
Przynajmniej że miejsce otwarte, i pałac między wielkim
placem i ogrodem wystawiony.
szone.

Dziś wszystko opusto

Od Krakowskiego przedmieścia brama wyso

ka i po dwóch bokach placu, zwaliska lub reszty stajen
królewskich, sam pałac w stylu naszych gmachów za cza
sów Ludwików X IV i XV postawionych, jednopiętro
wy tylko, ale poważny i rozciągły, bo całą szerokość pla
cu przerzynający. Urządzono go właśnie na wyższą szko
łę , którą Prusacy pod nazwiskiem Liceum w tym celu
zaprowadzają, aby młodzież Polską z Niemieckim językiem
oswajać i do pobierania nauk po akademiach Niemieckich
sposobić. Za pałacem rozciąga się obszerny i piękny niegdy ogród , w którym wznosi się pośrodku altana bez gu>lu> przez Prusaków przerobiona z upadających murów
" ,ększćj budowy, niegdy w kształcie bramy tryumfalnej
N'zniesionej. Publiczność tutejsza żałuje ruin, do których
u( ziszczała na lody Lesia, i zowią nową altanę kurnikiem
l pow odu drewnianych kratek, któremi w górze jest ozdo
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biona, ale uczęszcza jak dawniej na chłodniki i cukry,
które i mnie się wybornemi zdawały.
Dziś ogród Saski składa się tylko z trzech alei cieni
stych: jedna szórsza środkowa, i dwie boczne; reszta grun
tu drewnianym parkanem po dwóch stronach oddzielona,
służy za pastwisko dla krów, i w części jest uprawiana pod
warzywo. Pokazują jeszcze po lewćj stronie nieuczęszcza
nej części ogrodu, mur wysoki od ulicy Królewskiej, w dłu
gości kilkunastu łokci wzniesiony, który miał należeć do
strzelnicy królewskiej za Augusta III. Mówiono mi, iż tam
zwabiano psy mięsem z upadłych koni, do których król
miał upodobanie wprawiać się wstrzelanie, z altany oso
bno na to wystawionej.
Ogród Saski widzialny jest od targu końskiego zanim
leżącego, walącym się murem ze sztachetami, i był dawniej
żelazną bramą zamykany. Nie wiem, czy taki sposób za
mykania, był niegdy osobliwością, dosyć, że cały plac i targ
za ogrodem położony, nazywa się za żelazną bramą, i że
to nazwanie w pospólstwie jest równoznaczne z targiem,
na którym wszelkiego rodzaju wiktuałów dostać można.
Za tym targiem są koszary kawaleryi, od najozdobniejszego swego półku dragonii królewskiej, pod dowództwem
Mira zą króla Stanisława zostającego, koszarami Mirowskiemi zwane. Dziś stoją w nich tak zwane rejtarv Pru
skie, tojest półk dragonów białych z czarnemi wyłoga
mi, w którym młodzież Polska zaczyna służbę obejmo
wać. Dziwić się należy może temu, że najmniej do woj
skowości usposobiony król Polski, najwięcej dla wojska
zrobił, a przynajmniej koszary przez niego w kilku pun
ktach miasta wystawione, dowodzą dążności do porząd
ku w regularnem wojsku, albo może też tylko chęci zo
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stawienia po sobie pamiątki w znakomitych gmachach
publicznych.
Co zpomiędzy wszystkich najpiękniejszą jest pamiątką
tego rodzaju, to letni pałacyk królewski w rozkosznej do
linie wśród cienistych drzew’ i między przezroczystemi
staw ami wystawiony, który nosi skromne nazwisko Łazie
nek królewskich, tak, iżbyś sądził, że monarcha tyle pie
niędzy i gustu na to tylko w to miejsce włożył, aby ką
piel dla siebie urządzić. Nazwisko nie dodaje i nie ujmu
je przedmiotowi; tego dowodzą Łazienki, które na zawsze
pozostaną arcydziełem gustu, i jednym z najpiękniejszych
domków wiejskich królewskich w Europie. Będąc tam,
zapomina się o monarsze, a myśli się o Poniatowskim
jako o człowieku z wyższem usposobieniem, przejętym
uczuciem pięknego i dobrego, umiejącym uprzyjemnić
krotki pobyt na ziemi; a obok tego jako możnym znawcy
i opiekunie sztuk pięknych, który miał chęć i zdolność

doprowadzić je do zakwitnienia w kraju, gdzie do jego
czasów, te sztuki zupełnie prawie odłogiem leżały.
Wyznaję, że mnie żal ściskał, gdym zwiedzał pokoje
i pokoiki tego ślicznego pałacyku, gdym podziwiał obra
zy mistrzów' i portrety pięknych kobiet, do rodziny lub to
warzystwa króla Poniatowskiego należących, gdym w szedł
na nizkie piętro pałacyku, zkąd ten sam jak niegdy wi
dok na cienisty gaj i przezroczystą wodę, a gdzie oddaw

nie masz tych, co upojeni rozkoszą, wyglądali niegdy
°knem na tę czystą powierzchnię, gdy się w nićj księc Przeglądał i na cień gaju do którego się promień jezakraduł.

A jednak wszystko jest jeszcze na swo-

j< in miejscu w tych tajemniczych pokoikach królewskich:
1

na którym monarcha pisywał z kałamarzem, pió
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rem i papićrem, nawet i krzesło przed stołem, i miniatu
ry piękności ówczesnych, i łóżko monarsze, wszystko to
zachowano nietknięte;. . . . doprawdy, że mi żal było tego
pięknego Poniatowskiego, który umiał życia używać....
Ach czemuż nie umiał panować!
RO ZD ZIA Ł X II.

Szukam protckcyi.
Już od kilku tygodni bawiłem w Warszawie, marno
trawiąc czas na bezczynnym rozpatrywaniu się po mie
ście i między ludźmi, bo spomnienia na przyjemności
i przeciwieństwa w domu starosty doznawane, odstrę
czały mnie od starania się o nowe mieszkanie. Co. rano
przywodząc na pamięć chwile w tym domu spędzone,
utwierdzałem się w tćm przekonaniu, że już nigdzie tak
spokojnego szczęścia, i tak słodkich utrapień nie znajdę;
lecz za to, co wieczór

gdym przeliczał moje wydatki

dzienne, ostrzegał mnie rozsądek, że trzeba będzie prze
zwyciężyć wstręt do bakalarstwa, skoro tylko zasiłek
za jego pomocą dotąd uzbierany, przez swobodne pró
żnowanie wyczerpany zostanie.
Dlatego udałem się do owego przyjaciela, który mnie
był do Warszawy ściągnął, i radziłem go się, jakby się
najstosowniej o dobre umieszczenie starać wypadało.
„Chcąc być dobrze umieszczonym, rzekł on do mnie,
musisz się ztćm nie wydawać, że potrzebujesz miejsca.
Trzeba się dać poznać w tutejszym wielkim świecie, zna
leźć takich coby o tobie dobrze mówili i cenili cię wy
żej, jak ty siebie samego cenisz; bo tym sposobem sta
niesz się droższym i dojdziesz do tego, że się o ciebie sta-
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rac będą. Bo nie myśl tego, aby tutaj tak było jak na
prowincyi, gdzie dosyć żeś był Francuzem, abyś mógł
być guwernerem.”
— Możesz być pewnym, rzekłem na to, żem bardzo nad
sobą pracował, i żem się prawdziwie usposobił na nau
czyciela tak dalece, iżbym się gotów poddać examinowi,
gdyby tego żądano.
— Nie o tem mowa bynajmniej, odparł mój przy
jaciel, nie idzie nam o wiadomości guwernera, lecz o to
jedynie, aby miał znajomość świata. Mniejsza o to co ty
umićsz, bylebyś umiał uchodzić za umiejętnego; mniej
sza o to czy gruntowne będziesz udzielał nauki twoim
uczniom, bylebyś umiał ich wychować na ludzi salono
wych. Bo rozważywszy dobrze wszystko, co tym bićdnym ludziom tego kraju po umiejętnościach i po całem
nauko wem usposobieniu?

Niemając żadnego politycz

nego znaczenia, nie mogą więc mieć sposobności zastoso
wania do krajowego użytku gruntownych nauk, gdyby
ich nabyli. Skazani na to, aby poprzestawali na ograni
czonym zawodzie rodzinnego i towarzyskiego pożycia,
nie mają przy tem Polacy ani tej sposobności umysłu,
ani tćj wytrwałości wjednćm przedsięwzięciu, ani nakoniec takiego umiarkowania w życzeniach swoich, aby
llmieli szukać i znaleźć zawdy szczęście w sobie samych,
1 spokojnej swobodzie rodzinnego pożycia. Im potrzeba
koniecznie zewnętrznego życia, okazywania się światu,
błyszczenia czembądź między ludźmi, zwracania oczu na
siebie. Czego nie mają w politycznym życiu, tego szukają
w zewnętrznych stosunkach towarzyskiego życia, pozba
wieni znaczenia, urzędów i dostojeństw, ubiegając się
o znaczenie w tym małym ¿wiecie, który wielkim zow ią*
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Niemogąc położyć zasług w kraju, ani zyskać wziętości

11 współobywateli, chcą położyć zasługi i zyskać wziętość u kobićt. Za tćra wszystkiém idzie, że niemając już
potrzeby kształcenia się na użytecznych sług towarzy
stwa, kształcą się dziś na panów w towarzystwie; niemając w widoku bluszczów zasługi obywatelskiej, ubie
gają się przynajmnićj o wianki z rąk niewiast otrzymane,
i niemogąc być bohaterami na polu bitew, chcą być nie
mi wTspokojnych szrankach, w zapasach o względy nie
wieście.

Dlategoto nie będzie u nich popłacał na na

uczyciela człowiek z gruntowną nauką, jeżeli się nie od
znacza polorem towarzyskim; dlatego nie wezmą do ża
dnego znacznego domu Polskiego uczonego Niemca, ani
Polaka na guwernera, ale koniecznie dobrze ukształconego Francuza, bo Francuzi mają dziedziczną i widocz
ną układność towarzyską, ludzkość i zręczność w obej
ściu, uprzejmość i dowcip w rozmowie: przymioty nie
ocenione, któreby dzisiaj wszyscy rodzice w dzieci swoje
przelane mieć chcieli.”
„Mniejsza więc o to, jakim ty możesz być nauczycie
lem, abyś był człowiekiem dobrego tonu. Nie zalecą cię
ani twoje świadectwa szkolne, ani mądre examina, ani
najchlubniejsze zaświadczenia twoich kasztelanów, staro
stów, lub jakichbądz ojców familii, u którychbyś bakalarskie położył zasługi, ale znajdziesz wziętość i dobre
umieszczenie, jeżeli cię choć jedna elegantka w modnym
św iecie pochwali, i za dobrze ukształconego człowieka
ogłosi.”
„Starać się więc musimy o mecenaskę dla ciebie,
którabycię w opiekę wziąć, i w świat wprowadzić chcia
ła , bo inaczej, próżne twoje zabiegi, daremne usiłowania
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o przestąpienie progu wielkiego świata. Stracisz wiele
czasu i resztę twoich pieniędzy* a nie postąpisz i krokiem
dalćj, i będziesz musiał wrócić na wieś wegietować mię
dzy szachtą.”
Ostatecznym wypadkiem tej długiej rozprawy, było
postanowienie starania się o względy jakiejś damy prze
możny wpływ w towarzystwie Warszawskiem mającćj,
której wyrok o mnie, miał stanowić o dalszym losie moim.
Nie powiedział mi mój przyjaciel, ani jak się nazywa,
ani czy była wdową, rozwódką, lub mężatką, ani jakie
jej było urodzenie i znaczenie w świecie; zaręczył mi
tylko powodzenie, skora ona zechce mnie wziąć w opie
kę i do wielkiego świata wprowadzić.
W dniu do wizyty obranym, przyszedł on po mnie,
a rzuciwszy okiem na mój skromny ubiór, na włosy
gładko na czole zaczesane, i na całą moją postawę kan
dydata teologii, kazał zawołać fryzyera który mi włosy
zawinął i upudrował, a sam się zajął moim strojem, tak,
iż przy zachowaniu niektórych znamion duchownego sta
nu, nadał im powierzchowność trefnisia, a raczej modne
go abbć, z ostatnich naszych przedrewolucyjnych czasów.
W szystkie te przygotowania powiększyły wrodzoną
nieśmiałość jmoję: po staraniu mego przyjaciela o wy
krojenie moje, sądziłem, że mnie wprowadzi do domu
jakiego magnata, że przyszła protektorka moja będzie
j aką księgą; sądziłem gdyśmy przyszli na ulicę, że mnie
zaprowadzi do którego z tych pałaców którym się przypatn wałem w wędrówkach moich po mieście, że trzeba
będzie przejść przez przedpokój złocistej liberyi pełny,
\\)stąpić potćm w paradnej sali przed dostojną damą»
dać jej pokłon uprzejmy i uszanowania pełny, któryby
Tom 1. Styczeń 1845.
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mię mógł zgubić, gdyby się miał nie udać, nakoniec od
powiedzieć bez zająknienia na czynione zapytanie.
Temi myślami zajęty, szedłem za moim przewodni
kiem, i gdym rozumiał że jeszcze daleko jesteśmy od
mieszkania magnatki, wszedł 011 niespodzianie do ciem
nej i ciasnej sieni jednego z domów Krakowskiego przed
mieścia. Zatrzymałem się w progu mniemając, że po dro
dze wstępuje do kogoś i że zaraz powróci; lecz gdy mi
dał znak abym szedł za nim, gdyśmy weszli na słabo
oświecone schody i zatrzymali się u skromnych drzwi
pierwszego piętra, zapytałem się z zadziwieniem: „czyto
tu ta wielka protektorka mieszka?” W odpowiedzi, pocią
gnął mój towarzysz za sznur od dzwonka; zamiast wygaIonowanego lokaja, okazała się we drzwiach śliczna garderobianka, równie schludnie jak elegancko ubrana, któ
rej się mój przyjaciel zapytał inszym językiem, czyby jej
pani b>ła w domu, i o zameldowanie siebie prosił.
Nazwisko pani do służącej wymówione, zdziwiło mnie
równic jak pierwsze wejście do domu.

Było ono Nie

mieckie, pospolite, nieraz na szyldach rzemieślniczych
przeze mnie czytane, żadnym tytułem nieokraszone.......
a jednak trzeba było czekać chwilę dosyć długą w sieni,
nim nas do tej pani dopuszczono. Dostępujemy przecież
tego szczęścia, wchodzimy do bardzo czystego lecz słabo
oświćconego pokoju i spotykamy się z młodym przystoj
nym elegantem, którego gospodyni odprowadza do proga omijając nas z lekkim ukłonem i prosząc, abyśmy dalej
weszli, a sama przy drzwiach wchodowych, rozmawia
jeszcze czas niejaki pocichu z odchodzącym gościem. Cze
kając na jej powrót, zapytałem mego przyjaciela czyby
to była owa przemożna mecenaska, od którćj los mój
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przyszły miał zależyć? „A tak jest, odrzekł, cóż wtćm
dziwnego?” Musiałem poprzestać na tćj odpowiedzi, lu
bo się mnie właśnie bardzo dziwnćm zdawało, że osoba
z pospolitem nazwiskiem, pozbawiona wszelkich znamion
wielkości i znaczenia, i do tego nieładna, mogła mićć
wziętość i wpływy w towarzystwie z samych arystokra
tów złożonem.
Wskazawszy nami po lekkim ukłonie dwa taborety
na których mieliśmy zająć miejsca, zasiadła sama żywo
na sofie naprzeciw nas stojącej, a opierając się w malo
wniczej postawie na jćj poduszkach i wystawiwszy małą
nóżkę, aby nas przekonać, że wdzięk niewieści i tutaj
mieścić się może, rzuciła na mnie wzrok bystry, przeni
kliwy, szybko od stóp do głowy przebiegający, który
miał odkryć dorazu czćm jestem, com wart, i czego
się po mnie spodziewać można było. Wzrok len przera
ził mnie i wzbudził wrodzoną nieśmiałość moję; dozna
łem że to jest prawdą, iż czelność kobiety równie cza
sem mięsza i śmiałość odbiera, jak powaga i skromność.
„Dawno pan już jesteś w Polsce?” zapytała innie do
brym bardzo akcentem Franeuzkim, a otrzymawszy odpo
wiedź pytała dalej, u kogo czas ten przepędziłem. Na
wspomnienie kasztelana i kasztelanowej,uśmiechnęła się
złośliw ie; „znam to, znam” rzekła, a to z takim wyrazem,
żem w jej twarzy obraz życia i sposobu myślenia kasztelaństwa widział. Mówiliśmy czas niejaki o nich i osobach
do ich towarzystwa należących; o każdej dawała moja
przyszła protektorka krótkie, trafne i zawsze złośliwe
zdanie, które było poniekąd portretem. Na wspomnienie
domu starosty, ruszyła lekko ramionami i głową, i rzekła
do mnie z pewnym wy razem politowania:
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„Trzeba koniecznie, abyś pan całe to paraiianstwo
z siebie otrząsnął, jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek powo
dzenie w świecie. Twój przyjaciel opowiedział mi nie
które szczegóły dawnego życia twego; byłeś niegdy mię
dzy znakomitemi ludźmi; trzeba się wrócić do tej sfery,
a nadewszystko trzeba być śmiałym i umieć się podobać
damom, bo one stanowią o waszym losie w towarzystwie.
Podług mnie, powićrzchowność, niewinność i skromność
w mężczyźnie, jest dowodem albo wielkiej przebiegłości
gdy jest zmyśloną, albo wielkiego głupstwa, gdyby mia
ła być wyrazem istotnego sposobu myślenia.”
Czułem, że mi się gorąco robiło i że rumieniec osia
dał na twarzy, a słowa w ustach ginęły, a przynajmniej
żadnym sposobem w jakąkolwiek odpowiedź uszykować
się nie mogły. Szczęściem, że mój przyjaciel, widząc pomięszanie moje, odpowiedział za mnie:
„Pani masz zanadto doświadczenia i znajomości ser
ca ludzkiego, abyś nie miała odgadnąć, która z tych dwóch
wersyj do mego przyjaciela stosować się może, i wiesz
także dobrze o tein: że nieśmiałość i niewinność w męż
czyźnie, jest zjawieniem rządkiem, ciekawem ipożądanem
dla kobiety.”
— Więc mi pan swego przyjaciela jako ciekawość
przedstawiasz.?
— Możesz to pani uważać jak się pani podoba, pe
wny jestem jednakże, iż się okaże godnym protekcyi, jaką
go pani zaszczycić raczysz.”
Gdym ochłonął nieco zpomięszania mego, zdawało mi
się, iż mogłem już, i że się należało koniecznie odezwać,
i rzekłem:
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„O niech pani będzie przekonaną, że miałbym się za
szczęśliwego, gdybym kiedykolwiek mógł usprawiedliwić
dobre mienie, jakiebyś pani o mnie powziąć raczyła, i
żebym nie zawiódł zaufania, któreby we mnie rodzice
znakomitego domu położyli, powierzając mi wychowanie
dzieci swoich.”
Na te słowa parsknęła głośnym śmiechem nasza pa
ni, zerwała się ze sofy, porwała za rękę mego przyjacie
la i uprowadzając go do okna, rzekła ciszćj ale tak, żem
wszystko dosłyszał:
„Nie, powiedz prawdę, czyto on istotnie jest takim
jak się wydaje? To nie do opłacenia. Jakiżto doskonały
przedmiot nauki!” Po tych słowach, przybierając nagle
twarz spokojną, rzekła do mnie z udaną uwagą:
„Ani wątpię o zdolnościach i dobrych przymiotach pa
na, i poczytam się za szczęśliwą, jak mu wynajdę. miejsce,
któreby wysokiemu usposobieniu jego odpowiadało.”
A następnie, gdym się z pokorą kłaniał dziękując za te
dowody łaski, obróciła się żywo do mego przyjaciela i
zawołała, jakby ucieszona tem co jej na myśl przyszło:
„ A — a — przednio— doskonale; w nim losu szukała
dla naszej kochanej Klotyldy. Wszak prawda, że to myśl
wyborna“ a obracając się do mnie dodała: miejsce dosko
nałe , sto piędziesiąt czerwonych złotych pensyi i wszel
kie wygody i przyjemność pożycia; jeden tylko chłopiec
kilka lub kilkanaście lat mający, a pani domu śliczna,
uprzejma, zajmująca. Otrzymasz wkrótce ode mnie bile
cik, w którym go zawiadomię o dniu i godzinie stawie
nia się przed tą damą.”
To rzekłszy skłoniła się lekko, co dla mnie mogło zna
czyć: dość tego, możesz odejść. Zebrałem się więc na
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ukłon pożegnania, napół tylko widziany przez moję pro
tektorkę, która się żywo obróciła do mego przyjaciela,
i zatrzymując go, gdym ja się za drzwi wysunął, śmiała
się głośno, zacierała ręce i mnóstwem słów go obsypa
ła , a ja stałem w sieni jak wryty, szukając myśli i od
wagi we dnie mego kapelusza, póki go, nie wypuściła
z pokoju; przy czćm wyjrzała jeszcze drzwiami, i znowu
z powagą i uprzejmością największą, jak gdybym nie był
nigdy przedmiotem jćj szyderstwa, dała mi zapewnienie
najgorliwszego zajęcia się moim losem, i powtórzyła we
zwanie stawienia się, w miejscu, dniu i godzinie, które
oznaczy.
RO ZD ZIA Ł XIII.

Zaczynam poznawać świat Warszawski.
Przykre było wrażenie, jakie na mnie moja pićrwsza
wizyta w Warszawie uczyniła, bom uczuł dotkliwie, iż
byłem przedmiotem szyderstwa tak zwanćj protektorki
mojej; i mogłem przewidzieć, że jeżeli mnie w świat
wprowadzi, to niejako człowieka pragnącego zasłużyć na
poważanie i godnego względów, lecz jako nieobznajomionego zwyższem towarzystwem przychodnia, zktóregoby
dowolnie szydzić można było. Zniechęcony, chciałem zra
zu wyrzec się tak drogo okupionej protekcyi, i nie stawić
się do pani, u której miałem być umieszczonym, lecz wy
mowa mego przyjaciela a nadewszystko nadwątlony stan
kassy mojej, zachwiał to postanowienie, tak, iż na otrzy
many bilet od mojej protektorki, stawiłem się u niej na
naznaczoną godzinę, i z nią niezwłocznie udałem się do
przyszłej pani mojćj....
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Trzeb«! było mnie widzieć siedzącego wpojeździe obok
tćj, która przemocą szyderstwa, obawę i pokorę we mnie
wzbudzała, jak się przyciskałem do boku karety, aby jak
najmniej zająć miejsca, a jak największy przedział mię
dzy mną, a nią zostawić; jak drgnąłem mimowolnie, gdy
się ten przedział zapełnił i gdym uczuł, że się ciaśniej
zrobiło wpojeździe; jak mi brakło wyrazów i ścisnęło mnie
coś w gardle, gdy po chwili tego wpatrywania się rzekła:
„No, bądźże pan trochę śmielszym, nie spuszczaj oczów
jak panna piętnastoletnia;” jak mnie dreszcz zimny prze
biegł , gdy mnie nagle wzięła za rękę i trząsając nią mo
cno, dodała: „No, spojrzyjże mi śmiało w oczy, tak jak
młodemu człowiekowi przystoi.”
Szczęście moje że pojazd stanął, i że lokaj otwierający
karćtę, dalsze tłómaczenie się moje niepotrzebnym uczynił.
Pani Klemencya siedziała przed eleganckićm biur
kiem, na którego
drzwiczkach sceny
U
w zhistoryi
«1 Abelarda
i Heloizy w kolorowych sztychach wprawione były, i usi
łowała przy zapadającym zmroku, doczytać końca zaj
mującego rozdziału. Weszliśmy bez meldowania, tak, że
pani domu drgnęła mimowolnie, gdyśmy przed nią stanę
li.... „Momencik jeszcze, rzekła, spostrzegłszy moję pro
tektorkę, „mam t>Iko kilka wierszy do skończenia” i czy
tała dalej. Moja pani stanąwszy przed lustrem, poprawiła
sobie loki, a ja zostałem na pół pokoju w gotowości uczyniema pokornego ukłonu, gdy Klemencya na mnie okiem
rzucić raczy. Pierwszy mój ukłon na nic się nie przydał,
bo nie raczyła spojrzyć na mnie gdy zajmujący rozdział
skończyła, lecz rzekła do przyjaciółki swojćj zamykając
z niechęcią książkę: „Nie, to nie ma sensu; ja ci zawsze
mówiłam, że twoja pani de Genlis, jest przesadzony ra-
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doterką, nie bierze nic z natury, tylko wszystko z imaginacyi, a potem ten koloryt emigrancki który się odbija
po wszystkich jej dziełach.” „Apropo emigranckiego ko
lorytu, rzekła moja protektorka skazując na mnie, ja ci
tu przyprowadziłam emigranta, który ci się może na co
lepszego przydać, jak pani de Genłis.”
„Doprawdy?” odrzekła Klemencya, patrząc na mnie
przymrużonemi oczami, i odpowiadając lekkiem skinie
niem głowy na drugi uniżony ukłon, którego niezgrabność
mrok pokrywał. Poczem otrzymałem zapytanie przynaj
mniej poraź setny czynione, od którego wszędzie ze mną
zaczynano rozmowę: „Jak dawno pan jesteś w Polsce?”
Gdym na to zwykłym sposobem odpowiedział, rzekła
Klemencya, niesłuchając wcale mojej odpowiedzi:
— Ale, ale, wiesz też nowinę? Figaro się żeni.
— E, nie, to być nie może.
— Ale słowo honoru żeni się.
—■A z kim?
— Śliczną sobie dobrał Zuzannę, pewnie go jego
Almawiwa wyswatał. Zgadnij.
— Czv
V w Warszawie?
— Ale nie radził się wyroczniów Sybilli względem te
go wyboru.
— Jestem w domu! bićdny Figaro! myślałam że więcćj ma dowcipu i przenikliwości.
— Owszem to właśnie dowód dowcipu; Figaro po
trzebuje A Ima wi wy.
— A cóż na to powić Kontessa?....
-

E, dajże pokój, to historya starożytna. To rzekłszy,

obróciła się Klemencya do mnie, i powtórnie zapytała:
„Jak dawno pan jesteś w Polsce?”
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Nie wiedziałem czy mam milczeć, czy powtórzyć wie
czną odpowiedź moję, i kiedym się namyślał nad tém,
przerwała moje dumanie Klemencya.
„Wiész historyą Horacyuszów?
„W iem " odpowiedziałem żywo w mniemaniu że się
examen zaczyna.

Moja protektorka parsknęła śmićchem,

a Klemencya gryzła wargi; chciała się utrzymać, lecz
w końcu także się głośno rozśmiała, aja stałem jak wry
ty, niewiedząc wcale co mam myśleć o śmićchu tych pań.
— „Ach! jakie to wyborne, rzekła wśród śmiechu
moja protektorka; to warto obnićść po całej Warszawie.”
— Zaszło tu małe qui pro quo, dodała obracając się
do mnie pani Klemencya ; ja chciałam mówić o tém, że
osoby z towarzystwa zamierzają grać dla ubogich tragiedyą Horacyuszów w Polskim języku, i nazwałam to historyą Horacyuszów, bo to jest historya, która dzisiaj
całą Warszawę zajmuje.

A on rozumiał, dodała niemo-

gąc się uspokoić od śmićchu moja protektorka, on rozu
miał”

i śmiała się i śmiała, aż mnie do desperacyi

przyprowadziła.
Gdy się nieco uspokoiła, rzekła dalćj Klemencya: „Czy
. wiesz kto będzie grał Kamillę?
— W ie m , wiem; już mi nie wspominaj o tém, bo
wszystko niczćm jest w porównaniu naszćj historyi Hora
cyuszów.
Klemency a zlitowała się przecież nade mną i chcąc ko
niec położyć szyderstwu swéj przyjaciółki, zapytała mnie
się z wielką powagą: „jakieby było moje zdanie o nowym
systemie wychowania, który Jean Jacques Rousseau
w swoim Emilu rozwija? Tu już nie mogło być dwuzna
czności; mowa do mnie była obrócona; matka, która ma
Tom I. Styczeń 1845.

6
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zamiar przyjąć guwernera, bada troskliwie jego sposób
myślenia; przedmiot nie był dla mnie obcym, odpowie
działem więc śmiało, i z pewnym zapałem powstałem
przeciwko niedorzecznym marzeniom filozofa z Genewy.
— Więc pan jesteś nieprzyjacielem człowieka prawdy
i natury, odpowiedziała z pewnym wyrazem żalu i wy
rzutu Klemencya. Francuz który nieumić cenić najwię
kszego człowieka swego narodu, ani pojąć całej szczytności tego wielkiego imienia! Ach, mój Boże, gdybyśmy
cóś podobnego między nami mieli, tobyśmy mu ołtarze
stawiali.
— Ale proszę cię, nie bierz tego tak żywo, odpoyyiedziała moja protektorka, muszę się ująć za tym panem;
bo jeżeli nie podziela zdań Russego względem wychowa
nia młodzieży, nie idzie za tem , aby nie miał uwielbiać
i oceniać jego gieniuszu.
— Przy wszelkiem poważaniu jakie mam dla Russego,
dodałem z powagą pedagoga który pragnie dać dowód
znajomości powołania swego, trudnoby mi się było zgo
dzić z nim na to, aby zamiast korzystania przy wychowaniu
młodzieży, z wiadomości i doświadczenia w kolei wie
ków przez ludzi nabytego, zostawić młodzieńca sobie sa
memu i pod wpływem natchnień, jakie....
— A propos, ozwała się Klemencya, która zdawała się
słuchać z uwagą co mówię, i nagle zwróciła się ku mo
jej protektorce. A propos, czy będziesz dziś pod blachą?
— Nie wiem jeszcze; boję się loteryi na dziś zapowiedzianćj; bilety mają być po trzy talary.
— Ach jak to drogo! I dla kogożto ta loterya?
— To się nie mówi, dosyć żc pani hrabina kazała.
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— A poco słuchać takich rozkazów?
— Zapewne; bądźże tą pierwszą która się jćj oprzeć
poważy.
— To się robi dla księcia.
— Powiedz raczej dla tonu.
— Cóż chcesz, czyto kiedy było inaczej? To rzekłszy,
zwróciła znowu mowę do mnie.
— Muszę panu wyznać otwarcie, iż jeżelibym komu
powierzyła wychowanie mego syna, to pod tym warun
kiem, aby nigdy jego skłonności nie drażnił, aby go po
zostawił na drodze natury i aby tylko dopomagał rozwi
janiu się uczuć i zdolności jego.... bo trzeba panu wie
dzieć, że ja tylko dla mego syna żyję, jego tylko wycho
waniem się zajmuję, i że mnie prócz tego nic na świecie
nie obchodzi”; a zwracając nagle mowę do mojej prote
ktorki, dodała: ,,Ale, nie mówiłam ci też o afroncie któ
ry mnie wczoraj spotkał; jestem u Emilii na wieczorze,
niewiedzićć dlaczego, przez jakieś szczególne poszano
wanie dla wieku, każe się przedstawić kasztelanowej; na
mój ukłon uprzejmy odpowiada ogromnym, poważnym
i zimnym dygiem, i siada napowrót na kanapie, zktórćj
do tego ukłonu powstała, ani słowa do mnie nie prze
mówiwszy,

Wystaw sobie, żem się zmięszała tak, iż nie

wiedziałam co czynić z sobą; doprawdy, że mnie to tak
obeszło, iż całej nocy spać nie mogłam.... bo proszę cie
bie
Wtem usłyszano wielki hałas w poprzedzającym po
koju, otworzono drzwi z łoskotem, wpadł niemi dwuna
stoletni chłopak, w majtkach z dużą dziurą na kolanie,
z krzyżami po dziecinnemu u szyi, czerwony na twarzy,
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włosy długie potargane, i cały zdyszony pobiegł do Klemencyi, rzucił jćj się w objęcie i zawołał:
— Matko, każ wybić i wypędzić tego Jasia z dołu,
bo ja go nie chcę.
— Ale, Emilku! Jaś jest synem gospodarza, nie mogę
go przeto wypędzać z rodzicielskiego domu, nie mam pra
wa kazać go bić!
— Coto jest nie mam prawa? kazałaś dać w skórę
synowi naszego stangreta, za to że mnie popchnął, a nie
chcesz teraz kazać wybić Jasia za to, że nie chciał mi od
stąpić piłki, którą się bawił po dziedzińcu?
— Nie chcę, bo nie mogę:
— No, ale lokaje nasi mogą, ja chcę żeby wybili Jasia...
— Emilku, proszę cię, uspokój się; oto widzisz tego pa
na, trzeba być grzecznym przy nim, bo on może będzie
twoim nauczycielem.” Wykręcił się na łonie matki chło
pak , i zwrócił na mnie wejrzenie, w którem się więcćj
dobroci malowało, jak się po postępowaniu jego spodzie
wać można było. Umilkł, ciekawie mi się przypatrywał,
powstał milczący, zbliżył się do mnie, poglądał na mnie
przekrzywiwszy głowę, i rzekł do mnie po chwili namysłu:
„Czybyś ty nie mógł wybić Jasia?”
„Mógłbym, bom mocniejszy od Jasia, ale nie chcę.”
„Nie chcesz? a to dlaczego?”
„Boby Jaś płakał, a mnie zawsze żal tego co płacze.”
„A gdybym ja płakał, czybyś mnie żałował?”
„Gdybyś płakał nie ze złości ale z bólu, tobym cię ża
łował.”
„To ty musisz być dobrym, rzekł po chwili namysłu
i dodał obracając się do matki: „Matko, nie każ już bić
Jasia, bobym go żałował.”
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Podałem rękę chłopcu, uścisnąłem go serdecznie gdy
się do mnie zbliżył, i uczułem pewien pociąg ku niemu
i chęć zostania przy nim , aby go ochronić od złego wy
chowania podług ulubionego systematu nierozważnej
matki.
Zachowałem w pamięci tę dziecinną scenę najprzód
dlatego, iż ona była początkiem przychylności mojćj dla
młodzieńca który był najlepszym uczniem i późnićj przy
jacielem moim; i dlatego, że w postępku Emila, był po
niekąd typ charakteru Polskiego.
Długoletnie pożycie z Polakami przekonało mnie bo
wiem o tem: iż są w ogólności więcej do dobrego jak do
złego skłonni, lecz że wewnętrzne ich usposobienie, ulega
bardzo wpływowi tego wszystkiego, co zewnątrz na nich
działa. Jest w nich zawsze prawie zaród dobry póty, pó
ki jest ukryty w głębi duszy, który się staje nader czu
łym na wszelkie zewnętrzne wpływy, skoro się rozwijać
zacznie. Niech go błogie światło prawdy oświćca, uczu 
cie słuszności i prawrości wspiera, natchnienie pięknego
i dobrego kształci, a zaród ten zdolnym będzie wykształ
cić się i wznićść do wysokości istoty szlachetnej, dla którćj cnota i poświęcenie będą łatwe, a podłość nieznanem
wyobrażeniem.

•

Takim był i mój młodzieniec. Gdym go poznał, znaj
dował się właśnie pod wpływem zgubnych zasad wy
chowania, któreby były zwichnęły jego dobre skłonności;
a ja w pierwszej chwili poznania się naszego, poczyta
łem sobie za obowiązek ochronienia go od złego, którem
był zagrożony, i postanowiłem przyjąć wszelkie warunki,
aby przy nim pozostać.
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Pani Klemencya możeby się jeszcze długo była namyśla
ła czy mu przyjąć guwernera, który nie ubóstwiał Russego, gdyby jej syn nie był stanowczo oświadczył, że chce
mnie mieć przy sobie, a że wola jego, jako skutek na
tchnienia samej natury, była wyrocznią, więc dnia tego
jeszcze ugoda ze mną zawartą została, a ja w dni kilka po
tem, byłem już przyjacielem mego Emila.
Przytoczyłem całą rozmowę naszę przy pierwszćm
przedstawieniu się Klemencyi, bo ona malowała lepiej
charakter tćj damy jak wszelkie opisy, i obok tego, za
wierała w kilku krótkich zboczeniach od poważnych wy
razów' do mnie wTrzeczonych, treściwy obraz ówczesne
go towarzystwa Warszawskiego. Nie zrozumiałem ja
wprawdzie wtenczas ucinkowej rozmowy z moją protek
torką, lecz później, gdym zbadał tajemnice towarzyskie,
umiałem przywiązać właściwe znaczenie do tych zagad
kowych wyrazów.
To mi daje powód do umieszczenia tutaj ogólnych
uwag i wspomnień moich, o tych drobiazgowych sto
sunkach społeczeństwa, o których historya nic wrcale
lub mało co wrspomina, a które kobiety w tradycyjnych
zwierzaniach w płci swojej, od pokolenia do pokolenia
przechowują.
W pierwszych trzech latach po zajęciu kraju przez
Prusaków, była Warszaw a jak dom z powodu śmierci
ojca familii i pana domu od wszystkich ukochanego,
świeżą żałobą pokryty. W domu takim jest w szędzie ci
cho i ponuro, a wszędzie pełno wspomnień na tego któ
rego opłakują. Każdy z pozostałych tłumi żal w sobie
samym, kryje się przed innemi, o zgasłym tvlko myśli,
a nie wspomina o nim nikomu, aby zobopólnego nie po
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większyć żalu.

Chciałby jeszcze wątpić o jego zgonie,

a gdziekolwiek rzuci okiem, widzi że go brakuje.
Milczenie panuje w domu; jeżeli mówią, to o przed
miotach obojętnych, a o nim w krótkich wyrazach i tyl-

%

ko ze łzą w oku, ze łkaniem w ustach. Niedawno pogo
dny promień słońca rozjaśniał wszystkie pokoje; dzieci,
krewni, i domownicy przebiegali izby, dziedziniec i ogród
przyległy; wszędzia było życie i wesołość.. . . Dziś zwol
na i milczący tylko snują się ludzie po izbach; nikt nie
uważa na jasny promień słońca, który w mieszkaniu i na
dworze przyjemność pogody zwiastuje, nikt nie śmie głośnem przemówieniem grobowej przery wać ciszy. I w dni
kilka po zgonie ukochanego, podadzą sobie pozostali
krewni i przyjaciele dłoń bratnią przy pożegnaniu, łza
zabłyszczy w każdem oku, i rozjadą się wszyscy w swoje
strony, i zostawią dom opustoszony pod strażą obojętnych
lub obcych, którzy w nim żadnych pamiątek nie widzą,
i żadnych wspomnień nie mają.
I

Warszawa była opustoszałą siedzibą w pierwszych

latach zaboru kraju.

Opuścili ją oniemal wszyscy ci,

którzy nie mogli bez ciężkiej boleści poglądać na ten
grobowiec zgasłego życia narodowego.

Za tym zgonem

politycznym przeszło odrętwienie i śmierć towarzyskiego
pożycia. Przybytki świetnych zabaw i wesołych zgroma
dzeń, stały po mieście jak owe zaklęte zamki bajecznego
świata. Porzucając je możni panowie, którzy niedawno
jaśnieli w nich blaskiem zbytku i powabem społecznego
pożycia, albo je sprzedali własnym sługom w przekona
niu, że już sami nigdy do nich nie powrócą, albo je zam
knąć kazali do czasu, w którym wytrwalsza nadzieja, pomjślniejszą przyszłość przewidywać pozwalała. Kucha
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rze i kamerdynerowi przyszli tym sposobem do posia
dania pałaców dawnych panów swoich, w których zakła
dali domy zajezdne lub kawiarnie, że tylko wspomnę tu
taj o modnej niegdy kawie Tyrolskiej, tak zwanej od krów
Tyrolskich po hetmanie kupionych i do Warszawy spro
wadzonych, która była kolebką zawołanego następnie
hotelu Wileńskiego.
W pierwszych latach panowania Pruskiego, nie było
w Warszawie ani balów, ani zgromadzeń publicznych
lub prywatnych, ani widowisk żadnych. Bogatsi i ubożsi
Wrarszawy mieszkańcy, wyrzekli się bez niczyjej namo
wy ani też skutkiem porozumienia się między sobą, lecz
poniekąd z natchnienia żalu, wszelkich jakich bądz zabaw
i rozrywek, i tylko wfamilijnem kole, w wynurzeniach
wzajemnych pociechy dla siebie szukali.
Raz tylko i to już w r. 1798, zajaśniała Warszawa
przez dni kilka chwilowym blaskiem, a to było gdy król
Pruski, odebrawszy homagium od deputowanych z nowo
utworzonych prowincyj, wTacał z Królewca do główrnej
stolicy państwa swego, i w przejeździe Warszawę odwie
dził. Co głównie dodało uroku temu krótkiemu pobyto
w i, to była obecność pięknćj królowej Ludwiki, której
wdzięki do tego stopnia zajęły damy Polskie, iż, z by
tności jej w Warszawie, przybrały sobie za modne przy
strojenie , ową gazową przepaskę którą królowa z potrze
by na szyi nosiła, tak dalece, iż się wszystkie potćm przez
długi czas w podobne przepaski stroiły.
W sam^j chwili wjazdu królowej do Warszawa, zda
rzył się wypadek, który z czasem kłamstwo zadał wszel
kim wróżbom i prognosty kom, z podobnych zdarzeń czy
nionym. Gdy bowiem pojazd królewski już był przebył
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Pragę i miał na most wjeżdżać, widziano wołu ugodzo
nego rzeźniczym toporem, który wyrwawszy się ze szlachtuza, przebiegł na Pragę, i po całym moście krwawy
ślad swojej ucieczki zostawił. Wiele mówiono o tym złowróżbym przypadku i różne czyniono wnioski ztąd, że
królowaP ruska do dawnej stolicy Polskiej, drogą, krwią
zbroczoną wjeżdżać musiała, lecz nic się nie sprawdziło
z wróżb ówczesnych, bo całe panowanie Pruskie i nawet
ostatnie chwile jego, krwi wylewem, ani żadnym krwa
wym czynem się nie odznaczyły, bo czas tego panowania
spłynął tak spokojnie, jakto zwy kle podczas pokoju, przy
dobrym bycie i uśpieniu wszelkich politycznych namię
tności bywa.
Po kilku latach rzadkiej wytrwałości w smutku i wy
rzeczeniu się wszelkich zabaw, gdy czas zaczął koić cier
pienia moralne, a urodzaje i nadzwyczajna popłata materyalnych strat ślady zacierały, gdy młodsze pokolenie,
które przy zaburzeniach kraju w w ieku dziecinnym będąc,
nie czuło wielkości klęski, zaczęło w chodzić w św iat uciech
i rozkoszy, i żądać po rodzicach zabaw i przyjemności to
warzyskiego pożycia; ocuciła się w Warszawie długo przy
tłumiona skłonność do wesołego życia; zaczęły się otwićrać domy gościnne, gdzie wykształcone towarzystwa gro
madzić się mogły; zjawiły się piękności między pannami
* mężatkami, które były celem zabiegów' i hołdów doro
dnej młodzieży. A obok tego, zamiast dawnych stronnictw
politycznych, zajęły uwagę publiczności zwyczajne wy
padki społecznego życia, mnićj więcćj od prawdy odstę
pujące plotki i domysły, obmawiania i zwaśnienia mię
dzy damami, i pojedynki między mężczyznami: wszystko
znamiona i konieczne
Tom I. Slycień 1845.

warunki towarzyskiego pożycia
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ludzi, do tak zwanego wielkiego świata powołanych.
Wkrótce po odrodzeniu się tego świata, utworzyły się
w towarzystwie Warszawskim koterye; wyraz techniczny,
odpowiadający stronnictwom w politycznym świecie, któ
re zdają się nieodłączne od istoty społeczeństwa, i konie
czne dla ożywienia całego pożycia towarzyskiego i dla
uniknienia nudów, które się zwykle zakradają między
ludzi, zgodnie w zaciszu domowćm jednostajne życie
prowadzących.
W urywkowej rozmowie pani Klemencyi i mojćj pro
tektorki, była wzmianka o tych koteryach; wspomnę o
nich o ile je jako cudzoziemiec poznać mogłem.

O NAItYCIli WŁASNOSCI MF.RICIIOIIFJ,
U l USTALENIU I OCZYSZCZENIU IIYPOTECZNIE.

Jakie jest źródło i podstawa prawa własności, czyli
takowe z naturalnych wypływa przepisów, i przed zapro
wadzeniem jakichbądź ustaw, było koniecznem i prawnem
ogniwem łączącem właściciela z jego własnością; czyli
przeciwnie, prawo to uzyskać jedynie mogło byt swój i
rzeczywistość pod powagą władzy cywilnej; czyli zatem
własność dzisiejsza, opartą jest na niewzruszonych zasa
dach odwiecznego rzeczy porządku, lub czyli podlega tym
zmianom i przeistoczeniom, jakie jej w przypuszczeniu,
władza która ją utworzyła, nadaćby mogła, rozbierać
tego niebędziem. Przyszłość, i coraz bardziej rozwijają
cy się stan towarzystw ludzkich, najlepiej podobno kwestye te rozwiążą.

Na wszelkieto wówczas wymagania

nieprzyjaciół własności, lub stronników jej równego po
działu, począwszy od wymownego Platona aż do niwelatorów mienia towarzyskiego ostatniej epoki, stanowczo
odpowie i usunie spory, kwitnący stan przemysłu, han
dlu, sztuk, rzemiosł, kunsztów i nauki, dobry byt materyalny którego tamte są twórcą; zgoła, cofnąć się niemo*
gący ten popęd siły, ruchu i życia, który już i dzisiejszą
epokę, cudami przemysłu tak znakomicie odznacza.

,
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Pod tarcząto bowiem własności dzisiejszéj ustawami
bronionej, życie fizyczne człowieka, mówi Henneguin (1)
się ulepsza, osady i miasta się wznoszą, handel dostarcza
płodów ziemi i wyrobów przemysłu w miarę potrzeb i
żądania.

Piękne sztuki, potrzebą serca będące, łagodzą

obyczaje, człowiek uczy się poznawać te rozkosze umy
słu i ducha, nad które jedynie tylko czystego sumienia
pociechy wyższemi być mogą: ziemia się upięknia, i zdaje
się, że geniusz człowieka dokończą dzieło stworzenia.
Wszystko jest w ruchu, wszystko działa i wśród tych
kunsztmistrzów, malarzy, piszących, handlujących, w po
wołaniach tak rozmaitych, jakie im opatrzność nadała,
przyczyniających się do pomyślności towarzyskiej, zdaje
się iż widzim własność, bóstwo dobroczynne z wieńca
mi w ręku zachęcające wszystkie rodzaje przemysłów,na
gradzające je w' chwili samćjże pracy, i wskazujące wszy
stkim w przyszłości spoczynek i wytchnienie pełne nie
podległości, godności, i zadowolnienia”
Słowem, system własności dzisiejszej w ogóle, nieza
przeczony wywiéra wpływ na moralność ludzi, ich prze
mysł, światło, na miłość porządku, spokojności publi
cznej i pracy: prawdy tak z siebie widoczne i doświad
czeniem stwierdzone, iż je tylko w tćm miejscu przypo
mnieć należało.
Lecz własność oprócz powyższych błogich skutków,
w' bezpośrednich stosunkach prawnych między ludźmi, naj
dogodniejszą jest rękojmią wzajemnych ich zobow iązań,
najlepiej zapewnia ścisłe ich wykonanie i ustala dobrą
między ludźmi wiarę, która jak przystoi, winna być duszą
i treścią wszystkich ich czynności.

Własność nierucho-

(l) Traité dc lu législation et dc la jurisprudence.
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mą, ten zakład świętości umów i zobowiązań, po wszy
stkie tćż Czasy
stała na strażY
wszelkich stosunków urnoJ
J
witych człowieka i narodów i owa wiekowa prawda:
„większą stawria rękojmią rzecz, niż osoba” plus est cau-

tionis in re quam in persona; i dzisiaj nią być nie przesta
je. Własność ta, oddana jeszcze pod formę i ścisłe prze- ’
pisy instytucyi hypoteczną zwanćj, tak obcemu jak i przy
szłym pokoleniom , zabezpiecza i przechowuje niemały
skład wielorakich praw i obowiązków.

Na nićjto opie

rają się w znakomitej części, najpiękniejsze pomysły czło
wieka, na niej spoczywa wreszcie trwałość tych zakła
dów i instytucyj, które udoskonalenie towarzystwa a za
tem jego pomyślność i szczęście urzeczywistnić mają.
Dobroczynne te skutki własności zasługują iżbyśmy o ile
tego natura rzeczy dozwala, zdjęli z niej te więzy form,
które ją bezpotrzebnie zdaniem naszćm krępują, a tern sa
mem nadając własności naturalniejszy obieg, przyśpie
szyli lub zwiększyli korzyści, jakie z niej osiągnąć można
i należy.
Tym celem wykazem przedewT
szystkiem niedogodności
i utrudzenia, jakie dotychczasowi nabywcę w drodze są
dowej sprzedaży własności nieruchomej, w jej nabyciu
i uregulowaniu spotykają, następnie wyłożym zasady i śro
dki takowych usunięcia.
Wedle obowiązujących praw i praktyki sądowej, wła
sność nieruchoma w w ielorakiej formie i drodze postępo
wania, na publiczną sprzedaż wystawioną być może; ro
dzaje tych form, ich różnice i następstwa, bliżćj sądowa
procedura określa; wszystkie odnoszą się rzeczywiście do
jedynego celu, tojest: iżby własność nieruchoma jak naj
korzystniej sprzedaną być mogła.
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Doświadczenie wszelako uczy i zaprzeczyć temu tru
dno, iż w dzisiejszym stanie przepisów, nowonabywca nie
ruchomości w drodze publicznćj licytacyi pod powagą są
du odbytćj, zaspokoiwszy w zupełności koszta, i złoży
wszy postąpiony za nieruchomość gdzie należy całkowity
szacunek, często tytułu własności na długi czas przepisać
w wykazie hypotecznym na siebie nie może, dłuższego je
szcze czasu oczekiwać musi, nim zdoła nieruchomość na
bytą, z długów ją ciążących ostatecznie oczyścić.
Jakoż niemałe spotyka trudności w przepisaniu tytu
łu, własność na niego przenoszącego; a to z powodu, iż
nieruchomość którą nabył, sprzedaną mu została bez
uregulowania poprzednio tegoż tytułu na imie wywła
szczonego dłużnika, alboli też ostatniego właściciela sto
sownie do rodzaju sprzedaży lub jego sukcesorów; musi
przedewszystkiem, postarać się o ich wylegitymowanie,
aby legalnie zdołał udowodnić prawomocność wyroku
ostatecznego przysądzenia nieruchomości przez siebie
nabytćj, a następnie, przepisać mógł tytuł jej własności
na swoje imie. Ile wtćj mierze zachodu i kosztów po
nieść musi, łatwo pojąć. Iło przepisaniu powyższego ty
tułu, czekają go nowe trudności w oczyszczeniu z dłu
gów nieruchomego swego mienia. Postępowanie klasy
fikacyjne i z natury swojej i formy prawem oznaczonej,
dość długiego wymaga czasu, jak niemmćj kosztów, zwła
szcza, gdy nieruchomość licznemi obciążona jest długami,
i spory między wierzycielami jak np. o pierwszeństwo
wpisu, przywileje, procenta, kary i t.

p.

wynikną.

Do sporów tych, jestże tak dalece interesowanym no
wonabywca? i trudności powyższe, maż koniecznie dla
tego starać się usuwać kosztem swego czasu, funduszów,
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i zawiedzionych w użyciu swej własności widoków, iż
w dobrej wierze, na urzędowe ogłoszenie, przez swego
obrońcę lub sam w asystencji jego w Sądzie stawił się,
nieruchomość publicznie sprzedawaną nabył, i szacunek
jćj wraz z wszelkiemi kosztami wyliczył? Czyż odmówić
mu wtem położeniu rzeczy słusznie można, iżby jedno
cześnie z udowodnieniem prawomocności wyroku osta
tecznego przysądzenia, nie miał mieć oczyszczonej z dłu
gów, nowonabytej swej własności, a tśm samćm wolne
go jej wedle swych widoków użycia? któż tu ponióść
może lub poniesie jakową szkodę? Wierzyciele? nie; bo ci
mają złożony na zaspokojenie swych wierzytelności cał
kowity, reprezentujący nieruchomość nabytą, szacunek,
i na nim to od chwili składu, całe i jedyne bezpieczeń
stwo ich wierzytelności się opiera. Summy do dłuższego
czasu, lul) nieograniczonego, na gruncie pozostawać ma
jące jako to: pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego, summy Instytutów i t. p., żadnego również nie po
niosą uszczerbku, gdyż w dalszćj kolei wykazu hypotecznego, przy uporządkowaniu tegoż wykazu w właściwćm
i odpowiednićm miejscu, jednocześnie z uregulowaniem
tytułu własności przepisanemi być mogą i zostaną. D łu 
żny exwłaściciel ten, już wyrokiem prawomocnym poko
nany i z własności wyzuty, dalszćj już straty obawiać się
nie ma powodu. Z ustaniem przeto wszelkiego stosunku
wierzycieli i dawniejszego właściciela z nieruchomością
nowo nabytą, cóż stać może na przeszkodzie wykreśle
niu długów z działu IV8° wykazu hypotecznego? I naszem też zdaniem wykreślenie to i oczyszczenie hypoteki,
jako niczyim prawom nieubiiżające, nastąpić może.
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Dla usunięcia wyż wskazanych, przy nabyciu i uregu
low aniu własności nieruchomej w drodze sądowej sprze
daży, niedogodności, a najprzód ułatwienia przepisania
tejże własności na imie nowonabywcy, za konieczne uwa
żam przyjęcie wrwydziałach sądowych, stałej i niezmien
nej zasady:
Iż w każdym rodzaju sprzedaży sądowej, nie wprzód
ostateczne przysądzenie nieruchomości nastąpić mo
że, dopókąd tytuł własności na sprzedaż wysta
wionej nieruchomości, uregulowanym na ostatnie
go jej właściciela lub jego sukcesorów, prawomoc
nie nie zostanie.
Brak tćj zasady, narażał i naraża nowonabywców na
« długą zwłokę czasu, koszta, i straty; co wszystko przy za
chowaniu ściśle powyższej zasady, miejsca mieć nie bę
dzie.
Być może, iż niejednemu popierającemu przymuszone
wywłaszczenie nieruchomości, uciążliwą zdawać się bę
dzie konieczność dopełniania tego przepisu, i nie omiesz
ka przytoczyć na swoją obronę, iż na nieruchomość, wie
rzytelność swą jedynie wypożyczył, na niej oparte ma
swe bezpieczeństwo, tęż nieruchomość na sprzedaż wy
stawia, celem odebrania swej należytości i nie ina powo
du troszczenia się o uregulowanie tytułu własności dla
osoby, z którą żadnćj nawet co do praw swoich nie za
wierał czynności, i której stosunki rodzinne cale mu są
nieznane.

Jest w tern coś słuszności, lecz uwaga ta prze

ważyć musi: iż tam, gdzie interes szczegółu, sprzeciwia się
ogólnemu interesowi porządku (1) i własności, ogólny

(l) Ne rerum dominia in inccrto essent. Lfb; II, lit. b, Inst.
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bez wahania się, przenieść nad interes szczegółu należy.
Zresztą, kilka rzeczywistej trudności wypadków, osłabiać i
udaremniać nie mogą dobrego skutku i następstw zasady.
Nie upatrujem powtóre żadnej prawnej przeszkody, iż
by w każdej sprzedaży sądowej, po złożeniu całkowitego
szacunku, opłacie kosztów sprzedaży i uprawomocnieniu
wyroku ostatecznego przysądzenia, nowonabywca nie
miał prawa żądania oczyszczenia z długów swej nieru
chomości, jak skoro następujące zachowanemi zostaną
formalności i postępowanie:
I mo. W warunkach sprzedaży, zastrzeżonym być winno
prawo i możność dla nowonabywcy, natychmiastowego
oczyszczenia z długów nieruchomości nabytej, jak tylko
całkowity szacunek za tęż nieruchomość postąpiony do
banku złoży, koszta opłaci, i wyrok ostatecznego przysą
dzenia w prawomocność przejdzie. Wymienione być ma
ją wierzytelności przy gruncie pozostać mające, jeśli się
znajdować będą; te bowiem jako ulegające strąceniu z sza
cunku, zabiorą w dalszej kolei działu IV g0 wykazu hypotecznego, odpowiednie dla siebie miejsce. Samo z siebie
wynika: iż nowonabywca nieskładający w zupełności sza
cunku, lub chcący się kompensować z takowym i t. p. do
skutku klasyfikacyi tegoż szacunku w drodze zwykłćj
postępowania oczyszczenie działu IV g0 zawieszonćm mieć
musi.
U*10. W każdej sprzedaży sądowej, wszyscy wierzyciele
prawo swoje na nieruchomości sprzedaży poddanej za
bezpieczone mający, winni być do pilnowania praw swych
przy sprzedaży zawezwanerai.
Rzeczą bowiem z jednej strony jest niestosowną, i pu
blicznemu sądowemu postępowaniu nieodpowiadającą,
Tom I. Stycicii 1815.
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pomimo wszelkich przeciwnych pobudek i rozróżnień
prawnych, iżby wierzyciele tyle w każdej sprzedaży inte
resowani, do niej niezawsze przywoływanemi być mieli:
z drugiej. czynność podobna, nię powinna dobrej wiary
nowonabywcę często następstw prawnych niewiadomego,
narażać na skutki, jak np. w sprzedaży działowej, iżby po
mimo złożenia całkowitego za nieruchomość szacunku,
nie miał prawda uwolnienia swej własności od długówr któ
re tymże szacunkiem pokrytemi nie zostały.

Środek ten

usunie wszystkie te niedogodności. Wierzyciele należy
cie przywołani, czuwać nad biegiem sprzedaży i wnioski
jakie stosownemi uznają czynić będą; sprzedaż odbędzie
się z ich w iadomością i pod ich okiem, a zatem, zcałem
poszanowaniem praw na nieruchomości sprzedaży podda
nej opartych. Nieco jeszcze o wezwaniach po wierzycieli.
Dotychczasowość wykazała, iż często dłużnik, czyniąc ozna
czonej osobie w hypotece przyznanie długu lub jakowe
go prawa, niewymierna jćj zamieszkania, niekiedy wpodanćm zamieszcza mylne, bardzo często zaś zdarza się, iż
pomimo dobrze wymienionego w swym czasie zamie
szkania, wierzyciel z upływem tegoż czasu i zmianą swych
stosunków, przy doręczeniu mu wwskazanćm zamieszka
niu wezwania do atentowania sprzedaży, okaże się bvć
osobą z pobytu niewiadomą.

Cel zawezwania we wszy

stkich tych przypadkach widocznie chybiony; dzisiejsza
zaś forma doręczania aktów i wręczeń osobom z pobytu
niewiadomym, nie zaspokaja. Proponowałbym przeto, iżby
przy ogłoszeniu w pismach urzędowych zawiadomienia
o sprzedaży sądowej nieruchomej własności, tak wierzy
ciele niemający wymienionego w akcie zamieszkania lub
mający je wymienione mylnie, jak równie ci, którzyby
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po poprzedniem doręczeuiu dlań wezwań, w miejscu da
wniejszego ich rzeczywistego zamieszkania, z pobytu oka
zali się być niewiadomemi (która to pomyłka lub niewiadomość pobytu, w relacji woźnego wezwania doręcza
jącego, przedewszystkiem wyjaśnioną być winna) sposo
bem edyktalnym przy wymienieniu ich imienia, nazwiska,
i numeru wierzytelności, byli o sprzedaży zawiadomieni.
Innym wierzycielom obrane mającym przez siebie whypotece prawne zamieszkanie, lub w braku tego, który ch
zamieszkanie z księgi hypotecznej w iadome, rzeczywistem
by się okazało, wedle dotychczasowej formy wezwania
doręczone być mogą. Ważność i skutki tych wezwań są
widocznemi, potrzeba zachowania największej ścisłości
w ich dopełnieniu, i zkontrolowaniu przez sąd lub sędzie
go delegowanego, prawie dotykalna.
Gdy warunki sprzedaży w sposobie powyższym ułożonemi, wierzyciele do pilnowania praw swych z wszelką
ścisłością zawezwanemi zostaną; ci zaś przeicwko tako
wym nic do nadmienienia mieć nie będą, lub wnioski
co do tychże warunków poczynione, sąd rozpozna i roz
strzygnie, ustaloną zostanie zasada dla zwierzchności hy
potecznej co do wykonania hypotecznie rozporządzeń,
wyrokiem ostatecznego przysądzenia objętych. Po poró
wnaniu tego wyroku z stanem hypotecznym własności
nieruchomej, i udowodnieniu należytćm prawomocności
tegoż w yroku, zwierzchność z prawnym skutkiem przepi
sanie tytułu własności nieruchomej na nowonabywcę,
i oczyszczenie z długów takowej, zadecydować będzie mo
gła w sposobie:
Summy na gruncie, wedle warunków sprzedaży pozo
stawione, jak równie wszelkie inne wierzytelności i wpisy
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stosunek z szacunkiem mające, wykrćślonemi wraz z odnoszącemi się do nich zastrzeżeniami zostaną; pierwsze
z wzmianką, iż wykreślenie to następuje z powodu uskute
cznionego przeniesienia tychże summ, pod właściwy i od
powiedni numer dalszej kolei działu IV g0 wykazu hypotecznego, a to celem zregulowania wykazu, drugie z wzmian
ką o dokonanej sprzedaży i złożeniu do banku dla wie
rzycieli szacunku, do którego odesłanemi zostają.
Nie przedstawia żadnej trudności ta okoliczność, iż
w czasie wykreślenia powyższych summ co do własności
niektórych wierzytelności, postępowanie spadkowe, legi
tymacja sukcesorów się odbywa, lub dopełniają się wska
zane poprzedniemi decyzyami wydziału co do takowych
niedostateczności; czynności te dalej prowadzonemi i ukończonemi w księdze wieczystej być mogą, zapadłe decy
zje wtćj mierze zwierzchności, ustalą jedynie prawa stro
nom interesowanym, zrealizowanie zaś takowych osta
teczne, członek sądu klassyfikacyą złożonego, w banku
szacunku uskuteczniający, na zasadzie tak poprzedniego
sobie złożonego wykazu, jak równie decyzyi wydziału,
w swym planie rozporządzi.
Zresztą, widocznćm jest, iż przyprowadzenie do sku
tku klasyfikacji szacunku w banku złożonego, do wie
rzycieli już wyłącznie należeć będzie.
Tym sposobem, możność rychlejszego uregulowania,
i oczyszczenia z długów nieruchomości przez nowonabywcę, jak skoro całkowity szacunek na nią postąpiony, zło
żonym, i prawomocność wyroku ostatecznego przysądze
nia udowodnioną zostanie, znakomity na współubieganie się do nabywania nieruchomćj własności, jćj ccnę,
i korzystną sprzedaż, wpływ wywrzeć może. Kraj nasz
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nie jest pozbawiony kapitałów, posiada je, lecz niemi
kieruje ręka dobrze świadomego swego interesu kapita
listy, który długością i trudnością formy się zraża i od
stręcza, i tam się chętniej zwraca, gdzie szybkość i uła
twienie w swych działaniach znajduje.

Skróćmy formę

nabycia własności nieruchomej, jej ustalenia i oczyszcze
nia hypotecznie, jak to już uczyniło prawo o odstąpieniu
własności prywatnej z powodu użyteczności publicznej
z dnia 12 października 1820 r. (1) a mianowicie też pra
wo dodatkowe, przepisy postępowania dla W ładz Towa
rzystwa Kredytowego Ziemskiego w sobie obejmujące,
z dnia 9/21 kwietnia 1838 r. tom 21 dziennika Król. Pol
skiego (2) a zmiana ta dla własności, właścicieli, i prze
mysłu krajowego, zarówno będzie pożądaną.
(1) Tom VII dziennik król. str. 87 i nas.
(2) Artykuł 15 liL d. t. p. Skoro nowonabywca dóbr wszystkim
warunkom kupna zadosyć uczyni, jeżeli decyzya zwierzchności
hypotecznej stanowiąca przepisanie tytułu własności dóbr na no
wego nabywcę, ani przez którego z wierzycieli *wprzeciągu trzech
miesięcy od jej ogłoszenia zaskarżoną nie będzie, i apelacya
w księdze wieczystej objawiona nie zostanie, zwierzchność hypoteczna za przedstawieniem sobie dowodu depozytowego prze
konywającego, że reszta szacunku dóbr po zaspokojeniu należno
ści Towarzystwa do depozytu złożoną została, lub poświadczeniu
Dyrekcyi Szczegółowej, że dobra za samą należność Towarzystwa,
nowo-nabywcy są przysądzone, obowiązaną będzie wykreślić
z wykazu hypotecznego wszelkie długi, oprócz długu Towarzy
stwa Kredytowego, niemniej wszelkie ciężary i ostrzeżenia pó
źniejsze od tegoż długu mające wpisy. Klasyfikacya wierzycieli
odbywać się będzie w oddzielnej drodze, na szacunku dóbr do
depozytu złożomm.
9
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Dorota.
Jak wędrowiec, gdy popatrzy na zachodzące
Słońce, to potem w cieniach gajów i wśród skał szarych,
Cięgle je widzi, i gdzie się tylko spojrzy, migotne
Błyszczą mu koła, i w jaskrawych chwieją się barwach,
Tak przed Hermanem majaczył obraz dziewczyny,
I zdał się płynąć miedzą, wśród kłosów. Budzi się wreszcie
Młodzian z tego złudzenia, i ku wsi zdąża powoli.
Alić, nowe zdumienie; bo znów postać dziewczyny
Płynie ku niemu. Więc wzrok swój wytęża, i widzi
Już nie cień zwodny, ale jij samą. Przeto jej drogę
Zachodzi, i pokrzepiony cudnym widokiem,
Mówi do zadziwionej: Znowu, dziewcze kochane!
Trudzisz się dla innych chcąc im w potrzebie usłużyć!
A gdy drudzy przestają na wodzie we wsi czerpanej,
Tv szukasz czystszego zdroju, i tak daleko
Spieszysz po wrodę dla tej, któnjś uratowała!
A dziewczę mile go wita, i tak przemawia:
Już mi się trud wynagrodził, gdym dobroczyńcę spotkała,
Bo widok dawcy, równie jest miłym, jak same
Dary. Chodź więc, i zobacz, kogo wsparła twa szczodrość
I odbierz od pokrzepionych należne ci dzięki.
Teraz muszę ci powiedzieć, czemu z dzbankami
Aż tu przychodzę. Oto, mniej przezorni zmącili
We wfsi wodę, pędząc konie i woły przez źródło.
Które włość tę zasila; po studniach zaś i strugach
Pełno jest brudu i nieczystości od szorowania
I prania. Bo każdy myśli tylko o sobie,
I o dzisiejszej potrzebie, o jutro wcale niedbając.
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To rzekła, a już oboje zeszli po schodkach;
Teraz na nizkiśj siedli cembrzynie. Ona się schyla
Nad wodozbiór, i zaczerpuje; i on wziął drugi
Dzbanek, i pochyla się także; widzą się w szklannej
Wodzie, wpośród modrej przestrzeni, i uśmiechają
Się do siebie, i kłaniają się sobie w tern jasnern
Zwierciedle. Daj mi się napić; mówi młodzieniec;
A ona dzban mu podaje. I znów oboje
Siedzą poufnie na dzbanach wsparci. Wreszcie dziewczyna
Mówi do niego: Powiedz mi, skąd się tu wziąłeś bez koni
l powozu, zdała od miejsca, gdzie cię spotkałam,
1 co cię tu przywiodło. A Herman zamyślony
Spuścił oczy ku ziemi, potem wzniósł je spokojnie,
l patrząc w jej oblicze, nabrał pewnej odwagi;
Nie śmiał jednak prawić o miłości, bo jej wzrok
Jaśniał rozumem, nie zaś tkliwością, i nakazywał
Mówić rozsądnie; więc się powściąga, i tak się zwierza:
Chętnie, lube dzićwcze, rozwiążę twoje pytanie,
I nie będę ci ukrywał, że tu przybyłem
Z twego powodu. Jestem jedynakiem, i drogim
Itodzicom pomagam w kierowaniu majątkiem,
A gdy nasze zatrudnienia są wielorakie,
Wziąłem na siebie rolę, ojciec domem zarządza,
Matka zaś całe gospodarstwo prowadzi. Wićsz pewno
Z doświadczenia, jak często czeladź, jużto z złej woli.
Już przez lekkomyślność, panią domu udręcza,
i co chwila do odpraw przymusza, z których najczęściej
Prócz zmiany wad na inne, żadnej nie ma korzyści.
Przeto oddawna życzy sobie matka dziewczyny,
Któraby nietylko była roboczą, lecz także
Przywiązaniem córkę jej zastąpiła, niestety!
Zawczesnie zgasłą. Gdym dziś ciebie zobaczył tak dobrą
Dla drugich, tak silną i czerstwą, i gdym usłyszał
Pełne rozsądku wyrazy, uderzony, pośpieszam
Do domu, i przed rodzicami i przyjaciółmi
Oddaję ci słuszne pochwały. Teraz przybywam,
By ci oświadczyć moje i ich życzenia. Lecz wybacz
Mi to kłopotliwe poselstwo. A na to dzićwcze:
Kończ bez wahania, nie obrażasz mnie wcale,
Owszem przyjmuję z wdzięcznością waszą ofiarę,
Ale mów bez ogródki, mnie słowa nie odstraszą.
Chcesz mnie zgodzić za dziewkę do gospodarstwa, w mnieŻe będę pilną i roboczą, przytem niehardą.
(maniu
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Żądanie to jest zwięzłe, przeto zwięzłćj wymaga
Odpowiedzi. Tak; pójdę z tobą, i na los się mój
Spuszczę. Dopełniłam już powinności; wróciłam
Rodzinie położnicę, teraz krewni się cieszą
Z jej ocalenia, a już prawie wszyscy się zeszli,
Reszta niebawem nadciągnie. Wszyscy zaś tuszą,
Że wkrótce do rodzinnych siedzib powrócą, bo zwykle
Nadzieja łudzi wygnańców. Lecz nie uwiodą
Mnie próżne rojenia, w tych dniach okropnych, wróżących
Nadal równie okropne czasy: gdyż pękły ogniwa
Świata, a któż je spoi, jeśli niesama konieczność,
Wywołana nadmiarem grożących nam nieszczęść?
Gdy mi się przeto pora nadarza służyć w uczciwym
Domu, i na chleb zarabiać pod okiem tak zacnej
Niewiasty! najchętniej służbę przyjmuję, bo wędrowna
Dziewczyna jest zawsze wątpliwej sławy. Tak, pójdę
Z tobą, jak tylko dzbanki przyjaciołom odniosę,
I od tych poczciwych ludzi błogosławieństwo
Uzyskam. Chodź więc, musisz ich zobaczyć, i z ich rąk
Mnie otrzymać. Z radością słucha młodzian chętnego
Przyzwolenia dziewczyny, i już się waha, czy ma jćj
Prawdę objawić, ale wnet postanowił zostawić
Ją w błędzie, przywieść do domu, i tam dopićro
0 rękę prosić; ach! i złotą obrączkę na palcu
Jej spostrzega: więc zadumany słucha w milczeniu
A dziewicze mówi dalej: Wracajmy już do wsi,
Bo nie przystoi dziewczętom bawić długo u studni,
A przecież tak miło gwarzyć nad źródłem szemrzącym.
Więc wstają i jeszcze raz przeglądają się w wodzie,
1 słodka ogarnia ich tęskota. W milczeniu
IJierze dzićwcze dwa dzbanki, i stąpa w górę po schodkach
A Herman zwolna za nią idąc, żąda jednego
Dzbanka, by jej ulżyć ciężaru. Na to dziewczyna:
Daj pokój! rzekła: i)0 ciężar zrównoważony
Łatwićj się niesie, i mój pan przyszły, który mi będzie
Rozkazywał, nie powinien mi służyć. Czemuż tak patrzysz
Na mnie, jak gdybyś mnie żałował. Niechaj zawczasu
Przyucza się kobićta do służenia, bo takie
Jej powołanie, i przez wysługi tylko dochodzi
Ona władzy i rządów w domu jej przynależnych.
Wcześnie zaraz córka zaczyna służyć rodzicom,
I posługuje braciom, a jćj życie jest ciągłćm
Krzątaniem się po domu, wiecznćm przysposabianiem,
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Noszeniem, odnoszeniem, i zajęciem dla drugich.
Szczęsna, jeśli przywyknie do wszystkiego, jeżeli
Każda kolej stanie się dla niej znośną, jeżeli
Czuwać zdoła równie w nocy jak we dnie, jeżeli
Żadna praca nie będzie jej za żmudną, i żadna
Igła za cienkćj: wreszcie, jeśli siebie zapomni,
By żyć tylko dla drugich; bo te wszystkie przymioty,
Jakże potrzebne są matce, gdy niemowie ją budzi,
I od schorzałej żąda pokarmu, a ta w boleściach
Sama, jeszcze się troszczy o dziecie. Tylu wysileń
Nie zniosłoby razem wziętych mężczyzn dwudziestu;
Nigdy też nie są w takiej potrzebie; ale przynajmniej,
Powinni tkliwą wdzięcznością za tyle cierpień odpłacać.
Tak mówiąc, poszła przez sady z druchem milczącym,
Aż do boiska w stodole, gdzie leży położnica,
Okolona pięknemi i niewinnemi córkami,
Które dziewczyna dawniej od zguby wyswobodziła.
Gdy tam weszli oboje z drugiej także wszedł strony
Sędzia, niosąc po malcu na każdej ręce. Zginęły
Te dzieciaki wśród zamięszania, teraz je w tłumie
Sędzia wynalazł, i odprowadza. Więc poskoczyły
Ku matce, całują ją, i ściskają braciszka
Nowo-narodzonego, a potem ku dziewczynie
Wyciągają rączęta, i witają ją mile,
Prosząc o chleb i jabłka, a przedewszystkiem o wodę.
Ona w kolej dzbanek podaje; piją dzieciaki,
Pije matka z córkami, i sędzia także się napił,
A wszyscy orzeźwieni chwalą wodę wyborną,
Kwaskowatą, i zimną, bardzo zdrową do picia.
Teraz z pewną powagą dziewcze tak się odzywa:
Przyjaciele! po raz to ostatni dzban wam do
Rąk podaję, i usta wodą orzeźwiam; lecz kiedy
W skwarny dzionek zimny was napój ochłodzi, i kiedy
"VV miłym cieniu spoczniecie ponad czystym strumieniem,
Wspomnijcież wtedy o Dorocie, i jej przyjacielskich
Staraniach, więcej z miłości, niż dla krwi związków
Niesionych. Ja o waszych przysługach do śmierci,
Nie zapomnę. Z żalem was opuszczam, lecz teraz,
Byłabym wam raczej ciężarem, niżli pomocą;
W reszcie wszyscy rozpierzchnąć się muszą między obcumi,
Jeśli powrót rychło nie nastąpi. Ten oto
Właśnie młodzieniec, który was udarował, z którego
Łaski dzićcie ma okrycie, a mv zasiłków
Tom I. Stycień 1845.
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Tyle, ofiarował mi służbę w domu swoich rodziców.
Ja jć| przjęłam z wdzięcznością, bo i tak każda dziewczyna
Do służby jest stworzoną, i w próżniactwie się nudzi;
Cbętnie przeto z nim idę; zda się być godnym człowiekiem,
I nie wątpię że jego rodzice swoją zacnością
Bogactwom nowego dodają blasku. Dlatego
Żegnam cię przyjaciółko, niech ci Bóg da pociechę
Z tego dziecięcia, co tak żwawo w oczy ci patrzy;
Ilekroć w tych barwistych przyciśniesz je pieluszkach,
Pomyśl o tym młodzieńcu, który nas obdarował,
I który odtąd, mnie krewną twoją, odziewać
I żywić będzie. Tu obróciwszy się zwolna
Ku sędziemu: I ty mówi, przyjmij me dzięki
Za to, żeś mi wielekroć ojca zastąpił. 1 klęka
Przed przyjaciółką, i całuje ją, ona jej wśród łkań
Błogosławi. A teraz sędzia rzekł do Hermana:
Przyjacielu! zasługujesz by cię do walnych
Policzyć gospodarzy, bo dobrej szukasz czeladzi.
Widziałem nieraz, jak przy zamianie albo sprzedaży
Oglądano starannie konie i woły, nawet i owce,
A kiedy czeladz godzono, na której dom cały
Stoi, to się na los spuszczano, i poniewczasie
Dopiero, żałowano pośpiechu. Aleś nie w ciernie
Bity, i masz rozum przed szkodą, gdy w don) twój bierzesz
Taką, jak ta dziewuchę. Dobrzeż się z nią obchodźcie,
Bo ci zaręczam, że póki służyć u was będzie,
Tobie siostrę, a rodzicom córkę zastąpi.
Temczasem schodzą się krewni chorej kobiety,
To i owo przynoszą, i lepsze jej obiecują
Gospodę; a gdy się dowiedzieli o losie
Doroty, patrzą na Hermana, i błogosławią
Go, szepcąc sobie do ucha: Jeśli ją pojmie,
To dziewczyna los zrobi. Już też Herman wziął ją za
Rękę i mówi: Chodźmy, słonko się zniża, a kawał
Do miasteczka. W'tcdy szczebiotliwe kumoszki
Opadły ją wśród gwaru, i ściskają ją czule;
Już ją Herman pociąga, a ona jeszcze im zleca
Mnóstwo pozdrowień. Wtem się dzieci z płaczem czepiają
Koło jej sukien, i nie chcą puścić swój opiekunki.
Przeto mówią kobićty aby je uspokoić:
Ciho dzieci! Dorka idzie do miasta, by dla was
Przynieść pierniczków, które niedawno u cukiernika
Zamówił wasz mały braciszek, gdy go tamtędy
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Bocian przenosił, i wnet powróci z wyzłacanemi
Ciastkami. Więc ją dzieci puściły; Herman z trudnością
Z obięć ją uprowadza! już jest daleko, a jeszcze
Stoją smutni wygnańcy, i powiewają chustkami.

II e r 111 a u i D o r o t a .
1 szli oboje— przed niemi złote słońce zachodzi
Ponurzając się w chmurach nawałnością grożących;
Czasem z cieni zabłyśnie żarzącem się wejrzeniem,
I złowrogo oświeci, ciche pola i wzgórza.
Bóg by dał! mówi Herman, by te chmury przeciągły
Bez szkodliwego gradu, i nawałnćj ulewy,
Bo prześliczne są zboża. I oboje wyniosłym
Dziwią się kłosom, które chwiejąc się, ich wystrzelonym
Dorównywają kibiciom. Teraz rzekła Dorota:
Mój przyjacielu! tyś mi lepszą dolę zapewnił,
I dajesz mi przytułek, kiedy tylu wygnańcom
Burza grozi straszliwa; chciej mnie jeszcze obznajmić
Z skłonnościami rodziców, którym służyć tak pragnę;
Bo gdy się pozna pana, łatwiej mu się dogodzi,
Bacząc pilnie na jego drobne upodobania,
Na jego wymagania, i jego nawyknienia.
Przeto powiedz, jak ująć twego ojca i matkę?
A na to rzekł młodzieniec: O rozsądna dziewczyno!
Jakżeż cię dość wychwalić za tyle przezorności;
Bez niej próżno dotąd chciałem się ojcu zasłużyć,
Choć od rana do zmroku, pilnuję wciąż gospodarki,
I starannie chodzę koło winnicy. Lecz z matką,
Inna znów sprawa; jej tak łatwo dogodzić. Wnet ona
'J woją usilność oceni, i pokocha cię szczerze,
Gdy tak będziesz staranną, jakby ci szło o swoje.
Ale ojciec przeciwnie, uważa na pozory.
Lube dziewczę, nie bierz mi za złe, że ci w ten sposób
O ojcu mówię, zaraz przy pierwszem poznaniu;
Przecież to nie z gadulstwa, bo poprzysiądz ci mogę,
Że po raz pierwszy, coś podobnego z ust mych wybiegło;
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Lecz ty wywabiasz z serca najskrytsze tajemnice.
Otóż dobry mój ojciec, dba i o powierzchowność,
0 oznaki miłości, równie jak poszanowania,
1 kto wić, czy ziy sługa, wjego słabość trafiwszy,
Nie pozyskałby względów’, gdy tym czasem najlepszy,
Bez takiej usilności, nigdy mu miłym nie będzie.
A na to dziewcze, lekkiemi stopy chyżej p>o ścieszce
Idąc, mówi z radością: Tuszę więc, że obojgu
Zadość uczynię, bo z matką jedne mamy skłonności,
A do zewnętrznych oznak przywykłam od dzieciństwa,
Gdyż sąsiedni Francuzi, wielce grzeczność cenili;
Ztąd też była powszechną u szlachty, mieszczan i chłopów,
I każdy ją swoim zalecał; przeto i u nas
Także, choć na Niemieckiej stronie, dzieci rodzicom
Z uszanowaniem, całując w rękę, dnia dobrego życzyły,
I od rana do nocy grzecznie się sprawowały.
Więc oznakami szacunku, do których zdawna przywykłam,
Których się wyuczyłam, i które serce mi wskaże,
Ojca twojego otoczę. Lecz kto mnie teraz objaśni,
Jak mam z tobą poczynać? z tobą synem jedynym
Mych zacnych gospodarzy, i w ładcą moim w przyszłości.
Gdy to mówiła, właśnie pod starą gruszę przybyli,
Księżyc na niebie w pełni przyświeca; noc już zapadła,
Znikły ostatnie brzaski słoneczne, a przed oczyma
Ciągną się smugi drżącego światła, i cień się szerzy.
Jakże radośnie tego pytania słucha młodzieniec,
Pod temżc drzewem, i w tćmże miejscu gdzie dziś łzy ronił
Za swą najdroższą wygnanką; a gdy na chwilę spoczęli,
l jął jej rękę, i tak przemawia: Spytaj się droga!
Serca, i idź za jego radą. Lecz nie śmiał więcej
Mówić, choć w tak sposobnej dobie, gdyż się obawiał
Szczęście swe nagłą rozburzyć odmową, ach! i w tćj
Chwili poczuł na palcu straszne dlań godło— obrączkę.
Siedzą przeto w milczeniu, jedno obok drugiego,
Wreszcie dziewcze zaczyna: O jak miłe jest światło
Srebrzystego miesiąca, takie jasne jak dzionek;
Ot tam, widzę wyraźnie ciche domy miasteczka,
I milczące podwórza, a w dymniku okienko
I ak jest widne, że można porachować w niem szyby.
Na to mówi młodzieniec: jestto właśnie mieszkanie,
Do którego cię wiodę; a to w górze okienko,
Jest od mojej izdebki, która twoją być może,
Gdyż się roskład przemieni. Patrz, te* pola są nasze.
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Zboża na nich dojrzały, jutro żniwo zaczniemy.
Tu zaś w chłodzie pod gruszki*) odpoczywać zwykliśmy.
Lecz spieszmy przez winnicę i przez ogród rozległy,
Bo już burza nadciąga, już się łyska okropnie,
I wnet chmury zakryją jasną tarczę miesiąca.
Wstali, idą przez pola, wśród kłosów wybujałych,
Poją się blaskiem nocy, lecz wszedłszy do winnicy
Zacienionej liściami, znów są w szarej pomroce;
Teraz Herman ją wiedzie, po bezkształnych kamieniach,
Które służą za schodki wśród sklepionej alei—
Ona schodzi powoli, wsparta na jego ramieniu,
A księżyc mdłym promykiem przez liście się przedzierał.
Zanim w chmurach utonął, pogrążając ich w cieniach.
Silny młodzian troskliwie wspiera młodą dziewicę,
Która na nim zawisła: lecz ze stopni nierównych
Zwinęła się jej noga, i już na dół spaść miała,
Gdy przytomny młodzieniec krzepkie ręce wyciągnął,
I zatrzymał kochankę; padła w jego objęcia,
A młodzian jakby posijg stoi nieporuszony,
I nie śmie jej przycisnąć, tyle skromność nim włada.
Czuje ciężar rozkoszny, wrzące serca jej bicie,
Balsamiczny jej oddech na usta mu wiejący,
I bohaterską postać, którą w rękach unosi.—
A ona ból swój tając, żartobliwie przemawia:
Zla to wróżba, jak mówią ludzie wszystko wiedzący,
Kiedy przy pierwszem wejściu, niedaleko od progu
Noga się komu potknie: lepszej sobie życzyłam.
Lecz zaczekajmy chwilkę, aby cię nie łajano,
Żeś chromą przywiódł sługę, i żeś złym gospodarzem.

U

^ Si
W idoki.

Muzy, coście tak chętnie serdeczną miłość wspierały,
Coście wiodły aż dotąd wybornego młodzieńca,
I przed zaręczynami na pierś mu dziewcze złożyły,
Dopomóżcież i dalej rozkochanych połączyć,
*1 rozegnajcie chmury, które szczęście ich sępią;

Lecz naprzód opowiedzcie, co teraz w domu się dzieje.
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Niespokojna matka, już po raz trzeci do izby
Wchodzi, gdzie siędzą goście, a zkąd dopiero co wyszła;
Mówi o bliskiej burzy, o przesłonionym księżycu;
O niebytności syna i nocnych niebezpieczeństwach;
Wreszcie żal swój wynurza, że pastor i aptekarz,
Nie pomówiwszy z dziewczyną, i niezabrawszy jój z sobą,
Zaraz się rozłączyli z jćj najdroższym Hermanem.
Nie pogorszajże złego, przerwał kwaśny gospodarz;
W idzisz przecie, że wszyscy niecierpliwie czekamy.
Na to, obok siedzący aptćkarz się odzywa:
Zawsze z wdzięcznością w chwili oczekiwania,
Myślę o nieboszczyku ojcu, i dziękuję mu za to,
Ze wykorzenił we mnie zaród niecierpliwości,
Aż do najmniejszego zdziebełka, tak, iż natychmiast
Nauczyłem się czekać stokroć cierpliwiej niżeli
Wszyscy mędrcy na świecie. Powićdz nam, mówi ksiądz
pastor:
Na jaki sposób wrziął się twój stary, by takiej
Sztuki dokazać. Na to odrzekł aptćkarz: najchętniej
Wam opowiśm, gdyż ztąd korzyść odnićść możecie.
Byłem jeszcze chłopczykiem, kiedy pewnej niedzieli
Mieliśmy jechać do zdroju między lipami;
Niecierpliwie czekałem, rychło powóz zajedzie,
Lecz go widać nie było; więc jak łasica biegałem
Tu i owdzie, po schodach i ze schodów, od drzwi do
Okien, a ręce mnie świerzbiały, i rysowałem
Stoły, i tupałem nogami, i już, już tylko
Co rozpłakać się miałem. Wszystko to zważał rozsądny
Ojciec, i gdy w końcu szalćć zacząłem, wziął mnie za
Rękę, zaprowadził do okna, i rzekł z krwią zimną:
Ot na przeciwko warsztat stolarski; dziś jest zamknięty.
Lecz jutro go otworzą, tam od rana do nocy
Chodzi chybel i piła. Ale pamiętaj, że przyjdzie
Chwila, kiedy majster z czeladzią wezną się do twej
Trumny, i pospiesznie kończyć ją będą, a potem
Przyniosą doraek z deszczułek, w który zarówno
Kładzie się cierpliwego, jak i niecierpliwego,
By go, jak dachem, dusznym wiekiem z góry przywalić.
>\net mi to wszystko w oczach stanęło. Widziałem spojone
Z sobą deski, i czarną farbę już rozrobioną,
W ięc siadłem spokojniutki, i na powóz czekałem;
Odtąd, gdy drudzy w oczekiwaniu z niecierpliwością
Tu i tam krążą, siedząc spokojnie, myślę o trumnie.
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Na to zuśmićchem odrzekł ksiądz pastor: Zaprawdę śmierć
nie jest
Grozą dla mędrca, ani kresem dla pobożnego,
Owszem, przestrzega mędrca, by cnwil nie tracił, i w życie
Wdraża, a pobożnemu w ucisku nieba otwiera.
Przeto obudwu śmierć w życie wiedzie: a więc niesłusznie
Ojciec ukazał wrażliwemu dziecięciu śmierć tylko
Samą w śmierci. Wskazujmy raczej za wzór młodzieży
Zacną sędziwość, a sędziwości młodzież kwitnącą,
Aby współzawodnictwem, ciągłą dążność obudzić,
1 w tśm wieczystem kole, życie życiem dopełniać.
W tein drzwi się otwierają, zjawia się para dorodna,
Dziwią się przyjaciele, dziwią się zacni rodzice,
Wzniosłśj kibici Doroty, którą Hermana dościga.
Nawet drzwi zdają się być za niskie, dla tej wyścigłćj
Pary, która w tćj chwili wchodzi. Herman szybkiemi
Słowy dziewczę rodzicom zaleca: Otóż dziewczyna,
Jakićj zapragnąć możecie, ojcze! przyjmij ją dobrze,
Bo na to zasługuje. Matko! chcićj ją wypytać
0 szczegóły domowego zarządu, a poznasz,
Jak godną jest twojego serca. Potem na stronę
Bierze pastora i mówi: Zacny mężu wyswobodź
Mnie z kłopotu, i rozwiąż węzeł, który mnie dreszczem
Przenika. Nie pozyskałem dotąd jej ręki!
1 w służbę ją tylko przywiodłem! boję się by nas
Nie opuściła, gdy się dowie o zamierzonem
Małżeństwie. Lecz niech się los roztrzygnie. Nie chcę by
Dalej pozostawała w błędzie, i sam już dłużej
Wątpliwości nie zniosę. Spiesz więc ku mojćj pomocy,
I racz rozwinąć mądrość, którą wszyscy wielbimy.
Przeto pastor, wraca do towarzystwa, lecz ojciec
Zranił już serće dziewczyny, żartobliwemi słowami,
Któremi z duszy ją wita; Miło mi lube
Dzićcie, i cieszę się serdecznie, że syn mój umió
^ jbierać, jak ja umiałem przed laty: gdyż zawsze
Najpiękniejsze brałem do tańca, i najpiękniejszą
W dom za żonkę przywiodłem, ot tę kochaną gosposię.
Po wyborze małżonki, poznać zaraz mężczyznę,
Jakiego on jest ducha, i czy czuje swą godność.
Ale i ty dziewczyno! wahać się nie musiałaś!
Gdyż mi się zdaje, że nie tak trudno iść za Hermana.
Drżący młodzian t\łko w przelocie słyszy te słowa,
Wtćm naraz całe kółko umilkło, ale dziewczyna
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Mocno uczuła szydzące starca wyrazy (gdyż je za
Takie brała) i gdy jej nagły rumieniec aż białą
Szyję oblewa, powściąga się i mówi nietając
Swoiej boleści: \
\ istocie śyn wasz inną mi zrobił
Otuchę, gdy mi mówił o ojcu, jako o zacnym
Obywatelu; bo wiem, żeś wykształconym człowiekiem,
ł że umiesz z każdym się obejść. Ale się zdaje,
Że nie masz dość litości dla biednej, która ci służyć
Przyszła, gdy ją zaraz na wstępie gorzko wyszydzasz,
ytykając jej przedział losu, jaki ją od was,
I od syna waszego dzieli. Wprawdzie przybyłam,
Do was zamożnych i ufnych w dostatki^ z zawiniątkiem
Pod pachą, ale znam dobrze, jakie być winny
Między nami stosunki, i jestże to szlachetnie,
Mnie biedną zaraz z progu szyderstwami wyganiać?
Niespokojny Herman skinął na duchownego“
By się wmięszał w rozmowę, i wyjaśnił pomyłkę.
Ten przeto spiesznie się zbliża, a wnet dostrzegłszy
Cichego smutku, i tajonej boleści, i lśniących
Łez w oku dziewicy, postanowił zostawić
Ją w błędzie, i wypróbować wzruszone jej serce,
Więc podchwytliwie tak mówić zaczął: O cudzoziemko!
Nie rozważyłaś pewnie, co to jest służba u obcych,
I ile znieść w niej potrzeba; bo raz zawarta
Zgoda, o całorocznym losie stanowi, i wiele
Często wycierpieć przyjdzie, raz się podjąwszy.
Przecież nie trudy, i znojna praca są najprzykrzejsze,
Bo te częstokroć, czynny gospodarz dzieli z czeladzią*
Lecz znosić pańskie dziwactwa, niesprawiedliwe
Łajania, sprzeczne z sobą rozkazy, gdyrania
Gospodyni, do których zwykle jest skorą i psoty
Pańskich dzieci, a przytein pełnić swe obowiązki
Raźno, ochoczo, i bez szemrania, trudną zaiste
Rrzeczą. Aleś do tego niestworzona, gdy cię żart
Ojca tak mocno dotknął, a przecież, nic pospolitszego,
Jak prześladować chłopcem dziewczynę. To rzekł i zamilkł.
A jego słowa wzruszyły serce dziewczyny,
Już się powściągnąć nie może, silnie się jawią
Skryte dotąd uczucia, z wzdętej jej piersi wymyka
Się ’westchnienie, wreszcie wśród łez tak się odzywa:
Zaprawdę mało pociechy zimne przynoszą
Słowa, i cudze rad/ nie ukoją boleści
Twardym nasłanej losem: że jesteście szzęsliwri,
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Przeto żartujcie zdrowi, lecz najlżejsze dotknięcie
Jest dla chorego bolesnćm. Nie, na nic się nie przyda
Wszelkie udanie. Raczćj od razu wszystko wyjawię,
By na potćm uniknąć sroższych boleści, i cichej
A trawiącej życie rozpaczy. Zostać tu z wami
Nie mogę; muszę was zaraz porzucić i wracać
Do towarzyszy, których wśród nieszczęść opuściłam,
Dla siebie tylko losu szukając. Mój zamiar
Jest niecofniony, przeto śmiało mogę wam rozkryć
Serca tajniki, i wypowiedzieć, coby przez lata
Na dnie leżało. Otóż żart ojca dotknął innie srodze,
Nie dlatego, iżbym miała być zbyt drażliwą
I dumną, co słudze nie przystoi, lecz, że w mćm
Sercu zbudziła się żywa skłonność ku młodzieńcowi,
Który mi się jak zbawca dzisiaj ukazał; a choć mnie
W krótce pożegnał, przecież w myśli mojćj pozostał,
I smutna rozmyślałam o szczęśliwej dziewczynie,
Którą może już wybrał, i w tkliwćm sercu piastuje;
Gdym go u zdroju znowu ujrzała, z jakąż patrzałam
Radością na jego cudne oblicze, bo mi się
/dało, że zstąpił do mnie jakiś niebianin, i chętnie
Służbę przyjęłam, gdy mi ją on ofiarował, i szłam tu
W słodkiej nadziei (bo nacóż przyda się taić) że może
Kiedyś mą starannością na jego rękę zasłużę.
Lecz teraz widzę dopiero niebezpieczeństw o,
Na jakie rzucic się chciałam, gdyby mi przyszło
Obok lubego w skrytej miłości dni pędzić; dopiero
Teraz poznaję, jaki przedział rozgradza dziewczynę
Choćby najlepszą, ale ubogą, od bogatego
Młodziana. Po tćm wyznaniu, sami me serce
Osądźcie, i wybaczcie żalowi, który je ściska.
Ja zaś dziękuję przygodzie, ze mnie dość wcześnie ostrzegła,
% m się tu nie doczekała, jak luby inną poślubi,
Bo wtedy, znićść tę boleść, skądby mi sił starczyło?
Szczęsna zaiste przestroga wykryła mą tajemnicę,
Gdy jeszcze złemu zaradzić można. Lecz się już
Wszystko skończyło. Dłużej pozostać z wami nie mogę,
Zawstydzona własnćin wyznaniem, i niedorzeczną
Nadzieją. \jc mme nje wstrzyma, ani noc ciemna,
> i grzmot huczący, co teraz ryczy, ani bijąca
W szyby ulćwa, ni poświst wiatru, bo do wszystkiego
Zdawna przywykłam, wpośród tułactwa i najezdniczej
Pogoni. Pójdę więc w świat, wirem losu z najmilszych
Tom I. Slyczeń 1M5.
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Rojeń wyrwana. Bywajcie zdrowi, ja już odchodzę.
Rzekła, i ku drzwiom śpieszy z zawiniątkiem pod pachą;
Ale matka chwyta ją jeszcze, i zadziwiona
I osłupiała, cudną jej kibić ująwszy, tak do niej
Mówi: I cóż to wszystko ma znaczyć? pocóż te łzy i
Żale? nie, ja ciebie nie puszczę, ciebie! najdroższa
Synowo! Lecz ojciec stoi markotny, i patrząc
Kwaśno na płaczącą, zgryźliwie się odzywa:
Otóż zyskałem na mej względności! ślicznie się dzień ten
Kończy, bo nic nieznośniejszego, jak te kobićce
Płacze, i te szlochy namiętne, które do reszty
Każdą rzecz zaćmią, kiedy ziarnko rozumu objaśnić
By ją mogło. Już też dłużej nie zniosę tych wszystkich
Bałamuctw. Radźcież więc tutaj sami, ja zaś spać
Idę. To rzekł, i obróciwszy się, szedł ku małżeńskiej
Sypialni, gdzie zwykle na wygodnćm spoczywał
Łożu. Ale go syn zatrzymał, i rzekł błagalnym
Głosem: Nie śpiesz się ojcze, i nie unoś się gniewem
Przeciw dziewczynie, bom ja tu tylko zawinił, a zacny
Pastor jeszcze bardziej sprawę zamącił, gdy zamiast
Objaśnienia, dziewczynę w błędzie utwierdził. Mów teraz.
Godny pastorze! tobiem zaufał, przeto nie chciej mnie
Dręczyć dłuższą niespokojnością, ale wyjaśnij
Rzecz całą, gdyż wiele stracisz w mych oczach, jeżeli
Zamiast szczytnej mądrości, zobaczę w tobie chęć tylko
Przekomarzania, i radość z cudzej niedoli. A na to
Pastor mówi z uśmiechem: Czyliż podobna przezorniej
Zbadać czucia dziewicy, i serce jej odsłonić?
Czyż ci chwilowa troska w rozkosz się nie zmieniła?
Sam przeto ją objaśnij. Co jej po cudzych wyrazach.
Przeto Herman wystąpił, i tak mówi z uczuciem:
Droga Doroto! nie żałuj łez twych i przelotnej
Boleści, bo one uzupełniły me szczęście,
I jak tuszę, i twoje także. Słuchaj mnie, ja do
Zdroju, nie po sługę chodziłem, lecz zapragnąłem
Zyskać twą rękę, i twoje serce; ale trwożliwe
Oczy, nie umiały wybadać twojej skłonności,
I w twem spojrzeniu, przyjaźń tylko widziały, gdyś w cichej
Wody zwierciedle, ukłonem mnie witała. Sprowadzić
Cię do domu, było już dla mnie szczęścia połową;
Teraz spełnij je całkiem, i bądź błogosławioną.
A dzićwcze tkliwie spogląda w oczy młodzieńca,
Nie broni się uściskom, i całusa przyjmuje,
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Który jest szczytem rozkoszy, kiedy w nim kochankowie
Widz;* zadatek przyszłego szczęścia, które im zda się
Bez granic. Tymczasem pastor z chwili korzysta,
Wszystkim rzecz całą wyjaśnia. W tem cudne dziówcze się
zbliża,
I z tkliwem uszanowaniem, głowę przed ojcem
Schyla, a całując go w rękę, którą ten próżno
Usuwa, tak don przemawia: Wybacz mi ojcze!
I łzy boleści, i łzy radości; wybacz obudwu
Mym rozczuleniom, i dozwól użyć całego
Szczęścia, jakie mnie dzisiaj spotyka. Niechaj to pierwsze
Zmartwienie, które zrządziłam zwiedziona, ostatnićm
Będzie, i niechaj córka święcie dopełni przyjętych
Przez sługę zobowiązań. Przeto ojciec uściskał
Ją zaraz, łzy ukrywając, matka serdecznie
Ją całuje, i ręka w ręce, te dwie kobiety
Stoją w milczeniu, i płaczą: Teraz ksiądz pastor dłoń ojca
Ujął, i zdjął mu z palca obrączkę (lecz nietak łatwo
Tego dokazał, bo palec zgrubiał na zgięciu wziął także
Matki pierścionek, i temi słowy dzieci zaręcza:
Niechże raz jeszcze te obrączki równie szczęśliwą
Połączą parę, jak już złączyły przed laty.
Herman kocha Dorotę, Dorota kocha Hermana,
>Vięc was z sobą zaręczam, i błogosławię na przyszłe
Czasy, z wolą rodziców, i w przytomności godnego
Świadka. Przeto aptekarz zaraz się schyla nad młodą
Parą, i błogosławi. Lecz gdy duchowny Dorocie
Wkłada na palec złotą obrączkę, drugą już na nim
Spostrzega, którą Herman u zdroju zobaczył.
Więc się odzywa w-półżartobliwie: Jakto? toż drugie
Twe zaręczyny? Niechże się pierwszy twój narzeczony,
Z prawami swemi teraz nie zgłasza. A ona
Na to tak się odzvwra: O! dozwolcie mi chw ilkę
lej pamiątce poświęcić, bo godnym jest wspomnienia
Zacny młodzieniec, który mi ją przy pożegnaniu
Zostawił, i więcej do nas nie wrócił. W szystko on zaraz
Przewidział, gdy uniesiony szałem wolności,
l chęcią współdziałania w wielkich świata przemianach,
Idąc do Paryża, gdzie wT
ięzy i śmierć znalazł,
l ak przy rozstaniu do mnie przemówił: Bywaj mi zdrowa!
Ia śpieszyć muszę, kiedy świat cały z odwiecznych
Posad wychodzi, wśród powszechnego rozprzężenia.
Chwieją się teraz w swych podwalinach pierwsze mocarstwa

76

HERMAN I DO ROTA .

Stare dziedzictwo odwiecznych rzuca dziedziców, przyjaciel
Przyjaciela, a kochanek kochankę; i ja cię
Także opuszczam. Bóg wie! czyli cię ujrzę, ho może
Ta rozmowa, jest już ostatnią. W szak powiedziano:
Że człowiek jest tylko przechodniem na ziemi, a dziś nim
Więcćj niż kiedykolwiek! Teraz już nic ma ziemnej
W łasności, ruchome skarby krążą z rąk do r«|k,
Topi się złoto z naczyń ofiarnych, wszystko się pręży,
1 świat ten cały, ukształtowany, chce się znów rozprządz
W odmęt pierwotny, aby się w nowych formach odrodzić.
Jeźli się jeszcze zejdziemy na świata rozwalinach,
A ty mi serca dochowasz; to przerodzeni w nieszczęściach,
Wolni i wykształceni, wyżsi będziemy nad losy.
Bo tego, kto tyle przeżył, nic już zwyciężyć
j\ie zdoła. Lecz jeźli padnie inaczej, i nigdy
Cię już nie ujrzę, niechaj mój obraz krąży przed tobą,
1 utwierdza twą duszę, abyś z równą stałością
Szczęście i gorycz znosiła. Da ci los nowe schronienie,
I nowe związki przyniesie, to je przyjm z miłą
Podzięką. Kochaj tych, co cię szczerze kochają,
I dobroczyńcom bądź wdzięczną. Ale nie buduj
Zbytnie na niczem w świecie, bo zawiedziona nadzieja
Boli dotkliwie. Szanuj twe życie, ale go nie ceń
Wyżej nad inne dobra, bo wszystko tutaj zwodnicze.
To rzekł, i odszedł, i już nie widziałam go więcej.
Odtąd w tysiącznych wy padkach, gdy mi los wszystko wy
dzierał,
Słowa te na myśl mi biegły, i teraz w duszy mej stoją,
Gdy tkliwa miłość wróży mi szczęście, i złotą
Błyszczy nadzieją. Wybacz mi drogi, lecz w tej uroczćj
Chwili, choć nawet dłoń twą trzymam, jeszcze drżę cała.
Tak żeglarzowi, gdy na ląd wyjdzie, nawet najtwardsza
Ziemia, zda się kołysać pod stopą. Rzekła, i pierścień
Zsuwa z pierścieniem: a Herman w męzkim zapale,
Tak się odzywa: Niechaj nasz związek, droga Doroto,
Tym będzie świętszy, że się w tak strasznej łączymy
Chwili. Odtąd w przygodach wytrwajmy społem, wywalczmy
Życie i nasze mienie; bo bojaźliwy w dniach pełnych
Trwogi, złe jeszcze zwiększa i szerzy; ale odważny
Hartem swej duszy świat ten przetwarza. Czyliż przystoi
Niemcom krzewić te straszne wzburzenie, albo się wahać
Za każdym krokiem? Raz postanówmy, jak działać
Mamy, i ojczystego pilnujmy hasła; bo słyną
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Wiecznie dzielne narody, które w obronie praw swych i
Boga, i swych rodziców, i żon i dzieci, za oręż
Wzięły, i przeciw wrogom wyległy. Droga! tyś moją.
1 odt?|d mojejbardziej mi mojem: lecz co po
Szczęściu wśród ciągłej trwogi i niepewności.
Raczćj niech męstwo sercem zawładnie. A gdy nam teraz
Albo w przyszłości, wróg grozić będzie, to mnie Doroto,
Sama uzbroisz i oręż podasz; ja zaś na ciebie
Spuszczę spokojnie dom i rodziców, i kraj odważną
Piersią zastawię. O! gdyby wszyscy równie myśleli,
Siłaby siłę odparła, i pokój światu zajaśniał.
(*)

C z y t e l n ik u !
Niosę ci powieść prostą, nie obfitą w wypadki,
Lecz bogatą w obrazy. Tu mistrz na tle rodzinnóm
Kilka skreślił postaci, z wyrazistemi twarzami;
A\net je poznasz dokładnie, i zaprzyjaźnisz się z niemi:
Bo te postacie żyją i działają; każda z nich ma odrębne
Znamiona, inny sposób widzenia, a wszystkie
Zacne i uczciwe. Nie ma tu zmian kuglarskich,
Ani zwodnych błyskotek, których mierność zwyczajnie
Się chwyta, by upstrzyć swoje ramoty; lecz ujrzysz
Tu dziwną staranność w układzie i rozwinięciu: •
Ile muz, tyle pieśni, a każda godna swej muzy.
Powieść dąży do końca, lecz się nigdy nie śpieszy,
I coraz szerszeni i wspanialszym płynie korytem:
W reszcie tkliwość a nie okropność wzruszy twą duszę,
I szczęście cnych przyjaciół serce twe uweseli.
Nie weźmiesz tej powieści za krajową, i w tćm jćj
Wielka zaleta; bo któż wymieni pieniądz na którym
Stempel zatarty, lub co rodzinie po wizerunku
Równo do wszystkich podobnym? Dlatego Iliada
W ieki przetrwała, że w niej Grek tak silnie odbity;
Dlatego Jerozolima dotąd zachwyca,
Że przedstawia jakby w zwierciedle wieki rycerski«*,
A Hiszpański Don Kiszot jeszcze się nic zestarzał,
Choć już od kilku wieków śmiesznościami nas cieszy.
Dzieła te wedle słów Pańskich, są zimne albo gorące,

•

(*) Powieść ta poświęcona przez Uómacza Dr. Dtcorzaczkowi.
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Przeto nie zemglą Ietnością. Ale cóż mówić,
0 tych strasznych utworach bez harmonii i ruchu,
Które dzisiaj, niestety! tysiącami się lęgną?
Tu jakaś nudna istota szumne prawi wyrazy,
1 monologi swoje zabójstwami przeplata;
Lecz nikt jej nie rozumie, i nikt ofiar nie płacze.
Tamten znów świat przeklina, lub zbawić go przyrzeka,

A nigdzie nie ma wątku, nigdzie myśli przewodniej:
Sąto jaskrawe bomazy, na targach porozwieszane,
Przedstawiające dzikich karłów na głowach chodzących.
Bodaj piękny obrazek Gietego smak mógł obudzić;
Śmieją się wkoło rozkoszne błonia, niejedną
Bitw ą pamiętne. Stary Wiesław siedząc pod strzechą,
Próżno syna wygląda. W szlacheckim dworku pan Miecznik
Czeka na tow arzyszów, a po dawnych zaściankach,
Mrą bez pieśni Macieje. Czyżto mało przedmiotów?
Byle je wr ruch wrprowadzić, a gdy wszyscy ożyją,
To po starej znajomości i Hermanowi
Jaki łan żyznej ziemi, prawem czynszowem wydzielą.

B A & li
O ŻELAZNYM WILKU.
Czytelniku!

Siódmy wiek jak baśń miła,
U nas się rozgościła,
I od Krucyat Henryka (*)
W narodzie się pomyka,
Palestyńska a cicha,
Czarodziejstwem oddycha.

Nieraz także zabłysły
Szare nitki znad Wisły.

Bo baśń tkana, barwiasta,
Kóżnowzora a żywa,
Gdy czas nici pozrywa,
A z tćj wschodniej kądzieli, Naszem przęsłem się zrasta,
Na tćm odwiecznem krośnie, 1 na zszytym obrusie,
"Wciąż się przędziwo bieli, Siedzą kawki nie strusie.
I cienkie zgiełko rośnie,
Chodzą cewki, a na nich,
A gdy bocian , to ptaszę,
Obok jasnych, jordanich,
Co to nasze, nie nasze,
(1) Książe Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego.
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Goto siada na kole,
Co się u nas wykolę.
Co się u nas opierzy,
U nas weźmie lot chyży,
I wygląda dzióbato,
Nad folwarkiem lub chatą,
Z dziatwą swoją uleci,
Gdy go zima wystrasza,
Wtedy nasza, nie nasza,
Baśń pod strzechą zaświeci,
Przy wrzecionie kądzieli,
Długi wieczór wreseli.
Prawi dziaduś a prawi.
Wkoło siedzą ciekawi,
Dym się wali z komina,
Słucha Wojtek w kożuchu,
Słucha Kachna, Maryna,
0 kopciuszku, piecuchu,
.O zbójcach, króle wicach,
1 zaklętych dziewicach.
Wierzą wkoło ciekawi,
Dziaduś prawi a prawi:
Jak król jakiś wędrował,
Jako owce hodował.
Tylko mu nie dowierza,
Kuba kawał żołnierza;
Widać to zaraz po nim, .
Że się w świecie przecierał,
On mówi: król Hieronim,
Ani Dawust gienerał,
A niechże ich Bóg strzeże,
Gdzież tam byli pasterze.
Sam umić historye,
Jak się syrena myje,
I prawi o kampanii,
Co ją odbył w Hiszpanii.
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Starą baśń w garderobie,
Służebne szepcą sobie,
Inne tam znowu życie,
Księżniczki w aksamicie,
I koronkach, stanikach,
Królewice w płaszczykach,
Haftowani, złoceni,
Jak na bal postrojeni,
A każdą serce pika,
Mieć takiego chłopczyka.
Starą baśń w gabinecie,
Badacz ściska i gniecie,
Raz z niej nakształt zecera,
Stare głoski wybiera;
To gdy cała popruta,
Wyszukuje jej kości,
Chce znów złożyć mamuta,
W swej pierwotnej wielkości.
1 ja baśnie chcę pisać;
Aż tu przy mym stoliku,
W iatr się zaczął kołysać.
Krąży bajek bez liku,
A we środku na straży,
Dwóch największych bajarzy.
Jeden miał wąs lechicki,
Drugi urodą dziwił:
Ten Ignacy Krasicki,
Tamten Karol Radziwił;
Patrzę już od chwil kilku,
A nie witam ich przecie,
Wtśm o żelaznym wilku (*)
Sama bajka się plecie.
Więc posłuchaj tej baśni,
Jeżli nie chcesz, to zaśnij.

(1) Przysłowie. „Plecieszjak o żelaznym \vilku”jestdotąd w uży
ciu. Jakby ten wilk żelazny wyglądał, nie wiadomo, to tylko pe
wna, że zamiast łba miał głowę, że łapy jego były kosmate, że gdy
chciał, ęam oddechem, ze nietvlko wył, ale i ryczał, że biegł sko
kami sążnistemi. że jadał słowiki, i że* był bardzo grzecznym; spo
sób taś jego myślenia, niniejsza bajka wykaże.
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O Ż E L A Z N Y M WI L K U
i
O PIĘKNYM KRÓLEWICZU.
( i PODANIA GMINNEGO.)

Piękne jest piękne,
A brzydkie jest brzydkie.
Nie— S z e k s p i r .

. •

Był sobie król przed laty,
Bardzo możny, bogaty,
I miał dóbr swych dziedzica,
Pięknego królewica;
A królewic ów młody.
Poszedł w świat na przygody.
Szedł daleko, daleko,
Ponad wodą, nad rzćką,
Szedł przez pola i bory,
Mijał wioski, i dwory,
Aż gdzieś pałacu blisko,
Natrafił na karczmisko.
Byłoto właśnie pono,
Gdy parobków godzono,
Więc że był kawał zucha,
Wzięto go za pastucha.
Pasł owce przez czas długi,
W końcu wziąść miał zasługi;
Już też zbiegło trzy lata,
Tu ni brata, ni swata,
Ani zwierzyć się komu,
Więc zatęsknił do domu,
1 szedł panu dziękować,
Z zasług się porachować,
Aż osiołek doń rzecze:
Usłuchaj mnie człowiecze!
Zyskasz na tćm, bądź pewny,
Lepićj wyjdziesz niż drugi,

Gdy poduszkę królewny,
Za twe weźmiesz zasługi.
Toć zwierz pełen poznania,
Więc królcwic się kłania,
I wnet roi układy,
Trzymać się oślćj rady.
Idzie w pałac na salę,
Król tam siedzi wspaniale.
Gdy go ujrzał, czem prędzej
Chciał mu dawać pieniędzy,
On zaś pomny przestrogi,
Ujął króla za nogi;
A że miał edukacvą,
Taką wyciął oracyą:
Nieszkoduj się, o Panic!
Schowaj twoje grosiwo;
Nie chcę go, jako żywo,
Lecz niech mi się dostanie:
A że dasz, jestem pewny,
Poduszczyna królewny.
Król więc idzie do łóżka,
Gdzie leżała poduszka,
Bierze jaśka z falbaną,
I daje go jak chciano.
Królewic, dobra dusza,
Śmiało z nim w drogę rusza,
Idzie polem, lasami,
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Nóci sobie czasami,
To dla niebian, dla ziemian,
To znów gwiżdże naprze(mian.
To się patrzy, to nóci,
To się śmieje, to smuci,
Boć miał dosyć frasunku,
Ze nie zrobił sprawunku,
Lecz obdarty, ubogi,
Z długiej powracał drogi.
Już tćż w smutnej potrzebie,
Przeklął osła i siebie,
Aż ciekawość go bierze,
Przejrzćć w poduszce pierze;
Więc usiadł koło drogi,
Nuż pruć, aż tu dwa rogi,
Za niemi łeb, a dalej,
Pyszny baran się wali.
Za nim drugi i trzeci.
Kędziorami się świćci.
Więc poduszka zaklęta,
Beczą tryki, jagnięta,
Me, me, buczy po łące,
Skaczą ow iec tysiące,
] jak fala za falą,
Wciąż z poduszki się walą.
A królewic w kłopocie,
Jak pędzić takie krocie,
Jak poradzić w tej biedzie,
Aż wilk żelazny idzie;
Więc w prośby: Panie wrilku!
Tu się od godzin kilku
W alą owce na drogę,
Zatrzymać ich nie mogę.
Ach! w tym strasznym kłopoDopomóż mi klejnocie! (cie,
A wilk żelazny na to:
Zgoda!—lecz za zapłatą—
W net pomogę waszeci,
Lecz przyrzecz, że twe dzieci,
Bez żadnego wyparcia,
Oddasz mi do pożarcia.
Tom I. Stycień 1845.

A królewic tak duma,
W pole wywiodę kuma,
Nigdy się nie ożenię,
Więc dam mu przyrzeczenie.
I na tym fundamencie,
Skomplanował się święcie.
Wilk pobiegł na manowce,
W poduszkę wegnał owce,
Królewic podziękował,
I do domu wędrował.
Wyjechał król o milę,
I syna
w witał mile,*
Huczą w twierdzach armaty,
Błyszczą ognie, wiwaty,
A poduszka zaklęta,
Sypie owrce, jagnięta;
Król się patrzy i cieszy,
I dla beczącej rzeszy,
Której wzrok nie ogarnie,
Wkoło stawia owczarnie.
Lecą dnie jakby kula,
Jak kule lecą lata,
Stary król zeszedł z świata,
I syn wyszedł na króla.
1 już po latach kilku,
Zapomniał był o wilku.
0 słowie nie pamięta,
Żeni się, ma bliźnięta,
Sam szczęśliwy, wesoły,
A dzieci jak anioły.
Synek ma włoski złote,
W twarzy jakąś tęsknotę,
1 lazurowe oczka;
A córeczka, to sroczka,
Szczebiotliwa, wesoła,
Posuwistego czoła,
Jak ciarki jćj źrenice,
A krew z mlekiem jej lice.
I ten troszki, ta troszki,
Wyciągają rączyny,
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Ściskają się pieszczoszki,
Jak dwa krzaczki kaliny,
Jak dwie muszki, dwie róże,
Jak dwa obłoczki w górze.

Dzieci rosnę i rosnę.
Wraca wilk z trzecią wiosną,
Idzie zaraz do sali,
Cidzie krolestwo mieszkali.
Lecz tam nie widzi dzieci,
Przeto do okna leci,
I mówi: Okieneczko,
Dam ci na miód, piweczko,
A powiedz mi, kochane,
Kędy dzieci schowane.
A okienko mu na to:
Przepadnij z twą zapłatą,
Mnie królestwo zmiatali,
Gdy przezemnie patrzali.
Ruszajże w swoją drogę,
Ja powiedzićć nie mogę—
Idzie dalej do pieca,
I grzecznie się zaleca,
Ale piec się obrusza,
Bo w nim uczciwa dusza.
Więc markotny z mozołu,
Idzie dalej do stołu.
A stół tak odpowiada:
Twa prośba nic nie nada,
Bo królestwcf w tćj sali.
Czysto mnie nakrywali.

Patrzy ojciec radośnie,
Serce w piersiach mu rośnie,
I schyla się do dzieci.
W tem wilk żelazny leci;
Kłania się straszną głową,
I przypomina słowo.
Zadrżał ojciec struchlały,
Dzieci się popłakały,
A wilk stanął nad niemi,
Z zębami błyszczącemi.
Więc ojciec przed nim pada,
I tak rzecz swą wykłada:
Ach! mój panie nad pany,
Zabierz owce, baranv,
Zabierz zbiory, dostatki,
Ale zostaw mi dziatki.
Na to wilk kiwnął głową,
I rzeki: Trzymam za słowo!
Lecz niech dzieci podrosną,
Wrócę tu z trzecią wiosną,
Lepsze będzie śniadanie,
Kiedy zawitam na nie;
Tymczasem bądźcie zdrowi, Lecz stała tam kociuba,
Zadarła w górę czuba,
I kłania się królowi.
i
I chociaż niepylana,
Woła: Proszę acana,
A odtąd król z królową,
Ja sama go zawiodę,
Jęczą nad nędzą ową,
Która dzieciom ich grozi.
Gdzie krolewice młode.
Bo gdy piec mną zmiatali,
Boleść życie ich mrozi,
I wciąż leją łez zdroje,
W pomyje mnie wkładali (*).
I z kija się zerwała
Aż pomarli oboje.
I jak fruga leciała,
Przeto tyle zagłady
Schody śladem jćj mokną;
Z oślej wynikło rady.
Splunął piec, stół, i okno.
(1) Gmin ma ten przesąd, że się obawia miotły lub kociuby
kłaść w pomyje, żeby za to nie ściągnąć na siebie jakiego nie
szczęścia.
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1 każdy dzięki złożył,
Że go Bóg nią nie stworzył.
A kociuba wciąż leci,
Wiedzie wilka do dzieci,
Wiedzie go w gmach pod
ziemny,
Do piwnicy, do ciemnćj;
Wilk żelazny spoziera,
I mówi: Zjem was tera.
Patrzy z dziką rozkoszą,
Jak dzieciaki się proszą,
Bo miał serce tygrysie,
Cudzym strachem bawi się.
Żal mu skończyć ich męki,
Przeto przymknął paszczęki
Jutro was zjem, powiada,
A sam spać się układa.
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Później was zjem, powiada,
A sam spać się układa.
Chrapie wilk, płaczą dzieci;
Wtem wróbel z trznadlem leci;
Nie psuliście nam gniazda,
Siadajcie, spieszna jazda!
Wnet młode królewięta,
Fruwają jak ptaszęta,
I w przestworzach z rozkoszą,
Trzepocąc się, unoszą.
Wilk nie widzi zdobyczy,
Przeto bieży i ryczy,
Przeto ryczy i zwietrzą,
Swój połów śród powietrza.
Tchnął ku nim; padły z góry,
Z osmolonemi pióry,
A on na nie spoziera,
I mówi: Zjem was tera.
Dzieci płaczą, wilk chrapie, Patrzy z dziką rozkoszą,
Wtem po wschodach cóś
Jak dzieciaki się proszą,
(człapie. Bo miał sercc tygrysie,
Wchodzi ogierek wrony,
Cudzym strachem cieszy się.
Od ich ojca pieszczony,
Żal mu skończyć ich męki,
Siadajcie na mym grzbiecie, Przeto przymknął paszczęki:
Przed wilkiem uciekniecie. Wkrótce was zjem, powiada,
A sam spać się układa.
A więc dzieci lękliwe
Chwytają się za grzywę,
Płaczą dzieci, wilk leży.
A ogier pędzi z niemi,
A
wtem sarneczka bieży,
Brzuchem prawie po ziemi.
I mówi: Królewice
Dobrzy wasi rodzice,
Aż zdaleka cóś ryczy,
Lubili mnie. głaskali,
Wilk dopada zdobyczy,
I koźląt mi nie brali,
Pruje ogra w kawały.
Siadajcie na mym grzbiecie,
Biedne dzieci struchlały.
Przed wilkiem uciekniecie.
A on na nie spoziera,
1 mówi: Zjem was tera.
Lecz królewic powiada;
Patrzy z dziką rozkoszą,
Sarneczko! próżna rada,
Jak się dzieciaki proszą,
Wilk dogonił konika,
Ho miał serce tygrysie,
Cudzą trosk.) cieszy się.
Choć tak bystro umyka,
Żal mu skończyć ich męki, W ilk osmalił ptaszyny,
Przeto przymknął paszczęki. W śród powietrznej dziedziny,

Sarneczko! niech Bóg broni, Teraz ręcznik rozwiali,
Płyną na nim po fali,
Wilk i ciebie dogoni.
Bwą ich prądy w swym biegu,
A sarneczka mu mówi :
Aż stanęli na brzegu.
Poradziemy wilkowi,
I dalej polecieli
W eź to jajko, szczoteczkę, Przed pałac, co się bieli;
I ten ręcznik. I dalej,
Tu sarneczka zmęczona,
Wyciąga się i kona,
Jak zaczęli ucieczkę,
Tak też wciąż uciekali,
Ale jeszcze w tej chwili,
Uciekali, pędzili,
Na te słowa się sili:
Nie spoczęli i chwili;
Mam trzy kostki, siodełko,
Młotek i kowadełko,
I chwili nie czekali,
W czaszce, uszach i grzbiecie,
Sarneczka ciągle wali,
Ciągle pędzi nieboże,
Z łatwością je znajdziecie.
Byle dopaść za morze.
Wyrzućcie je przez okno,
Niechaj na rosie mokną,
Aż wilk sadzi za niemi,
I wymówcie te słowa:
Haudru, baudru bobrowa,
Skokami sążnistemi,
Królewic jajko ciska,
Baudru, haudru heleski,
I wnet góra wytryska,
Aż trzy zrodzą się pieski,
Jajkowata i śliska,
Co was zbronią wilkowi,
A szczyt jej tak wysoki,
A teraz bądźcie zdrowi.
Że przetrąca obłoki.
Już sarneczki nie było,
Dzieciom żal się zrobiło,
Znajdują w nićj siodełko,
Młotek i kowadełko,
Wyrzucają za okno,
Niechaj na rosie mokną,
I Wymawiają słowa:
Haudru, baudru bobrowa,
Już też widać i fale.
Wtem wilk stanął na skale, Baudru, haudru heleski,
Aż się zrodzą trzy pieski:
I skoki sążnistemi,
Jeden łatkami świeci,
Znowu sadzi za niemi.
Drugi biały, a trzeci
Królewic szczotkę ciska,
Trochę w pręgi i bury,
Aż bór nagle wytryska,
Wszystkie patrzą do góry,
Młódź gałęźmi się spina,
Machają ogonkami,
Tak gęsta jak szczecina.
Poszczekując czasami.
Został się wilk za lasem,
Oni pędzą tymczasem.
I sarneczka nieboże,
Lecą lata jak kule,
Doleciała nad morze.
Dorosły królewięta.

Został się wilk za górą,
Tylko zawył ponuro,
Przeto cieszą się dzieci,
A sarneczka wciąż leci,
Ciągle pędzi nieboże,
Byle dopaść za morze.
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1 kochają się czule,
Brat o siostrze pamięta.
To jej zwierzynę niesie,
To szuka jagód w lesie,
To owoców, to kwiatków,
Róż, lilij i bławatków,
* I chciałby jej niebodze,
Zdmuchnąć piasek na droA że ptaszki lubiła,
(dze;
Przeto łapał ich siła.
Więc w klatkach różno-pióBiałe, czarne i bure,
(re,
Niebieskie i zielone,
Wesołe, nastroszone,
Dzióbate, niedzióbate,
Wyglądają przez kratę.
Te derkają przed nocą,
Te dzwonią, te szczebiocą
Te kukają, te nucą,
Te się cieszą, te smucą,
Ten się wabi, ten wzdraga,
A jak każdy się zowie,
To nam chyba wypowie,
Sam Tyzenliauz lub Waga,
Ornitolodzy nasi,
Co znają naród ptasi,
I jak sąsiad sąsiada,
. Z nich je każdy ogada,
Jak się klują, gdzie siedzą,
Jak się niosą, co jedzą.
Więc by uniknąć plotki,
Ptastwo strzedz się ich musi,
\Od orła do czeczotki,
Od kolibra do strusi.

85

0 królewno przyjm swaty,
Jedzie książę bogaty,
1 po stronie po drugićj
Wiedzie służbę i cugi;
Mnie więc przodem wysyła,
Byś go przyjąć raczyła.
A że trudna przeprawa,
Dać ręcznik bądź łaskawa.
Ona niby nierada,
Ręcznik z ramion jćj spada,
Rumieni się i zbladła,
Pobiegła do zwierciadła.
Bo już z dawna dawności,
Zatęschniła do gości,
Zatęschniła, a tera
Wygląda kawalera.
Nagle klamka odskoczy,
Wilk żelazny się toczy,
I wnet ryczy podziemno;
A witaj mi królewno!
Dziko na nią spozićra,
I mówi: Zjem cię tera!
Ona cała wybladła,
Do nóg jemu upadła,
On ma serce tygrysie,
Cudzym strachem cieszy się,
Wtem się nagle dobrucha,
Tak jćj szepcąc do ucha:

Słuchaj mościa królewno,
Daj mi słowo, że pewno
Wykonasz to, co każę,
A krwią się twą nie zmażę.
Więc nieszczęsna dziewczy
na,
Brat z pieskami jest w lesie;
Siostra ptastwu jeść niesie, Na wszystko się zaklina.
A jak gdyby na straży,
A wilk rzekł z groźnym gieKruk w powietrzu się waży.
(stem:
Wnet się w chmury zagłębia, Taj bratu, że tu jestem,
Przedzierzga się w gołębia, Ja się skryję zdaleka,
I słodziutki i śpiewny,
Udaj chorą, chciej mlćka,
Tak grucha do królewny:
Mów bratu; na gorączki,
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Dobre mlćko zajączki.
A sam wgłowie układa,
Jak powiedzie się zdrada,
Bo już o pieskach wiedział.
Kruk mu o nich powiedział.
Więc myśli: Ot tak będzie,
Psy się stropią w obłędzie,
Brat sam wróci do domu,
Nie ma ich bronić komu,
Wtedy przywrę podwoje,
I schrupię ich oboje.
W raca brat z polowania,
Siostra w łożu się słania,
Niby pragnie z gorączki,
I chce mleka zajączki.
Więc brat zmartwił się sro
dze,
Idzie, pieski przy nodze
Biegną, warcząc, szczekając,
Aż wtem wychodzi zając;
A była to samica,
Bieży do królewica,
Myje pyszczek łapkami,
Poparskuje czasami,
Słuchy stawia, i stula,
Z pieskami przodem hula,
Idzie w pałac w podskokach,
Na długich tylnych skokach.
Wilk żelazny się zmieszał,
Do królewny pośpieszał,
Znów ją groźnie zarzeka,
By lisiego chcićć mleka,
l duma z dobrą miną:
Psy po norach poginą,
Brat sam wróci do domu,
Nie ma ich bronić komu,
Wtedy przywrę podwoje,
I schrupię ich oboje.
Wraca brat z polowania,
Siostra w łożu się słania,

I lisiego chce mlćka;
Więc królewic nie zwleka,
Biegną pieski szczekając,
A zając podrygając.
Wtćm wspaniała z ogona.
Przemknie się lisia żona,
Liszką zwie ją przysłowie,
A lisicą lud zowie.
Chyłkiem bieży w dolinie,
Kitę zwinie, rozwinie,
Skomli mordką kończatą;
Pieski wtórzą jej na to,
Idą w pałac szczekając,
A zając podrygając.
Wilk żelazny się zmieszał,
Do królewny pośpieszał;
Znów ją groźnie zarzeka,
Troistego chcieć mleka,
A mleko to niech bedzie
Wilcze, lwie i niedźwiedzie.
I duma z dobrą miną:
Psy od zwiórzijt pogini},
Brat sam wróci do domu,
Nie ma ich bronić komu,
Wtedy przywrę podwoje,
I schrupię ich oboje.
W'raca brat z polowania.
Siostra w łożu się słania,
Troistego chce mleka,
Więc brat chwili nie zwleka,
Spieszy, a z nim lis, zając,
Przodem pieski szczekając;
Wtem wychodzi wilczyca,
Niedźwiedzica i lwica.
Ta mruczy, owa wyje,
Ta ryczy, boki bije.
Idą w pałac, na przedzie
Lew z niedźwiedziem rej
(wiedzie,
Lis się zwierza wilkowi,
A zajączek brysiowi,
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Dwa zaś pieski, bokami,
Poszczekują czasami.
Wilk żelazny się zmieszał,
Do królewny pośpieszał,
I rzekł: udaj bój srogi,
I zażądaj na leki,
By brat szedł w piec daleki,
Po rodzime pirogi.
A sam z radością duma:
Oj złapię teraz kuma.
Wraca brat z polowania,
Siostra w łożu się słania,
Ledwo stanął na progu,
Mówi mu o pirogu.
Więc brat zaraz pośpiesza,
Przed nim wali się rzesza,
Idą pieski szczekając,
Przy nodze bieży zając,
Idą, idą, zachodzą,
Gdzie się pirogi rodzą.
Przeszli troiste wrota,
Aż tu idzie robota,
Mąka w dzićżach wyrasta,
Same biją się ciasta,
Same wiercą w donicy,
Wałkują na stolnicy,
Same idą do pieca,
Co je wielce zaleca;
N\reszcie, gdy się urodzą,
Same z pieca wychodzą.
Stał królewic na progu,
Aż pirog po pirogu,
Bieży do niego skoro,
A jest ich dziewięcioro.
Więc je zaraz rozdziela,
Wśród ryku i wesela.
Trzy dał pieskom, trzy lwicy,
Wilczycy, niedźwiedzicy,
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Jeden liszce, a jeden
Miał zjeść zajączek bieden.
Więc się jeden zostanie
Dla siostry na schowanie,
A dla niego, żadnego,
Bo był serca takiego,
Że wolał nie skosztować,
Byle drugich częstować.
Wilk to przeczuł przez skóGdy robił konjekturę.
(rę,
Zjadły wszystkie; lecz zając,
Obwąchał nietykając,
Przeszedł z panem przez bra(mę.
W tem się zamkły drzwi sa(me,
Potem drugie, a potem
Trzasły trzecie z łoskotem;
Siedzą w piecu niebogi,
Co pożarły pirogi.
Wtem od siostry z mieszkania,
Wilk żelazny się słania,
Kłania się straszną głową:
A witajże mi zdrowo!
Potem dziko spozićra,
I mówi: Zjem cię tera.
Poznał zdradę zdybany,
Zdradę siostry kochanej,
Przeto wsrogićj niedoli,
Jeszcze serce go boli,
Że przez nią ginie marnie.
Teraz prosi u wilka,
Chociażby o chwil kilka,
Co się na śmierć ogarnie;
A jeżeli pozwoli,
Na skrzypkach zarzępoli.
Wilk na to, jak na lato,
Kiwnął łapą kosmatą,
Bo był kociej natury,
Coto chwyta w pazury,
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Patrzy jak niebożęta,
Drżą od strachu myszęta,
I puszcza je, i chwyta,
W reszcie chrupnie i kwita.
Przytćm że miał rozsądek,
Bardzo lubił porządek,
A że zjadał słowiki,
Był więc znawcą muzyki.
A królewic się myje,
Zlewa głowę, i szyję,
Wrdział na się zgiełko czyste,
Wziął skrzypki zamaszyste,
Usiadł sobie na strzesze,
Podkówkami tak krzesze,
I powoli, powoli,
Kujawiankę rzępoli.
A zajączek co chwila,
To się do wrót przychyla,
To popatrzy, posłucha,
To mu szepce do ucha.
A wciąż grają skrzypęczki,
Wkoło krążą piosneczki,
I po polu, po lesie,
Wiatr je niesie i niesie,
On gra: dudu, trylili,
W borze liii, gdzieś kwili,
I po górach, po łące,
Słychać liii kwilące.
A zajączek co chwila,
To się do wrót przychyla,
To popatrzy, posłucha,
To mu szepce do ucha.

I znów rzewnie zakwili.
Oj dudu, trylilili,
A po lasach, po łące,
Wtórzą liii płaczące.
A zajączek co chwila,
To się do wrót przychyla,
To popatrzy, posłucha,
To mu szepce do ucha.
Teraz wali smyk śmiały,
Strony burzą nabrzmiały,
I wr ulewnćj nawale,
Skrzypce dzwonią wspaniale;
Głos się w głosy rozdziela,
Idzie brzmiąca kapela,
A po lasach, po łące,
Szumi echo huczące.
Wtem ustała muzyka,
Wilk paszczękę rozmyka,
Aż tu nagle tymczasem,
Pękły wrota z hałasem,
Bieży zając, a zgrają
Za nim wyją, szczekają.
Strach złoczyńcę przenika,
Wilk żelazny umyka,
Lecz go pieski dognały,
I rozdarły w kawały.
Więc królewic dziękował,
I w drogę powędrował,
Złą królewnę porzucił;
I za całe wygody,
W iązkę siana jćj rzucił,
I dał wiaderko wody.

Teraz w drogę pośpiesza,
Wtem brzmi piosnka koPrzed nim wali się rzesza,
(chanka, Idą pieski szczekając,
Oj dana, dyny, dana,
Przy nodze bieży zając,
Oj zginąłeś już może,
Idą lasem, znów miedzą,
A bas mówi: broń Boże,
A gdzie dąż<j, nie wiedzą.
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Już się stonko czerwieni,
Wśród zachodnich płomieni,
Suną chmurki jaskrawe,
Rosa perli na trawę,
A nad borem, tam w dali,
Księżyc zlekka się pali,
Nócą ptaszki po lesie,
Swiergi świerszczów wiatr
] kłótliwej natury,
(niesie
Grają żabek dwa chóry;
Brzęczą chmurki owadów,
Bieli wioska wśród sadów,
Czasem tylko doleci
W ycie brysiów, krzyk dzieci
Lub przeciągle zadudni
Pomruk bydła przy studni.
Siadł króle wic przy drodze,
Legł mu zając przy nodze,
1 zwierzęta też prawie,
Legły wszystkie na trawie.
Tylko liszka z wilczycą,
Chodzą sobie ulicą,
J niby od niechcenia,
Wietrzą co do zjedzenia.
A wtćm wali kolaska,
Krakowiak z bicza trzaska,
A za nią kalwakata,
Strojna, suta, bogata.
Więc królowie jął smyka,
I po skrzypkach pomyka,
Lewą wziął je za szyję,
Podkówkami takt bije;
Lata smyk jak wiewiórka,
Tnie od ucha mazurka,
Idzie w górę głos wdzięczny
Tańczy ogier naręczny.
1 podsobni z licowym,
Ten z tamtym, tamten zowyn
A poważna kolasa,
Zadyszana precz hasa,
Tom I. Siycień 1845.

W niej książę kręci wąsa,
Sapie tylko, a pląsa,
Śmieje się, a z nim cztery
W ciąż się śmieją ogiery.
A królewic jął smyka,
I po skrzypkach pomyka.
Lata smyk jak wiewiórka,
Gra Szopena mazurka.
A wciąż głos się rozlata,
Tomtyryty, tromtata,
Skończył wreszcie a w lesie,
Trymtyryty wiatr niesie.
Stoją konie, kolaska,
Krakowiak z bicza trzaska,
A książę łzy ocićra,
Twarz wesoła i szczćra.
W ięc objął, ucałował,
I grajka udarował:
Pobcjdz u mnie w gościnie,
0 mój ty karmazynie!
1 grajka nie z kiermasza,
Do kolaski zaprasza.
Siadł królewic, i prawi
Kto jest, i czem się bawi,
A książę w drożnćj szacie,
Choć już w iedział, z kim sie
dział,
Inak mu nie powiedział,
Jak tylko „panie bracie’'.
Widać był to Radziwił,
Bo rad poił, rad żywił.
Jadą razem, a z boku,
Leci zając wposkoku,
Bieży liszka, wilczyca,
Niedźwiedzica i lwica,
A trzy pieski stronami,
, Poszczekują czasami.
Jadą, jadą, jechali,
Aż do zamku wjechali.
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Zmienili obaj szaty,
I ze śmiercią poślubił.
I idą do komnaty,
A byłto Włoski duka,
Kędy siedzi księżniczka,
Co po świecie wciąż szuka,
Przed nią pali się świćczka, Choć niczego nie zgubił.
I leży na pulpicie:
Ten chciał pomódz kieszeni,
0 parostwie, kredycie,
Myśli, że się ożeni,
Dalej z szafy wyziera,
Bo księżniczka Ludmiła
Dość go dawniej lubiła.
Libelt obok Kremcra,
A potem wrzucił eiało,
A tuż zaraz prześliczny,
Stoi rozbiór praktyczny.
By się złe nie wydało,
Do morza, do jednego,
Księżniczka tćż, mosanie,
Grywa na fortepianie,
Ale nie wiem którego,
Lubi Hegla, Gizota,
Bałtyku, czy C zarnego.
Ma faworyta kota.
A przytćm czarnooka,
A zajączek, nieboże,
Czarnowłosa, wysoka,
Zwierząt zbudzić nie może,
1 chodzi waksamicie,
Bo te wszystkie, popite,
Kochać ją całe życie!
Spią jak gdyby zabite,
A on wczoraj nic nie pił,
I królewicz niczego!
I nie zdrzymnął, lecz ślepił,
Bo był wzrostu słusznego,
I przy panu wartował,
Przytem grał jak nikt
Teraz pana żałował,
(w świecie, W ciąż do morza zaziera,
Łzy łapkami ocićrn.
0 czeni już dobrze wićcie.
Więc na siebie patrzyli,
Już południe, więc przecie
Wkrótce się polubili,
Jakiś ruch w gabinecie.
Polubili, a dalej
Wreszcie się pokochali.
Kroczy książę do sali,
Książe jak się dowiedział,
A zajączek się żali.
Xiążę wziął się za głowę,
Zaraz „zgoda” powiedział,
Xiężniczka traci mowę,
1 sprawił zrękowiny
Dla swój córki jedynśj,
Za nim wrota ktoś przymknął,
Włoski duka się wymknął.
Jakich nikt nie pamięta.
Rwetes, hałas, lamenta,
Pili ludzie, zwierzęta,
Tańczyli, ucztowali,
Wstają smutne zwierzęta,
Idą zwolna za bramę
Aż się wreszcie pospali.
Dokąd? nie wiedzą same.
Spi królewic na ławie,
Śni mu się teraz prawie,
A zajączek na przedzie,
Że wziął puhar, i pije
Wprost ku brzegom je wieWyborną małmazyę.
(dzie;
Wtem się nagle zakrztusił,
Wtćm pytanie zawrzało,
Bo go Signor udusił.
Kto popłynie po ciało,
•
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A że morze się jeży,
I wciąż rzuca bałwany,
Ten słaby, ten zaspany,
Ten nie wie gdzie pan leży,
Więc zając dla przyjaźni,
Zbył się z serca bojaźni,
Śmiało fale przepłynął,
1 wnet z ciałem zawinął.
Wtem gadu, gadu, rada,
Wilk coś z lisem układa;
Idą oba na błonie,
A tam pasą się konie,
Więc lis z boku zachodzi:
Jak się ma pan dobrodziej!
A jakże teraz idzie?
Tak powoli, jak w biedzie,
Mało owsa i siana.
A gdzież tom, proszę pana!
Więc sprzeczka, koń się pyży,
Wlćm się czai wilk chyży,
I wśród ostrej dysputy,
Pada gniadosz rozpruty.
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A jak ztamtąd powrócisz,
Resztę dzieci ocucisz.
Wnet wrrona zakrakała,
Frunęła, poleciała,
A lis siedzi w kadłubie,
Wraca wrona i w dzióbie,
Niesie mu do napicia
Dwie krople wody życia,
Lis wtedy kadłub rzuca,
Ona dzieci ocuca.

Powraca lis do ciała,
ita go rzesza cała,
A on z miną medyka,
Zimnych ust się dotyka;
Wpuszcza wnie kroplę wody,
A drugą trze jagody,
Wraca krasa, i zcicba,
^asz królewicz oddycha.
I jak zegar na ścianie
(jdy mu wagi nie stanie,
Lub zatnie się sprężyna,
Wpół kuranta ucina.
Teraz lis ogon złożył,
Aż w miesiąc nakręcony,
W kadłubie się położył,
Znów uderza we dzwony,
Aż lecą wToniąt stada ,
l śpiewna pożytywa,
Matka kracze wciąż: Zdrada Pół kuranta dogrywa
Oj zdrada, zdrada dzieci.
Od nuty gdzie się zaciął.
A stado wroniąt leci.
Tak w objęciach przyjaciół,
To się wzbije, to wkoło
Śni królewicz że pije
Krąży wr chmurach wesoło, Wyborną małmazyę,
Wtem się zniża i zlata
I że po zachłyśnięciu.
Na łup rzesza skrzydlata.
Daje puhar książęciu,
Lis je zcapił, zadławił,
Wśród grona licznych gości.
Ale całe zostawił,
I tak mówi do wrony,
Kraczącej, rozżalonej:
Wtem nagle ryk radości
Patrz, tu leżą twe młode,
Przebudził go z uśpienia,
Poleć wrono za wodę,
I pełen podziwienia,
I przynieś mi do picia,
Patrzy się kędy leży,
Dwie krople z zdroju życia. W zamoczonćj odzieży.
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Więc zając prawi śmiało,
Jak było, co się stało,
Chwali inne zwićrzęta,
0 sobie nie pamięta.
Więc pies jeden i drugi,
Wielbi jego zasługi,
A królewicz dziękował,
1 do zamku wędrował.

Co tam było radości!
Zaproszono wnet gości,
Sprowadzono kapelę,
Było grane wesele,
I ja na niem tćż byłem,
Miód i wino goliłem,
Po brodzie się sączyło,
A w ustach sucho było.

KRYTYCZNY ROZBIÓR DZIEŁA
KAROLA KURPIŃSKIEGO,
pod tytułem:

ZASADY HARMONII, WYKŁADANE W SPOSOBIE LEKCYJ
DLA LU BO W M KÓW MUZYKI.
przez

„Harmonia tonów, jest reperkussyą harmonii świata,“
takie jest godło tego dziełka, jak się zdaje przez samego
autora ułożone, i wyraźnie okazujące ważność, jaką do
nauki harmonii przywięzuje, chociaż na nią więcej poe
tycznej exaltacyi, niż zimnej praktyki pogląda okiem. Za
raz jednak na wstępie, i tej ostatniej wartość podnosi,
mówiąc: „bez znajomości zasad (harmonii) nawet silny
zaród talentu, postępować będzie krokiem niepewnym,
a jeżeli śmiałym, to pewno mnóstwo popełni błędów.“
t

Św ięta to jest prawda, a dodać do nićj wypada, że i ostro
żność nauką niewsparta, od błędów uchronić nie zdoła.
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Ale nietylko do kompozycji muzycznćj, znajomość har
monii jest niezbędną: inne korzyści z posiadania jćj wy
nikające, jużeśmy w ostatnim poszycie r. z. Bibl. Warsz.
wyliczyli. Ważność ich, a więc i dziełka, które ma te
korzyści zapewnić, tak jest wielka, że go milczeniem pokryć nie można, bo i stan muzyki u nas gwałtowną jego
dawał uczuć potrzebę. Gdzieindziej przyzwyczajona pu
bliczność do ścierania się zdań o sztuce, mając podostatkiem pism wyłącznie muzyce poświęconych, oswojona
z najszczytniejszemi utworami ducha ludzkiego, w tćj gałęzi
sztuk pięknych, puszczając dziewięć części mimo uszu i
Uwagi, dziesiątą mimowolnie zatrzymuje; a to już jest dosyć,
by smak wyższy zaszczepić i utrzymać, a tym sposobem
i używanie samo sztuki zapewnić, rozprzestrzenić i uszla
chetnić. U nas daleko do tego wszystkiego. Zamilkły
pisma wyłącznie muzyce poświęcone, a dawniej wycho
dzące; kiedy niekiedy tylko posłyszyć możemy coś z dzieł
za wzorowe uznanych, kiedy niekiedy tylko trafne słów
ko sądu się pojawia, a i to odskakuje od pojęcia i ba
czności ogółu, jak groch o ścianę rzucony, albo owczym
obyczajem powtarzane bywa. Prawie jedynćm na to złe
lekarstwem, w braku instjtucyi wyłącznie muzyce poświę
conej, są dzieła teoretyczne, jako nie dorywczo, ale w ca
łości,

nie pozornie, ale dokładnie

nauczyć mogące.

Dziełko więc pana Kurpińskiego bardzo było pożądane
u nas, a ta okoliczność, że jest jedyne w swym przed
miocie, podnosi jego zalety, ale zarazem i niedostateczno
ści powiększa.
Jak to sam autor powiada, harmonia nie jest wymy
słem ludzkim, ale początek jej jest w naturze. Zgłębia
jąc ludzie jej tajemnice, nie od razu harmonią tonów do
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tego doprowadzili stopnia, na jakim się dzisiaj znajduje;
ale jak w każdćj nauce przychodząc zwolna, do pozna
nia jej praw, silili się na ich wytłómaczenie i podciągnienie pod jedno zasadnicze prawo natury.
Stary ten axyomat: „nic nowego pod słońcem,“ o tvle
tylko jest prawdziwy, o ile na niewzruszoność jego, coraz
nowa indywidualność człowieka nie wpływa. Jak bo
wiem nie ma dwóch charakterów zupełnie sobie podo
bnych, tak i czynności ludzkie, różnice te odbijają na so
bie, i nie ma człowieka, któryby podobnie jak inny na
rzeczy patrzył, choćby nawet do ich obejrzenia, na tera
samćm zasiadł stanowisku. I nie jest to złe, bo przyczy
nia się do wszechstronniejszego obejrzenia przedmiotu,
a nieraz tćż jest konieczne, bo i rozumy ludzkie nie stoją.
Nowe wynalazki, nowo wyśledzone prawdy, albo nowy
sposób zapatry wania się na nie, mogą i muszą w pojmo
waniu nauki, ważne uczynić odmiany. Czemże są owe li
czne w medycynie, prawie, filozofii i t. d. teorye, jeżeli
nie upędzaniem się ludzi za prawdą, lub jej wyjaśnie
niem? A co jeden w odległości dojrzał, to drugi zbliska obejrzał; co jeden odgadł przeczuciem, albo jako wnio
sek objawił, to drugi jako pewnik wykazał; i tak dzień
po dniu, trud po trudzie, składają się na daninę dla ro
zumu ludzkiego, a zawsze mu coś lepszego i doskonal
szego przynoszą.
Praktyka zawsze teoryą poprzedziła, a ta ostatnia tvm
była doskonalszą, im lepiej pierwsza objaśniała, i najdro
bniejsze jej szczegóły zamykała w sobie. Oczy wiście więc,
rozprzestrzenienie się, a raczej rozgałęzienie praktyki, do
nowych teoryj bywało pobudką; i ztądto taka sprze
czność w wykładzie tej lub

owój

nauki chronologicznie

ZASADY HARMONII.

%

95

oglądanym, bo teorye równoczesne nie mogły się bardzo
rozbiegać, jako z tego samego stanowiska nauki lub
sztuki wysnute. Długo im brakowało jednak opiekuń
czego ducha, któryby je utwierdził, i od napaści zasło
nił; brakowało im krytyki, nie tej co wyszukuje, błędy
i zalety wskazuje, ale tej, co nie powinna ani na krok
odstępować, autora przy pracy, własnej krytyki własne
go dzieła. Onato jak pochodnia, wiedzie umysł jego
przez liczne nauki zakręty, pokazuje mu gdzie się od
ległe krużganki z głównym chodnikiem stykają, jaką mu
atmosferę przynoszą, jakie światło nań rzucają. Takićj
krytyki dawniejszym teoryom brakło, albo jeśli ją miały,
to niedostateczną. >ia chwałę rozumu ludzkiego powie* dzieć można, że nauki i umiejętności do tego już doszły
dziś stopnia, że nie dowolne urojenia do godności prawd
podnoszą, a znalezione prawdy nie nago przedstawiają, ale
ich dowodzą; co nietylko że pojęcie ich ułatwia, ale
też dziwnie pomaga do zastosowania ich w praktyce.
I dlategoto dzisiejsze systemata, mnićj już błędne być
muszą, bo krytyka i analiza nie pozwalają samopas im się
błąkać.

I chociaż naciąganie do systematu nieraz tak

opóźniło postęp nauki, że znacznie za praktyką została,
to przecież pomagało do obejrzenia całości jakićj takićj,
a ostrzegając o błędach dotychczasowych, nowe i silniej
sze stawiało rusztowanie, posłużyć mające do wdrapania
się na szczyt nauki.
Muzyka tćż w ogólności, a w szczególności harmonia,
nie wybiegała się od tego prawa powszechnego, i liczne
wywołała teorye. B o choć z natury brzmiennego ciała
p o c z e r p n ię ta , tak się jednak rozrosła, kształcona to ra

chunkiem matematycznym, to słuchu i uczuć ludzkich żą
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daniem, zawsze więc podług praw naturalnych, jak drze
wo, którego rdzeń za pomocą soków pożywnych obrósł
miazgę, korą się odział, gałęziami nakrył, kwiatem przy
stroił, i błogosławieństwem owocu, świat rozweselił i na
karmił. Dźwięk jest rdzeniem, z którego wytrysły inne
tony wakkord się z nim zlewające, i rozłożyste akkordów
konary; na nich wykwita piękna melodya, ten owoc dla
uczuć.

Ale drzewo muzyki nietylko z jednego dźwięku

ssie pożywienie; słońce uczuć błogich je ogrzewa, burze
namiętuości niem wstrząsają, i rosa łez je podlewa: to
filozofia sztuki. W drzewie wszystkie tajemne działania
wewnętrznego

organizmu

i zewnętrznych wpływów,

wspólną pracują siłą, na wydanie kwiecia, i mającego je
wkrótce zastąpić owocu; i wszystkie oddziały, wielką
naukę muzyki składające, zdążają do jednego celu, a tym
jest wydanie piękności za pośrednictwem melodyi. Ro
złączać więc ich niepodobna, a przynajmniej nie można
tego zrobić, bez ciągłego na tę ostatnią baczenia. W ięc
i nauka harmonii muzycznej będzie martwa i sucha, bez
ustawicznego na melodyą względu; owszem nie może być
zupełną, i do połączenia z innemi częściami muzyki ła
twą, jeśli praw swoich w zupełności do melodyi zastoso
wać nie zechce; bo harmonia tylko w połączeniu z melo
dyą, ma jakiekolwiek znaczenie, a jedna bez drugiej nigdy
nie występuje (1).
(1) Zarzucić kio może, że ciało brzmienne, uderzeniem w ruch
wprawione, samą tylko harmonią wydaje, bo niejeden tylko ton,
ale tłumy ich rodzi. Z tego fałszywego mniemania wywiedzie ten
matematyczny pewnik, że w jednej chwili nie mogą się odbywać
dwa działania, przynajmniej jednorodne, do jakich właśnie dzia
łanie ciała brzmiennego jako takiego należy. Każdy też z tonów
drganiem ciała wywołanych, pojedynczo uważany, jest zarodem

i) 7
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A jednak mnóstwo dzieł nietylko harmonii,

ale na-

wet i kompozycji muzycznej poświęconych, albo się
wcale melodyą nie zajmuje, albo tak mało, że z nich nie
już budowy melodyi, ale jćj związku z harmonią nauczyć
się nie można, co nas przy oglądaniu nauki o harmonii
najwięcej zajmuje.
Wprawdzie już Logier w swojem dziele: „System der
Musikwissenschaft und der praktischen Komposition,“
brak ten zapełnić tu usiłował, stosując tu i owdzie melodyą do harmonii, a nawet budowie tćj pierwszy, osobny,
poświęcając rozdział.

Jednak ostatnim dopiero czasom

dane było, wykazaną wyżej nierozłączność melodyi, z harmelodyi z szeregu pojedynczych tonów się składającej; równie jak
i ten główny, a najsilniej dający się słyszeć ton, wydany najpićrwszem drgnięciem ciała brzmiennego w całości jego wymiaru.
I czyż ztąd nawet nie możnaby wnosić o wyższej ważności melo
dyi przed harmonią? I n n y zarzut przeciw ich równoczesności, wy
pływać może z powierzchownego zapatrywania się na muzykę pra
ktyczną. Zdaje się bowiem, że można mieć melodyą bez harmonii,
czyli śpiew bez przygrywki, i odwrotnie. Ale najwyższy ton ka
żdego akkordu jest naturalną jego melodyą, a więc tu wątpliwości
nie ma; co się zaś pierwszego przypadku dotyczy, to ¿piew po
wstaje z tonów tylko li do dźwięków wydobytych z brzmiennego
ciała należących, o tyle ma się rozumieć, o ile śpiew' w jednym
tonie systematu muzycznego pozostaje. Co większa, najznakomit
sza część dźwięków, taką melodyę stanow iących, razem zebrana,
daje a'kkord. a więc już harmonią; bo te dźwięki, które się do jednegoakkordu włączyć nie dadzą, są tylko wiązadłami, harmonicz
ne części melodyi łączącemi. Jest też ona tym płynniejsza. im
więcej się po takich harmonicznych tonach przewija, jak gdyby
sama sobie przygrywką być chciała. Widoczna więc tu jest melo
dyi do harmonizowania się skłonność; jestto już nadzwyczajnie
harmonii blizkie, ow szem jest nią samą, choć nierazem, lecz z ko
lei cząstki jej występują; rów nie jak i akkord nie przestaje być
akkordem, choć się w' postaci melodyi objawia. Tak wrięc melodya niesie z sobą harmonią, a harmouia melodyą, i rozłączać ich
niepodobna.
Tom I. S ly c ifń 18J5.
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monią pojąć, i na niej doskonały ułożyć system, i podo
bno już na zawsze niezmienny, jako z historycznego pier
wszeństwa melodyi przed harmonią wywiedziony, a z włą
czeniem rytmu obejmujący cały ogrom muzyki dzisiejszej.
Dokładność większa tego systemu przed innemi, na tćm
mianowicie polega, że on uważa harmonię jako sługę
melodyi, ona tamtej pierwszej ciągle przewodniczy, i do
swojej potrzeby ją wykształcając, nareszcie w całym ją
pokazuje rozwoju, dając zarazem powód do nauki o porządnem jej prowadzeniu, tak w pojedynczo uważanych
glosach, jako i razem zebranych, konstrukcyą w peryodach i całych sztukach, do swojćj podciągając wygody.
Taki system jest podstawą dzieła Marn’a, profesora przv
uniwersytecie Berlińskim; pokazawszy się ono jeszcze?
w r. 1837, w Lipsku, pod tytułem: „Die Lehre von der
musikalischen Komposition,“ wiele wświecie muzycznym
narobiło wrzawy, długą wywołało polemikę i zwycięzko
z niej wyszło. Nieznającym go, niech to za dowód o wyż
szości jego nad innemi posłuży, że w ciągu lat kilku, całe
pićrwsze wydanie wyczerpniętćm zostało; rzecz niesły
chana w dziale umiejętności muzycznych.
Żałować przeto należy że nasz autor Zasad harmonii,
nie oparł tej swojej pracy na wymienionćm dopiero dzie
le Marna, jako celującem nietylko myślą za podstawę systematu przyjętą, ale i wykładem tak logicznym, jaki
w żadnem innem dziele spotkać się nie daje. Nie chce
my tu robić panu Kurpińskiemu zarzutu, aby znając dzie
ło, o którćm mówimy, nie osądził jego wartości; bo

m oże

je wlicza do zbyt filozoficznych, o jakich na str. O1** wspo
mina. Filozofia do wszystkiego się dzisiaj mięszając, co jest
wypływem postępu umysłowego ludzi, nic zepsuć niemo-
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że, bo to ona właśnie wszystkie błędy prostuje, i wątpli
wości rozstrzyga, i nowe wynajdując prawdy, do ich do
wiedzenia silnie się przykłada. Nadto też jej być nie mo
że, bo każda nauka tyle jćj tylko używa, ile do swoich
celów potrzebuje. Ale opuśćmy Marna i jego system, by
się zająć tym, który pan Kurpiński przyjął. Dziwną tu
rzecz spotvkamv; autor nie znał dzieła, z którego system
swój wydobył. Owo Polyphomonos Schillinga za wzór p.
Kurpińskiemu służące, jest żywym przedrukiem dzieła
wspomnionego wyżej Logiera, rozdwojonym szerokiemi
frazesami, powtarzaniem, na które się i pan Kurpiński
uskarża, i czczą gadaniną, do tego stopnia, że z objętości
346 stronnic, do przeszło 800 napuchło. System Logiera
nie jest bez zasługi, jako środkujący między dawniejszym,
który się wyłącznie harmonią zajmował, a ostatnim, któ
ry z niej sługę melodyi zrobił. Schilling a za nim p. Kur
piński, przyswoili go sobie; jak się jednak zdaje, ten osta
tni niezupełnie i dawniejszym pogardził, co można z wy
kładu miarkować. Schilling plan czyli rozkład nauki za
trzymał taki sam, jaki u Logiera znalazł, a maleńkie
zmiany, jakie w nim porobił, przynajmniej pozorem le
pszej systematyczności łudzą. Pan Kurpiński całkiem pra
wie rozkład przemienił, ale zatrzymał nadział Schillinga
na lekcye, który niczem innem nie jest, ja t zwyczajny po
dział na rozdziały, i wprowadził, zarazem osobny, lekcyoyvy kształt tłumaczenia się, którego próbę późnićj
przy szczegółowym rozbiorze Zasad harmonii przytoczymy.
Zamierzając ocenić yyartość jakiegokolwiek naukowe
go dzieła, nie można pominąć jego planu czyli układu, i
rozwinięcia go, czyli wykładu. Dwoisty ten podział pra
cy autora, najważniejszą po systemie jej istotę stanowi,

100

R O Z B IÓ R D Z IE Ł A

* *

i wzgląd na to uboje, przewodniczyć mu powinien przy za
częciu dzieła, i przy jego wykonaniu. Sam już układ, nie*
tylko daje wyobrażenie o usposobieniu, z jakiem autor
wziął sit? do dzieła, i wykrywa pojęcie jego systematy
czne całej nauki, którą przedmiotem swćj pracy uczynił,
ale nadto bardzo ważnym jest do udania się dzieła wa
runkiem. Może bowiem plan wpływać znakomicie na ja
sność wykładu systematycznem rozwijaniem prawd je
dnych z drugich, i tym sposobem ułatwienie ich pojęcia.
Autorowi także skraca mozolną pracę przekonanie o pra
wdach, które rozwija; i przeciwnie zły rozkład karze go
nadzwyczajną trudnością w dowodzeniu, gdy go poprze
dnie wpuszczenie nie przygotowało, a nawet zupełnem
niepowiedzeniem się grozi.
U p. Kurpińskiego niezawsze wykład sam z siebie się
snuje, i dalsze wywołuje rozwijania; taknp. „postać akkordów,“ pod którą autor rozumie to co powszechnie poz\cvami nazywamy, nie zdała się ani do wyjaśnienia mclod\i, którą poprzedziła, ani rytmu, który następuj®, i ra
czej byłaby na miejscu po opisaniu „dwóch nóg ciała
harmonii“ jak je autor nazywa, a dopićro mogły nastąpić
„punkta tonikalne.“

„Melodya“ winna była uprzedzić

„appodziatury“ i „tony przechodnie.“ Rzecz o „nucie
pedałowćj,“ sam autor za niestosowną uważał w tem
miejscu, gdzie ją osadził, nazywając ją ustępem. Gdvby
był wskazał porządek modulacyj w jakimkolwiek tworze
muzycznym, a którego wżacnej nauce harmonii nie bra
kuje, miałby sposobność i o nucie pedałowćj pomówić,
jako o tonie, który najodleglejszych modulacyj dozwala,
bo je wiąże między sobą i z głównym tonem, dając im
podstawę, bez którejby się zapadły, że tak powiem. Po
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mijając inne nietrafności rozkładu, nie pojmujemy zu
pełnie, czemu autor dopiero w lekcyi piątej ogólnym
nadpisem „minor” naznaczonej, wspomina o konsonantacli i dyssonantach; czyż każdy mniemać nie będzie, że
w tonach major zwanych, o jakich dotąd mówił, nie ma
ją miejsca ani interwalle dobrze i źle brzmiące, ani zło
żone z nich akkorda? Albo dlaczego ustęp o „logicznem
prowadzeniu basu,“ tak silnie z samą nauką związany,
autor dopićro po „dokończeniu ’ i po „doradzie ogól
nej” zamieścił? Tak zakreślony plan, i ogólne uwagi
przy końcu rzucone, i „lekcya harmonii dla płci pięknej,”
i wypuszczenie rozdziału wyłącznie melodyi poświęcone
go, które zrujnowało system Logiera, odbierając mu
właśnie to, czem przed innemi celuje, i sam wykład lu
bo w tonie przybranym prowadzony, pozwalają uważać
Zasady harmonii dla lubowników, jako własne pana Kur
pińskiego dzieło, którego drobniejszych szczegółów przetrząśnieniem zajmiemy się teraz.

Aby rzetelną korzyść

czytelnicy odnieść mogli z naukowego dzieła, winno ono
od elementarnych wiadomości wykład rozpocząć; oneto
bowiem usposabiają do zrozumienia nauki samćj; a je
dnak p. Kurpiński dawszy poznać

znaczenie wyrazu

harmonia u starożytnych Greków, Egipcyan i Rzymian,
objaśniwszy co pod tym wyrazem dzisiaj rozumimy, po
wiada , ¿e zasad harmonii nie będzie „po elementar
nemu 'w k ładcł, bo tego każdy zwyczajny jenerałbasista
nauczyć może”.

Wszakże wolelibyśmy ażeby ram tego

nauczył Ljmiast odnoszer*a się do nauki osobnćj, albo do
swego poprzedniego dzielą w r. 1821 wydanego. W o 
lelibyśmy znaleść tu wszystko co do zrozumienia nauki
o lu rnionii jest potrzebne.

Czuł to zapewne szan. autor
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gdy we wstępie do swego pierwszego dziełka nie odsy
ła do swej szkoły na klawikord, bo jak mówi: „może
nie każdy tę część posiada.” Nauka w interwałłach, czyli
odległościach tonów, dlatego, że one twórz;] akkorda
z których się harmonia składa, do pierwszych i niezbę
dnych wiadomości należy, a brak jej zaraz na samym
wstępie ucznia zniechęcić może, bo bez tego, ani kro
ku śmiało postąpić nie jest zdolny.

Wykład dzisiejsze

go systemu muzycznego na brzmieniu ciała zasadzony,
poprowadził autora do pokazania dwóch

akkordów:

tercjowego i septymowego, chociaż dedukcya jakkol
wiek prawdziwa, niezupełnie jest jasna, a nie ma po
przedniej nauki o interwałłach, coby na nią niejakie
światło rzucić mogła; brak ten uderza jeszcze i przy cy
frowaniu pózniejszem akkordów, bo nie wiemy, na czem
ono jest oparte, i do czego służy. Ten niedostatek tym
bardziej czuć się daje, iż zaraz na str. 11 autor mówi:
„że akkord tercyowy jest początkiem i końcem, a septymowy „trzyma sens w zawieszeniu,” dlaczego?— tylko
wykazaniem cząstek składowych wymienionych akkordów,
i rozebraniem ich natury, wytłumaczyć można było. Ta
kie wyrzeczenie się elementarnej części nauki niezawsze
autorowi towarzyszy, bo mówiąc o gammie, objaśnia co
jest dyatoniczna, a co chromatyczną, choć każdy do na
uki harmonii się zabierający, wić o podziale takim gammy,
i na czćm się on zasadza. Lepiej jednak powiedzieć za
wiele, jak za mało.
Jeśli teraz przypatrzymy się wykładowi, spotkamy
jeszcze niedostateczności, wątpliwości, a nawet myłki
i takowe wykazując, poznamy zaraz ich przyczynę. Dla
tego tćż nie będziemy się silić na zgromadzenie w je
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den punkt wszystkich, do tej lub owej kategoryi na
leżących, ale postępując zbiegiem dzieła, raz nad tćm,
drugi raz nad

innem zastanowimy się uchybieniem.

Przyjdzie się też nieraz i wracać, albo wyprzedzić wy
kład, by obejrzeć w całości, rozrzuconą po dziełku tę
lub ową część nauki, czego wszakże za wadę nie poczy
tujemy, mianowicie wówczas, gdy podług zamierzonego
planu, wypadało autorowi odwołać się do tego, co po
przedziło, albo niezupełną wjednćm miejscu naukę, dla
braku usposobienia czytelników, uzupełnić na innym i
wyższym stopniu ich przygotowania naukowego.
W definicj ach, p. Kurpiński niewszędzie jest szczęśliwy.
Chcemy np. wiedzieć co jest tonika, posłuchajmy w ykła
du autora na str. 12lej: „Wszelki utwór muzvkalnv
ma
J
J
swój punkt, od którego zaczyna; tym punktem jest obra
na gamma z jakiegoś tonu.... punkt ten nazywa się te
chnicznie tonika,” zaraz niżćj akkord tercyowy, tonika
nazywa, a na str. 13UJ znów powiada: „gamma stano
wiąca tonikę,” a przecież ani gamma, ani akkord tercy
owy toniką nie jest, bo oboje z niej się rodzą.

Na str.

17lej autor mówi: „Rytm jest wyrażeniem taktu w ró
żnych postaciach, czyli takt figurowany.

Na poparcie te

go określenia daje autor długi przykład, dla tych tylko
zrozumiały, co praktycznie przynajmniej wiedzą, na czćm
rytm polega, tym bardziej, że żaden przykład nie zdoła
wszystkich kombinacyj rytmicznych pomieścić. Rytm bo
wiem polega na rozmaitej długości brzmienia tonów je
dnych względnie do drugich. Inne obszerniejsze rytmu
znaczenie, porównane być może do stóp metrycznych,
i jak one zasadza się na peryodycznem wrażeniu jednych
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i Uch samych miar: ale o tem drugiem mówić autor nie
uznał za potrzebę.
Rzecz o kadencyach muzycznych, jakkolwiek krótka, su
rowszego z naszćj strony roztrząśnienia wymaga. Autor z sa
mego zaraz początku mówi: „Bez akkordu subdominanty
i kwartsextowego nie byłoby prawdziwej kadencyi, bo te
akkorda:

as— g — as
es— es — es
c— des— c

as— as — as
es— f — es
c— des— c

\ b /
as— es— as jj as— des— as
nie stanowią jeszcze kadencyi.“ Pomijamy, że autor pier
wej uczy, czćm kadencye nie są, niż czem są powie
dział; ale kto wie co jest kadencya, zarzuci tu błąd au
torowi; bo jak pierwsze trzy akkorda, a nawet ostatnie
dwa tylko, stanowią zupełne zamknięcie peryodu muzy
cznego, bo od dominanty do toniki, czyli z ruchu do spo
czynku prowadzą, tak drugie trzy akkorda bardzo często
w kompozycjach kościelnych jako zakończenie używane
bywają, co kompozytorowi naszemu dobrze jest wiadome.
Ani ich też dodatkiem nazwać można, a choćby nim by
ły w istocie, ostateczne zakończenie, czyli doskonałą kadencyą sprowadzają, a przynajmniej akkordem dominanty
poprzedzone 1)yć muszą, bez którego nie ma wyniesienia
harmonii, z któregoby do spoczynku ułożyć się mogła.
Dalej autor tak m ów i: ,,Są różne akkorda kwartsextowc, uboczne, przypadkowe, o tych teraz nie mówimy
(gdzie autor o nich mówi?) chcę mówić o akkordzie kwartsextowym, kadencyonalnym.” „ W krótkich sztuczkach,” są
dalej słowa autora; jakoto: w piosneczkach, mazurkach,
walcach, galopadach i t. p., nie używają akkordu kwart-
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sextowego; lecz we wszystkich sztukach rozciąglejszych,
gdzie sens jest prowadzony na długą miarę, nie byłoby
wyraźnego zakończenia i wyjaśnienia tego sensu, bez
użycia akkordu kwartsextowego na dominancie.” Ztąd
wnieśćby można, że wyżej wymienione małe sztuczki, nie
potrzebują zupełnego zakończenia, i na jednoby wyszło,
jak gdybyśmy utrzymywali, że myśl wydana kilkoma lub
kilkunastoma wyrazami, zamknięcia z sobą nie niesie,
i to co samo w sobie jest skończone, końca nie ma. A je
żeli szan. autor drobnostkom muzycznym krzywdy wy
rządzać nie chce, odbierając im zakończenie dokładne, to
przyzna, że i bez akkordu kwartsextowego ono może
mieć miejsce; i chociaż ten akkord wprowadzony przed
końcem, nic nie psuje, ale owszem pomaga, to jednak
koniecznym nie jest.

Dlaczego zaś pomaga, łatwo od

gadnąć, zastanowiwszy się nad jego naturą. Jako najdal
sze przekształcenie akkordu tonicznego, najmniej też za
chowuje ducha spoczynku zakłóconego wdarciem się
pierwiastkowej kwinty za podstawę; kwinta nawet już
w akkordzie tonicznym ze wszystkich jego składowych
cząstek, najwięcej rozmaitości niesie, i wdzićra się do
przewodniczenia nastąpić mającym akkordom, do najwyż
szego stopnia życie tonów podnoszącym; a że w akkor
dzie kwartsextowym właśnie za podstawę im służy, wrięc
dostawszy się raz na tę głównego tonu godność, chce się
w nićj utwierdzić za pomocą stowarzyszonych dźwięków;
rada więc opuszcza towarzystwo tonów, któremi jako
podstawa akkordu kwartse\towego władała, by się oto
czyć rodziną dźwięków z nićj, jako tonu odtąd głównego,
i jakby toniką będącego, zrodzonych. Tok więc akkord
Tom I. Styczeń 1845.
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kwartsextowv chętnie się na akkord dominanty ziówa,
by znów najwyższe jego życie, pożądaniem spoczynku na
tchnięte, do tonicznego akkordu sprowadzić; pomaga więc
do zakończenia, ale do niego koniecznym nie jest, bo
chociaż podżega życie, piastunem jego nie jest, i spoczy
nek pożądanym jest tylko po akkordzie dominanty, która
tego życia jest ogniskiem. Z tego względu nie możemy
podzielać zdania szanow. autora gdy mówi: „Akkord
kwartsextowv objawia, że peryod (okres) już nadcho
dzi!” tylko zwracamy uwagę czytelników, że co innego
jest peryod jako okres uważany, a peryod jako koniec
przyjęty; pojęcie to jednak p.Kurpiński w zdaniu przyto
czonym mięsza, i to samo ponawia, mówiąc o dwojakich
kadencjach. Ani łańcuch akkordów nie jest mową to
nową, jak chce autor, ale jednym z jej środków czyli spo
sobów; dodawszy do nich inne muzyki czynniki: melodyą
i rytm. i powiązawszy je z sobą logicznie, tojest stoso
wnie do zamierzonego celu, dopićro mowę tonami mieć
będziemy.
Mówiąc dalej o kadencyaeh, tak się autor tłómaczy: „Kadencye są właściwie dwojakie: kadencya
za«1
wieszona, czyli pół peryodu, i kadencya kończąca, czyli
cały peryod,” i na tem kończy bez wykazania na czem
one polegają.

Daje wprawdzie przykłady, ale nieobja-

śnione, bo jestże to objaśnieniem, gdy mówi: „Patrz
w przekładzie 32 i 44 przy znaku nb> to jest kadencya
zawieszona czyli pół peryodu, w przykładach 33 przy
znaku nb i przy końcu, to jest kadencya kończąca, czyli 42
cały peryód.” Trudno tu pojąć, co stanowi jednę lub dru
gą kadencyą. Zdaje się że nierównie jaśnićj możnaby to wy
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razić, w ten sposób naprzykład: Kadencja muzyczna jest
to zakończenie pozorne lub rzeczywiste; pierwsze w przy
kładzie 32 i 42 przy znaku nb, polega na wprowadzeniu
akkordu dominanty po akkordzie tonicznym, drugi sta
nowi zlew akkordu dominanty, na akkord toniczny, jak
to ma miejsce w przykładach 33 i 42 przy końcu. Tak
objaśniony czytelnik sam zdoła poprawić błąd drukarski
w przykładzie 42 przy kadencyi zawieszonej, popełniony,
i nb w takcie siódmym zamieszczone, do początku ósme
go przeniesie. Ale i taki wykład nie wystarczy; harmo
nia jako sługa melodyi, bardzo niedokładnie tytko wska
zać może istotę kadencyi; dalekoby ona wydatniejszą
była, gdyby sam autor melodyą był zrobił do przygry
wki wrprzykładzie 42 zamieszczonej, i tak melodyjnie jak
rytmicznie wsparł kadencye harmonijne, których działa-nie w tenczas dopiero istotnie się okaże. Zamiast jednak
dać melodyę, dorabiać ją każe, nienauczy wszy jeszcze te
go przynajmniej tyle, ile nauczyć można. Nie wspomina
obudowie jej rytmiczno-metrycznej, choć bez niej melodva dobra istnieć nie może, ani o tworzeniu okresów
w

7

i składzie ich z mniejszych cząstek, że już pominę naukę
wysnowania całych myśli i ustępów z jednego motywu;
to wszystko bez rozległego wykładu, rozbioru przykła
dów danych, a nawet długiej wprawy, dostatecznie po
jęte być nie może. A jednak cała nauka o melodyi, u p. Kur
pińskiego kończy się na tych kilku wierszach: „Tony prze
chodnie, dyatoniczne, chromatyczne, appogiatury, różne
kombinacj e tego wszystkiego,to jest melodye, to jest śpićw ”
(str. 16.). Jeśli do tego dodamy liczne przykłady z gamm,
które autor po połowie dziełka rozsypał, będziemy mieli
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wszystko, co o melodyi czyli śpiewie powiedział. Ale mylę
się, nie wszystko to jeszcze, bo słuchajmy zaraz po przytoczonem opisaniu melodyi następujących słów autora:
„Mówiąc na początku dzisiejszej lekcyi, ¿e dwa funda
mentalne akkorda, sąto dwie nogi, na których ciało
harmonii uwija się po miejscach zamierzonych i t. d.

uważałem jak panowie między sobą szeptali, co to jest
ciało harmonii? — Panowie! melodya jest ciałem har
monii; to jest kibić, to jest gracja, to są wszystkie
wdzięki; tak, panowie! i wdzięki w swoim toku mają har
monię. Postrzegani w iskrzących waszych oczach zapał

do kompozycyi. Po tćj drugićj mojej lekcyi, j u ż mo* ¿ecie komponować, ale tylko na tych dwóch akkordach;

możecie sobie pobalansoicac na dwóch nogach, ale nie
czyńcie z miejsca żadnego kroku, nie tańcujcie jeszcze.“
Niechże sobie panowie balansują, my idźmy dalej posłu
chać, jak im autor do tańca grać będzie.
Na str. 35, mówiąc o zakazanych oktawach i kwin
tach, i uprzedziwszy by ich unikać, bo są przykre dla słu
chu, zamiast wyłożyć sposoby, które od złego ustrzegą,
daje martwy przykład, bo nieożywiony objaśnieniem;
a dodawszy, że lepićj nie dopełnić akkordu, aby tylko
uniknąć tych kwint i oktaw, wyznaje, że jest trudno i
„zręcznie się trzeba wywijać.” Im nauka trudniejszą, tym
wykład dokładniejszy byc powinien. Dopełnia go autor
poczęści z innego powodu, i na innćm miejscu, i dlatego
niedostatecznie. Jeszcze na str. 1-uJ nazwawszy akkor
da tercyowe i septymowe dwiema nogami ciała harmo
nii, dla uzupełnienia personifikacji, daje jej także dwie

rączki. Czwarty stopień gammy jest jedną, a siódmy dru-
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gą. Natura tych rączek jest ta, że siódmy stopień docią
ga do oktawy akkordu tercjowego, a czwarty do tercyi.
Ciekawym, objaśnia autor, która noga i rączka ciała har
monii jest lewa, a która prawa. Na str. 43, tak między
innemi naukę o nich rozwija. ,,Kiedy która z tych uchwy-

lek jest podstawą akkordu, w takich przypadkach nie
trzeba tego basowego tonu podwajać, bo się formują
z basem zakazane oktawy.“

Jestto prawda, ale bardzo

względna. Można bowiem grożące oktawy obejść, pro
wadząc jeden głos do tonu przechodniego, nim się zleje
na ten, do którego natura go woła:
F — d— e
h ----c

I I — d— c
r
o
f ----e

S ----?
F ----e j H ---- c

To małe kołowanie z ostrożności użyte, tam gdzie się da
wprowadzić, uchroni od złego, a nie zatrze charakteru
tonów f i h przez d do e i c dążących, i tym mniej jeśli
ton przechodni krótszym będzie od tego, któremu drogę
toruje, np. gdy f lub h jest półnutą a ton przechodni d
ćwierciową albo raz wiązaną. Ostrzedz tylko wypada, że
szybkie przemknięcie się tonu przechodniego, pochodzące
albo ze zbytecznej jego krótkości, albo tćż z prędkiego
ruchu (tempo) nie pozwalając mu ustalić się w działaniu,
prawie nie przeszkodzi złemu, któregośmy się za jego
pomocą uchronić chcieli. Ale są jeszcze i inne sposoby
uniknienia złych oktaw. Jeśli logiczne prowadzenie głosow, potrzebowało tak zdwojonego basowego tonu, albo
inne powody do użycia go w ten sposób zmusiły, to sobie
tego bez wahania pozwolić można, mianowicie

wt

głosach

średnich, np. alcie i tenorze, tylko miasto ton w dwóch
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głosach zamieszczony, w jednakowym poprowadzić dalej
h— c
p ----- nr
A o
d— c

Cl1
o

kierunku, sprzeczny im trzeba nadać pochód, np.
f— e
ii- s

11— c
F— e
W pierwszym przypadku F wyższe do y się wznosi,
w drugim //d o g spada. I gdyby ztąd jakieś nieządowolnienie dla słuchu wyniknąć miało, to sprawienie go mo
gło być zamiarem kompozytora, który wyrażenie tym
sposobem danych uczuć za stosowne, a może jedyne uznał.
Niezadowolnienie to jednak zupełnie zniknie, jeśli ten ton,
na który podług natury swojej, obadwa głosy zlać się
powinny były, od jednego z nich pominięty, kierunkiem
głosu trzeciego, najlepiej sąsiedniego, zastąpiony zostah— c
F— g
d— e

d —c
H-g
f— e

F— e

H— c

Żądaniu słuchu staje się tu zadosyć, bo choć nie drogą
spodziewaną, to inną a bardzo blizką oczekiwane tonv c
i c przybyły.

Nietylko wszakże przy wspomnieńvch

dwóch rączek zdwojeniu służą; wymienione tu sposoby
uniknienia następujących po sobie oktaw, i w każdym
innym podobnym przypadku użyte być mogą. Szanow.
autor mógł i miał sposobnosć o tcm wspomnićć, mówiąc
0 zakazanych oktawach, i jeszcze nauczyć, że szereg po
dwojonych tonów, jako wzmocnienie pojedynczych wpro
wadzony, jako umyślny i logicznie użyty, złym nie jest,
1 unikać go nie potrzeba. I wypracowanie kwinty podo
bnej wyciąga uwT
agi. Nic np. nie wspomniano o miłem
następstwie kwint fałszywe mi pospolicie zwanych, po czy-
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stych; a nawet samych tylko czystych, co się przy akkordzie sexty nadmiarowej bardzo często zdarza, a w miej
scu stosownem użyte wcale nie razi.
Rozszerzyliśmy się tutaj o tych oktawach i kwintach
(które autor idąc za innemi, zakazanemi nazywa) może
nad zakres rozbiorowi dzieła przepisany, a to z dwóch
powodów: raz, żeby rozbiór niniejszy nie był tylko bezkorzystnem dla czytelnika wyliczaniem postrzeżeń; dru
gi raz, aby wykazać lepiej czego należałoby jeszcze spo
dziewać się w rozbieranym wykładzie. Dla krótkości je
dnak ukryte oktawy i kwinty, opuszczone zostały jako mnićj
ważne. I pan K. o nich nie wspomniał, co mniejsza, ale
nie powiedział nic o przyczynie tego niemiłego brzmienia
oktaw i kwint posobnych, a przecież takiego objaśnienia
każdy myślący czytelnik ma prawo żądać.
Na str. 40, wskazawszy autor sposoby przejścia przez
tonv koleją kwint i kwart za pomocą akkordów domi
nanty, subdominanty, i septymowego, dodaje: „Jeszcze
. jest wiele konbinacyj, ale teraz nie chcę panów niemi nu
dzić; później sami je wynajdziecie.” Kto wykłada naukę,
w inien w prawdzie ile można, w pociągający sposób ją
przedstawić, aby pozyskać miłość dla niej, wstręt poko
nać, i drogę do jej nabycia prowadzącą kwieciem przy
stroić, ale nie pomijać, co do jej wykładu należy, dla
tćj przyczyny że nudzi czytelników. Rzetelne do nauki
zamiłowanie, tylko dokładnością jej podniecić i utrzy
mać można, a praca przykrą nie będzie, gdy za każdem
przyłożeniem się do niej, nowe zdobywamy wiadomo
ści.

Czy zresztą godność nauki pozwala nawet przy

puszczać, że ona znudzi? Komu nie smakuje, niech
się do niej nie bierze; ale gdy kto chciwy oświaty ze-
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chce się nad książką mozolić, toć trzeba mu ułatwić co
tylko można, bo każda niedostateczność nie znudzi już,
ale zupełnie odstręczy. Bo i gdzie znalćźć te kombina
cje, a raczej jak je wyśledzić w dziełach mistrzów? jedynćj drogi, drogi analizy muzycznej nie nauczywszy,
nie możemy żądać aby ktoś sam dochodził tego, co znają
cemu rzecz praktycznie, łatwćm się wydaje. W e wstępie
słusznie się autor uskarża na rozwlekłość i częste po
wtarzanie w dziele Schiłlinga, które za wzór sobie obrał;
zkąd te wady pochodzą, powiedzieliśmy wyżej. Ale da
leko są one znośniejsze, niż brak lub ciemność ze zby
tecznej krótkości wypływająca, bo choć nudne rzeczywi
ście i naukę tamują, to przecież coś z nićj wydobyć mo
żna; ale jak opuszczenia zastąpić? A jednak i nasz au
tor niekiedy zbyt przykłady przedłuża, np. przy tonach
wstępnych czyli appogiaturach i przy pokazywaniu gamm
z przygrywką, i przy tćm co rytm ma objaśniać; a owre
wzorv melodyi prawie trzy stronnice zajmujące na kar
cie 18tój zaczęte, i ta przygrywka z powodu poważnego
charakteru akkordu subdominanty na str. 28 zamie
szczona, a tutaj służąca do okazania lekkości jego, a
oprócz tego niedokładna w budowie rytmiczno-metrycznći
i t. p. to wszystko zabićra wiele miejsca, choć mogło
być kilkoma słowy, albo daleko krótszemi przykładami
zastąpione.
Nauka o konsonansach i dyssonansach, czyli o interwallach i złożonych z nich akkordach dobrze i zle brzmią
cych, należy już dzisiaj do przestarzałych. Ze ją jednak
autor przyjął, należało mu powiedzieć, które interwalle i akkorda do tych drugich liczy, i wykazać na jaki
użytek ten podział służy. W dawniejszych systematach
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obchodzono się z dyssonansami jak z jajkiem; polecano
aby tony przykro brzmiące do jakiegokolwiek akkordu należące,

w poprzednim, jako dobrze brzmiące,

zamieszczać i do następnego dyssonującego akkordu
przetrzymywać bez uderzenia ich na nowo, i to przy
gotowaniem nazywano.

Tak przygotowany dyssonują-

cy akkord a raczej ton, musiał podług recepty ogólnej
na konsonujący spłynąć i to znów rozwiązaniem się
zwało.

Taka manipulacja łagodziła znacznie przykre

brzmienie dyssonujących tonów. Że jednak dzieła wiel
kich mistrzów w sprzeczności z nią były najczęściej, a
trudno ich było do baczenia na te i inne przepisy zmu
sić, starali się teoretycy te zboczenia usprawiedliwić. Nie
mogąc tego dopiąć podług swego systematu, wymyślili
styl ścisły i wolny, wynaleźli wyjątki i licencye, które
nietylko jak każde wyjątki, zaciemniały i utrudniały na
ukę, ale są najlepszym dowodem niedostateczności takie
go systematu.

Bo nacóż się zdały przepisy od których

odstępować wolno? Ale gdy jeszcze i na to uwagę zwró
cimy, że takie obwijanie w bawełnę przykrego dźwięku,
główne u dawnych harmonistów stanowiące prawidło,
zabija dzielność i prawdę muzycznego wyrazu, że za
pieszczotą dla słuchu się ugania, chroniąc go ile możno
ści od tego co mu nie schlebia, pojmiemy brak filozoficzności dawnego systematu.

Pokazuje się to nawet

w barbarzyńskich nazwach zakazanych kwint i oktaw,
albo fałszywych relacyj (których pan K. bardzo lekko
dotyka).

Nie chcemy tu utrzymywać, jakoby tego wszy

stkiego bezwarunkowo używać można; ale jak uczucia
ludzkie niezawsze są miłe, słodkie i łagodne, lecz po
dobno daleko częściej przykre i bolesne, tak i muzyka
T o n 1. Btyeieu 1845.
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jako mowa tych uczuć, nie powinna się przed prawdzi
wym ich wyrażeniem cofać, ani się lękać rozranić serce;
wszak i do zagojenia ma środki. Jako sztuka piękna,
muzyka nie służebnicą zmysłów, ale posłannikiem pra
wdy być powinna, a prawda jaka z dzieł sztuki do nas
przemawia, przykrą być nie może, bo jest w duszy na
szej złożona. Któż odwróci oko od męczarni Laokoona
i boleści Nioby, kto zamknie ucho na opowiadanie Ugolina ? — nikt zapewne, choć z równą podziwia rozkoszą
rześką piękność Apollina Jielwederskiego i bóstwT
o Ma
donny. Dlatego też na złość mgłym teoryom, muzyka
miała wielkich mężów, których dzieła władały sercami
przodków naszych i następnym po nas pokoleniom, serca
poruszą.

Ale wróćmy do dyssonansów pana Kurpiń

skiego.
Na str. 56 tak mówi: „Niektórzy teoretycy uznali septymę wakkordzie dominanto -septymowym, za ton dyssonujący, z przyczyny, że ona jest rączką prowadzącą do
wielkićj lub małćj teoryi; że akkord dominanto-septymowy nie może być końcem, że jest tylko wiodącym, że
w przewrotach dwa tony są tuż przy sobie, któreto to
ny sprawują nieco przykrą wibracją.” Miłośnik jaki dyssonującćj septymy, spytałby tu autora naszego, gdzie ta
kie przyczyny wliczenia jej do rzędu zle brzmiących po
dano, ale my tego nie zrobimy; i owszem hasłem naszćm jest: śmierć dyssonansom.

P, K. przytoczywszy

zdanie powyższe o septymie; powinien był błędność jego
okazać, jeśli o tej septymie inaczćj trzyma; lecz tymczasem
krótko tylko wyraża się str. 57: „mniejsza o to, niech
tak sobie utrzymują (sic). My jednak dla lepszego po
rządku, ten akkord uważać będziemy za czysto brzmiący
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Raz uznaliśmy dwa pierwiastkowe akkordy

(tercjowy i dom. sept.) za dwie nogi ciała harmonii,
więc oba akkordy są czysto brzmiące we wszystkich swo
ich pozycyach w tonie major i minor.” Nie jestże to
niesłychana dowolność w wykładzie nauki? a więc ka
prys możeż stanowić dyssonanse i konsonanse.? I jakiż
ztąd wyniknie porządek? a gdyby też i ułatwienie jakieś
ztąd powstało, godziż się je kosztem prawdy

i logiki

zyskiwać? przecież, na mocy lakiegoto wykładu autor
nie waha się powiedzieć: „przyjęliśmy więc i uznaliśmy,
że akkord dominanto-septymowy, jest czysto brzmiący.”
Na to trudno co odrzec; idźmy dalej. Mówiąc o wielkim
septymowym akkordzief i podając różne sposoby jego ro
związania, to: h — a
e— c
c— f
które za prawdziwe podaje, rozmaicie tłómaczy. Raz
uważa akkord wielkiej sepljmy jako appogiaturę akkordu tercjowego, to znów septvmę h, radzi uważać nieja
ko appogiaturę,.lecz jako ton przechodni albo prolongacyą „jak panowie chcecie” i zaraz dodaje „jednak aby
się czegoś trzymać stale, uważajmy te dyssonujące septymy, za zwyczajne dominanto-seplymy, wiodące do swój
toniki, a wszystko
sobie’ ułatwimy.”
Ale baczny
uczeń
«
w
w«
zapjta, czy też to rzeczywiście zrobić można?. Jakże wiel
ką septymę którą pan K. do dyssonujących wyżej poli
czył, za jedno uważać z małą septjmą, którą za konsonującą uważać każe? Nie jestże ona ową prawą rączką,
którą się ciało harmonii do toniki swej dociąga? i zkąd¿e wj^)ływającą

z

natury dążność, może autor dowolnie
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przemieniać? PanK. jakby wyczerpał przedmiot i na samćj tylko wierze uczniów polegając , tak do nich prze
mawia na str. 60: ,,Wróćmy do próbki 3*j (1); jakże
w tćj próbce uważać będziemy dyssonujące septymy? od
powiadacie panowie, że jak zwyczajne dominanto-septymy; bardzo dobrze, zawsze tak należy je uważać choc

niemi nie są” (sic). A jeśli znowu który z uczniów mniej
powolny zawoła: dlaczego mam je uważać za to czem
nie są, wolę raczćj brać je za to, czćm je natura zrobiła,
tojest, wielkie dyssonujące septymy; taka odpowiedź bę
dzie już krytyką, którćj nie wytrzyma nauka pana K. o
wielko-septymowych akkordach, boć tu wszystko na tein
się obraca, że autor powiedziawszy na str. 57 wyraźnie
choć bezzasadnie: „przyjęliśmy więc i uznaliśmy, że akkord dominanto-septymowy, jest czysto brzmiący; ale wy

jąwszy ten jeden, wszystkie inne akkordy septymowe są
przykro brzmiącemi” a więc i akkord wielkiej septymy;
jednak później za czysto brzmiący uważać go każe. Cała
ta gmatwanina pochodzi widocznie z wady systematu
w ogóle, i w niezupełnym przyjęciu go przez autora,
w szczególe. Bo wprowadziwszy naukę o dyssonansach
i konsonansach, nie wszędzie się jej autor trzyma. Przyjąwszy małą septymę za konsonantę, a wielką, dyssonującą zrobiwszy, stracił prawo podciągnienia ich pod
wspólną zasadę, a jednak się jej w dowodzeniu chwyta.
w

Coś podobnego spotykamy przy nonach, gdy z ich pon\
odu

autor o akkordzie dommanto-septymowym wspo

mina. Porównawszy to co na stronnicy 59 powiedział,
o zdaniu „wielu uczonych harmonistów którzy nie bez
(I) Jestto przykład wyżej przytoczony.
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zasady utrzymują, że akk. domin. sept. chociaż pierwia
stkowy, jest tylko appogiaturą akkordu tercjowego, z tern,
co na str. 78 powiedział: „ponieważ akkord domin: septymowy uważamy niemal za appogiaturę akkordu tercy
owego” i t. d. spostrzeżemy, że pan K. sam stałego nie
objawia zdania, a ten jeden wyraz niemal taką mu
nadaje wątpliwość, że nie powinien był jak to zrobił,
poprzestawać na niem.

Z powodu akkordu dom. sep.

autor kilka razy mylnie powtarza, że 011 jest

wiastkowym; łatwo go jednak

pier

-

z tej godności zwalić. Har

monia jako nauka, jedną w swej całości być powinna,
i z jednego natury prawa, leżącego w działaniu ciała
brzmiennego wyprowadzoną być musi.

Ale nie może

być zlepiona z dwóch akkordów, jako pierwiastkowe
przez autora podanych. Jeśli się one oba dzielą tą pierwiastkowości zasługą, żaden pierwiastkowym nie jest,
boć pierwiastek jest jeden, jedyny, i powinien mieć
w'sobie całość bezwzględną, zaród, życie i koniec; ak
kord tcrcyowy ma to wszystko w sobie, sam więc za
pierwiastkowy wystarczy, gdy tymczasem akkord domin,
sept. jako wiodący, nie mogący się samoistnie utrzymać,
być początkiem i końcem, jak to pan K. kilkakrotnie
w swćm dziełku powtarza, pierwiastkowym być nie mo
że. Błąd ten nie jest wyłącznym naszego autora błędem;
wielu teoretyków przed nim go już popełniło. Ich też
wykład jest ciemny, zwikłany i prawie zupełnie z krytyki
autorskiej obrany. Wykład tedy naszego autora nie mo
że być lepszy, choć żaden z poprzedników pana Kur
pińskiego, tyle co on się nie wikła, żaden takich do
wolności nie daje za dowody. Pomijamy naukę o no
nach które nieco lepiej jak septymy są traktowane.
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aby się na chwilę zatrzymać nad uchybieniem, które z nieodgadniętej dla nas przyczyny wcisnęło się do dzieła.
Subdominanta nazywa się czwarty ton do góry lub pią
ty na dół w gammie jakiegokolwiek tonu, i dlatego że
leży pod tjm który się dominantą nazywa.

Jeśli go za

podstawę akkordu tercyowego weźmiemy, musimy mu
dać tercyę i kwintę, jak każdemu innemu tercjowemu
akkordowi.

Np. akkord tercjowy minor wystawiony

na F. poddominancie w tonie C. będzie taki: c
as
F
To co autor na str. 85 powiada, dając akkord d
as
f
D

\

za subdominanto-tercyowy, nie zgadza się więc ani z tćm
co inni utrzymują, ani nawet z tem, co na str. 51 sam
utrzymuje i na str. 26, do której odsyła.
Jeśli mówiąc wyżej o miękkości starćj nauki harmonii,
pokazywaliśmy jćj brak odwagi w użyciu tak nazwanych
dyssonansów, to panu K. zarzucić tego nie można. Owszem,
zajmuje się niemi wiele, i zdaje się jakoby Bethowena
już z powodu częstego używania rozlicznych dyssonancjj do wielkich kompozytorów liczył, a przynajmniej za
wielką mu to ma zasługę, i słusznie. Bethowen wewnę
trzną energią i głębokością pomysłów, gwałtowany cios
zadał teoryi, i jegoto pewno dzieła tyle z nią sprzeczne,
najsilniej potrzebę nowćj nauki wywołały. Ale niesłu
sznie utrzymuje pan K. że biegli kompozytorowie, cho
ciaż się sadzą na najwyszukańsze dyssonancye, nie znajdą
żadnych godziwych, bo już Bethowen wszystkie wyna-
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lazł. Ani on, ani żaden prawdziwy artysta na dyssonancye się nie sadził, ani sadzić potrzebuje, bo tylko na
tchnienie wielkiego kompozytora stanowi, chociaż nau
ka je wspiera.

Szkolarslwoto jest uganiać się za efle-

ktem, a przecież tego do kompozycji rachować nie można.
Powiedzmy prawdę: mało świat straci, jeśli nowych dyssonancyj nikt już nie wy szpera, ale straci pan K., bo albo
tej którą'; nam daje za swoją na str. 93, wyrzec się bę
dzie musiał, albo ją za niegodziwą uznać pozwoli, bo
też ona jak sam mówi, rozdziera uszy. Nam się zdaje, że
to zawiele pozwalać muzyce władzy; niech tylko ona na
serca działa, to już więcej nie potrzeba. Na usprawie
dliwienie dyssonancyj swego wynalazku, opowiada autor,
jakieto boleści przeszywały serce króla, na widok zgo
nu syna następcy, który „miał nieszczęście z powozem”.
Naród któremu królował, był „agitacyjny”, „on sam sę
dziwy” i w synu „całą pokładał nadzieję na przyszłość”
a jednak ten „w jego oczach ostatnie wydaje tchnienie.”
„W tak przeraźliwej chwili, oprócz uczucia ojcowskiego,
stanęła mu razem przed oczy straszliwa przyszłość... król
bliski grobu....prawv następca w kołysce.... naród!!!”. Pan
K. jest w błędzie; w takiej chwili król niknie, by ojciec
cierpiał, a jeśli człowiek aż do tego stopnia z uczuć jest
wyzuty, że w tej samej chwili, która straszliwy cios ser
cu jego zadaje, zdolny jest rachować (bo tak robi po
lityka na uczucia niewzględna), to cios taki ledwie po
czuje. Ale to jest błąd, a przynajmniej artysta stan po
dobny za taki uważać powinien, i nie tak odrażającą rze
czywistość, ale lepszy ideał przedmiotem swćj sztuki
uczynić.

Wyjątków ona przedstawiać nie może, boby

pojętą nie była.

Ale przypuszczając raz jeszcze, że te
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wszystkie uczucia i rachuby, mogą, nieosłabiając się wza
jemnie, serce człowieka zajmować, czyż nie znajdziemy
większych boleści i nieszczęść ? Tu król ma jeszcze na
dziei płomyk w niepewnej przyszłości, ale czegóż spo
dziewać się mógł Pryam po upadku Hektora? jak czuła
matka gdy kryła swego syna

przed pewną prawie

śmiercią podczas rzezi niewiniątek? i że ostatniego przy
kładu użyję, jakie było utrapienie ludu żydowskiego,
gdy go Nabuchodonozor w niew olą poprowadził? gdzież szu
kać dyssonancyi na wyrażenie tego wszystkiego? Ale przy
puśćmy po raz ostatni prawdę uczuć, które autor w ser
cu człowieka upatruje, i zgódźmy się na to, że nie ma
większych boleści nad te, jakie one w sercu człowieka
sprawiają, toć jeszcze niekoniecznie tony rozdzierające
uszy, mogą je przedstawiać, i rozsądne stopniowanie
w sztuce możesłabszemi względnie środkami, ten sam sku
tek sprowadzić, jak gwałtowna ostateczność; co większa,
zastosować się tu da część przysłowia; contraria contra-

riis; przeciwne środki niespodziewanym użyciem, niepo
dobieństwem prawie, nieraz dzielniéj rzecz malują, jak
największe wysilenia na zwyczajnej drodze; tak np. na
głe milczenie, nieraz więcej znaczy niż najokropniejszy
łoskot. Ale wszystkie te środki obrachować się naprzód
nie dadzą, i wyrafinowana „dyssonancya nad dvssonancyami” pana K., nie przejmuje, ale razi,
Na str. 94 utrzymuje autor, jakoby cała nauka har
monii na tćm zależała, ażeby umieć poznać, jaki każde
go akkordu jest prawdziwy źródłoton, czvli gienerator.
Podług nas, bvłobyto tylko z jednej strony na naukę patrzćć: w’prawdzie gdy ona jest dobrze prowadzona, okaże, że jeden ton jest podstawą całćj rozmaitości harmonii,
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ale to nie jest zadaniem takiego dziełka jakie pan K. na
pisał. Nauka harmonii zależy na tern, aby poznać dała
wszelkie akkorda dające się z natury ciała brzmiennego
wysnować, ale nadewszystko na tern, by poznane do mu
zyki zastosować. Próbuje tego autor lubo ogólnie, w do
datku po ukończonej nauce harmonii załączonym. My
też ogólnie nasze uwagi rzucimy: z nich się pokaże, że
jeśli autor w części stanowiącej jądro nauki, mnóstwo
popełnił błędów (a nie wszystkie wyliczyliśmy jeszcze,
tylko ważniejsze), to sposób W jaki zakończył dzieło, tak
sponiewierał muzykę jako sztukę, że tego milczeniem
pokryć nie można. Po mechanicznym wykładzie formy
muzycznej, pan K. dodaje: ,,takiej przez długie lata trzy
mano się formy” i powiada, że w dzisiejszych czasach
wszystko się zmieniło, styl, formy i t. d. Gdyby autor
był odróżnił formę jaką natura sama muzyce narzuciła,
formę pierwiastkową, jedyną, taką właśnie jaką opisał,
od form z niej i podług niej wysnutych i wymyślonych ,
nie byłby mówił: „takićj przez długie lata trzymano się
formy.” A więc czemu nie opisał te j, jakiej się dzisiaj
trzymają? bo jeśli się dawna zmieniła, to opis jej przez
autora danv, mało się komu przyda, tym mniej, że nie
uczynił nawet wzmianki, iż z tćj pierwotnej formy, wyrodziły się inne, i te tylko zmieniać się mogą. Już o tćm
gdzieindziej bvła wzmianka, i dlatego się tu więcćj o for
mie nie rozszćrzamy.
Tylko co pan Kurpiński zaręczył, że komponować nie
uczy, aż zaraz w doradzie ogólnćj powiada, jak się do
utworzenia jakiej sztuki brać trzeba. Szkoda że p. Kur
piński więcej nie powiedział, w jakito sposób „obrawszy
sobie przedmiot jakiś, trzeba ułożyć plan, zakreślić forTom L Slycień 1845.
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mę podług wielkości lub małości, obrać stosowny tryb,
pulsacyą,

rytm;” bo gdyby był nas nauczył, jak to

wszystko zrobić, prosilibyśmy o objaśnienie, jak pod taki
schemat podłożyć „expressyą i fantazyą czerpane t z serca
i imaginacyi.” Nam się zdaje, że przynajmniej co do try
bu, pulsacyi i rytmu, właśnie odwrotnie postępować na
leży; naprzód ułożyć ich nie można, a wskaże je imaginacya natchnieniem podsycona, i wieje wr nie expressyą
i fantazją; a jeśli kto wyłącznie poradą rozumu rządzić
się zechce, to mu obojętność słuchaczów za taki rachunek
zapłaci. Ze w czasie kompozycyi na reguły zważać nie
trzeba, jest prawdą, bo nie można; natchnienie z przepi
sem nie chodzi w parze; ażeby jednak natchnienie nie
zdarzonego nie dało owocu, trzeba aby wykształcenie na
ukowe poprzedziło kompozycyę samą. Nie można się je
dnak zgodzić na radę autora, by nie poprawiać błędów’,
jakie się wcisnąć mogły do dzieła, pod wątłym pozorem,
że one dobry effekt robią. Tylko stosowny eiiekt jest
dobry, a taki nie jest już błędem, ale zaletą. To co au
tor z tego powodu powiedział, kryje w sobie ono odstą
pienie od przepisów, o jakich wyżej, pod nazwą stylu
ścisłego i wolnego, wyjątków ilicencyj, wspomniano.
Z dalszego ustępu to tylko jest jasne, że bas winien być
logicznie prowadzony, bo na czem to zależy, dojść nie
można. Autor szerokiemi frazesami chodzi około przed
miotu, jakby się go lękał dotknąć, i mówi: „że pochód
basu ma być po swojemu śpiewny, bez przykrych i nie
potrzebnych zawikłań i skoków.” Pan Kurpiński tak czę
sto rozrzutny w przykładach, potępił je teraz pod różnemi pozorami, i odesłał do dzieł mistrzów, co mu za,ste trud skróciło, ale czytelnikowi wcale jest nie na
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rękę; trzeba pićrwćj wiedzieć, czego i jak szukać, a tego
właśnie autor nie nauczył.
J
„Króciuchna lekcja harmonii dla płci pięknćj”, koń
czy zupełnie dzieło, i rzec można, jest jego koroną. Au
tor nie wymaga, by Damy całe niniejsze dzieło czytały,
„bo znajdują się

w niem ustępy zanadto umysłowe,

a tera samem nudne; to należy do mężczyzn.” Wskazuje
też niektóre tylko miejsca dostateczne, jak mniema do
zrodzenia wyższego wyobrażenia o muzyce w czytelni
czkach. Trochę z lekcyi pićrwszćj, całą drugą, bo „jest
krótka, i niebardzo nudna.” Z następnych lekcyj jakie
dla Dam przeznacza, pozwala im robić zakazane kwinty,
oktawy i fałszywe relacje. W lekcyi piątej każe opuścić
naukę o konsonantach i dyssonantach, a co najważniejsza,
i akkordach septymowych, choć na str. 73 opowiada: „po
znać ogólną zasadę akkordów septymowych w rozlicznych
kombinacyach, oto jest jedyna nauka harmonii, oczywi
ście trzeba się dobrze w tym przedmiocie rozpatrzyć.”
Lekcyi szóstej radzi przeczytać tylko trzy stronnice zośmnastu, a nakoniec dozwala nielogicznych basów.

Uczy

podrzędnych (jeśli tu coś podrzędnego być może) akkor
dów przechodnich, gnomowych, czyli migotnych? „cho
ciaż trudno oznaczyć zkąd one pochodzą, i dokąd dążą,”
a pominął to, co nauczyć może harmonii zależącej zno
wu według autora na tem: „aby umieć poznać, jaki jest
prawdziwy źródłoton każdego akkordu.”
Cóż więc Damy będą się mogły nauczyć, z tak poszar
panej nauki harmonii? Ale widać, że i trochę, którą im
zostawił, za niepotrzebne uważa, gdy mówi: „a gdyby
i to miało nudzić, to Damy grające na fortepianie i bez
znajomości nauki harmonii, niech siniało komponują ró

1 ’2 4
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żne utworki”, i zaręcza, że żadnego nie popełnią błędu;
„a gdyby się jaki według pedanteryi znalazł, ten błąd bę
dzie jeszcze wdziękiem.” To już druga dyssonancya nad
dyssonancyami, które pan Kurpiński wynalazł, ale nie har
monijna, tylko umysłowa; boć trudno co innego powie
dzieć, na taki niewczesny wyskok galanteryi dla Dam.
A ile im wdzięków przybędzie, jeśli pójdą za zdaniem
autora, pokazuje wyraźnie ten frazes jego, we wstępie
przytoczony: „Bez znajomości zasad, nawet silny zaród
talentu, jeśli śmiało postępować będzie, to mnóstwo po
pełni błędów.” Pan Kurpiński nie zobowiązuje Dam, za
przeczając im prawa, zdolności, lub chęci do prac umy
słowych, godności tych prac ubliża także, nudnemi je
nazywając, ani siebie nie oszczędza, dając do zrozumienia,
że pedanteni uczył, jakby tym sposobem chciał na sie
bie podejrzenie ściągnąć, że bez zamiłowania naukę har
monii napisał. Czyż więc praca ta nic w sobie dobrego
nie zawiera?— I owszem, prawie wszystko i nic prawie.
Prayyie wszystko, bo pan Kurpiński podaje główne wy
padki nauki z natury czerpanej,nie mógł się więc pomy
lić, a miał też utorowaną przed sobą drogę; i nic pra
wie, bo ani system odpowiada dzisiaj swemu stanowi
nauki, ani rozkład przedmiotów ściśle się trzyma jej bie
gu, a rozwinięcie często jest tak niedostateczne, ciemne,
dowolne, sprzeczne w pojedynczych ustępach, porówny
wanych z sobą, i złe rozszerzające dążności, że mimo
prawd niezbitych, które autor tłómaczyć usiłuje, ani ich
całość objąć, ani ich zastosoyyania do muzyki nauczyć się
niepodobna. Więc z żalem dla muzyki powiedzićć mu
simy: nie ma jeszcze w naszym języku dokładnćj nauki
harmonii.

O MNIEMANYM TRYBUCIE
I

HOŁDO WNICTIHÍ POLSKI CESARSTWU NIEMIECKIEMU,
prze*

c^£¿/i¿é¿atva fflpaczÁotVd&epe.
Multoties impúgnala, nunquam tamcn
ab ullo fuit penitus subjugata Palria.
Gallus p. 17 ed. i. V. B a a d t k i e .

Redakcya, chociaż nie dzieli z autorem absolutnego
przekonania jego, zjakićm w tej rozprawie wszelki cień
nawet uległości książąt Polskich w pewnej epoce,
względem cesarstwa Niemieckiego usuw a, bacząc je
dnak na to. że istotnie niektórzy dziejopisowie nasi, za
obszerne wnioski ze słów Dytmara (*), osobiście niechę
tnego Polakom wyciągają, i chcą koniecznie całą Pol
skę w X . wieku, nie zaś władców jej tylko, i to z kra
jów posiadanych za ujściem W arty do Odry, czynić
dannikami Cesarstwa: uznając prócz tego wiele nauki
i znajomości rzeczy, którćm się pismo niniejsze zaleca,
pośpiesza z umieszczeniem go, jako rozprawy mogącej
się uważać za dalszy ciąg uczonego dzieła, w tymże
samym przedmiocie od półtora już wieku napisanego
przez Jana Szulca professora Gdańskiego: Tractatus

hiatorico-politicus dv Polonia nunquam tributaria,
auforc Johanne Schulłzio. Gedani 1694, in 4to.
(*1 P. S. K. niewiedząc zapewne o nowćm wydaniu kroniki
Dytmara, z jegoż samego poprawami, >v Zbiorze Perza, usiłuje
osłabić wiarę w autentyczność podań tego starożytnego dziejopi*
sa. Wszakże szacowne zbiory kronik Niemieckich Perza, wszel
kie zarzuty i wątpliwości tego’ rodzaju usuwają zupełnie. P' R<
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Ilistorya każdego narodu ma podania, którym aczkol
wiek nikt, albo mało kto wierzy, zapełniają przecież
karty książek, a wziąwszy początek w odległych wiekach,
żyją na przekorę prawdzie, a czasem samemu podobień
stwu do prawdy. Tak wielka jest liczba ich, tak wielki
zapas, że go pisarze romansówr spożyć nie mogą. Stron*
uictwo, interes, pochlebstwo i łatwowierność, ciągle je
gromadzą do żyjących i potomnych; a uniesienie mro
cząc oko rozw agi, przedłuża ich istnienie. Przecież wszel
ki wzgląd musi ustąpić prawdzie; bo ona jest maje
statycznym cieniem Boga, a patryotyzm tylko jednym
z węzłów towarzystw. Prawda jest potrzebą całego rodu
ludzkiego, patryotyzm tylko jego cząstek: prawda jest
bezwarunkowa, patryotyzm względny: prawda winna ko
jarzyć narody, patryotyzm żyje samolubstwem pojedyn
czych.

Służebną prawdy ma być historya; dlaczegóż tak

często i wszędzie musimy patrzeć na jej zniewagę? dla
czego kapłani jej przygaszują święte ogniska czci pra
wdy poświęcone, a dymią kadzidła sile, przemocy i niespra wiedli wości?— O to : że te plagi ludzkości, żyją na
ziemi, a prawda tylko w niebie. Jeżeli kto chce w kro
nikach patryotyzmu, znajdzie go najwięcej w Niemie
ckich, a za to, najmnićj prawdy.
Tworzyć w historyach baśni, jestto dowodzić płochości umysłu; ale używać ich na wywyższenie jednego
narodu a poniżenie drugich, jest przeniewierzeniem się
w służbie bóstwu prawdy; jest zamachem na rozum. Ta
cy historycy, nie są jej kapłanami, ale stróżami kradnącemi powierzoną sobie własność. Nie wymawia ich nic
przed sądem potomności i krytyki, a prawda wiekuje i
strąca w głębie nikczemności i zapomnienia. Przeniosły
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się już z historyi do poezyi, wilczyca Romulusa, gęsi Kapitolińskie, skuteczność labarum, oriflammuy i płaszcza
Mahometa; hołdownictwo i trvhut
Polski Niemcom,tuw
ła się jeszcze, a niemogąc doczekać się przekształcenia
w poezyą, wygląda prozaicznej śmierci i pogrzebu.
Niemieccy kronikarze średnich wieków, napojeni du
chem przyznawania cesarzom władzy nad całym świa
tem Europejskim, uwzięli się wszystkie narody z któremi się tylko starli Niemcy, ogłaszać za hołdownicze; bez
względu czv cesarze ich zwyciężali, czy byli zwyciężani.
Biorąc w pomoc Rzymski chrześcianizm, zdawało się im,
a raczćj uroili sobie, że kto przyjął wiarę, już tem samćm zostawał ich poddanym i obowiązanym do trybutu.
Pisali o sobie dla siebie, i cieszyli się, że naskładawszy
foliantów, szćrokie panowanie cesarskie złożyli na pół
kach. Lecz gdy druk ułatwił komunikacye kronikarskie,
w połowie X V I wieku piszący u nas Kromer, napotka
wszy kłamstwa o Polsce,, nie sądził godnćm odpieranie
ich kategoryczne, ale prosto wyszydził, mówiąc: „Skoro
Niemcy cząstkę jaką posiedli, zaraz głosili że całą Polskę
podbili. Co gdy jeden słysząc lub niesłysząc napisał, in
ni za nim pobiegli (1). Naruszewicz, więcej z Niemieckich
kronik piszący historyą Piastów, chcąc puste lata ich
czasu zapełnić, wiele Wenedyjsko-Słowiańskiego do hi
storyi Polskiej wprowadził; a z głęboką erudycyą rozsia
wszy po całćm dziele, krytykę kronikarzy Niemieckich
co do rzeczy
Polskich,7 tym
tylko
do ich ocenienia stał
*
J
*
się zrozumiałym, którzy ją w jedno znieść , porównać
między sobą, i do historyków dawnych krajowych przy(1) De orig. et rebus gestis Polon. p. 67. Ed. Brux.
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łożyć, mieli dosyć cierpliwości. J. S. Bandtkie idąc za
nim, danniczość odparł, pozostawiwszy plątaniny Naru
szewicza, co do odwiedzin Merzeburskich, pasowań na
rycerstwo i innych płodów Niemieckich kronik, zupeł
nie obcych naszym historykom.
Ztąd urodziła się nowa sekta historyków między Po
lakami; ta rozumiała, że Naruszewicz, strawił wszystkich
dawnych naszych historyków, i dosyć jest porównać go
z później&zemi i dzisiejszemi Nieinieckiemi. Zawodzą się
atoli bardzo, gdyż Naruszewicz wszystko wypuścił, co
kolwiek się zamiarowi jego przyznania dziedziczności Pia
stom przeciwić, i formy gmino władztwa szlacheckiego
zacierać mogło: przeciwnie zaś wszystko do swej historyi
wprowadził, cokolwiek im znamię samowładności nada
wało (1). Dlatego wzdrygał się wyznać, iż choćby Pia
stowie, Mieczysławy, Bolesławy, wchodzili z cesarzami
w umowy i stosunki ubliżające potężnej wówczas Pol
sce, silniejszych niż oni Bolesławów, te ich samych, lecz
nie naród mogły obowiązywać. Niełatwo było Narusze
wiczowi godzić niepodległość narodu Polskiego cesa
rzom Niemieckim, i utrzymać dziedziczenie tronu i ziemi
rządzonej: widzimy szamotanie się przy zabarykadowaniu
szczerby, którą sam zrobił w spokojnej historyi Mieczy
sława Ig0, ale saiui Niemieccy historycy, wyzwalają z tego
kłopotu; żaden z nich nie twierdzi, aby się naród ce
sarzom zobowiązał, i samych tylko monarchów Polskich,
mannami, giermkami, i sługami robią (2).
(1) Znający rzeczy Polskie po pierwszym rozbiorze, wiedzą iż
Naruszewicz pisał swoją historyą kiedy toczyła si<* walka między
pragnąceini utrzymania elekcyi i chcącerni wprowadzić dziedzi
czność tronu. Naruszewicz należał wraz z Czackim do ostatnich,
obadwa też ducha stronnictwa do dzieł swoich wcielili.
(2) Z powołanych niżej, R. Koepell Geschichte Polens s. 657.
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W tych obfitszych, jak przeszłe czasach, w pisma hi
storyczne, autor dzieła wyszłego roku 1842,

do pierwszej połowy XVII wieku t na str.

Polska aż

264, T. VI.,

wyrzekł stanowczym tonem:
„ W wieku dziesiątym, a może i dawniej, Polacy
„płacili haracz Niemcom, jako ich hołdownicy.”
W roku zaś 1843, pisarz

Polskiej do XV wieku

Dziejów rzeczypospolitej

ostrzćj się jeszcze wyraził, na

pisawszy na str. 76:
„Ztąd historycy którzy zapierają, że Polska ulegała
„Państwu Rzymsko-Niemieckiemu, tylko się śmić„sznemi robią.”
Znajdując obadwa te wyroki, według pojęcia jakie
sobie czytaniem kronik i hi story
i utworzyć
m ó"łem
, nie«1
J
t
prawdziwie przekonywającemi, bo żadnemi, jeżeli nie
błahemi poparte są dowodami, umyśliłem, dla sprosto
wania mojej opinii (jeżeli autorowie mają pewniejsze do
wody), ogłosić ją. Nieodparta, posłuży do odprowadzenia
czytającego historye Polskie, od absolutnego twierdze

nie są śmiesznemi co wierzą, ze Po
lacy
nie ulegali państwu Rzymsko-Niemieckiemu.
f
nia i okazania, że

Świadectwa chlubne, przez rodaka podane, muszą
<lla cudzoziemców jasnemi poparte być dowodami; ale
ody tenże rodak upośledzeniom cudzoziemskim poklaskuje, to

i bez dowodów u nieprzychylnych znajdzie

yyiarę. Nie wezmą mi przeto autorowie (których wiadoi •
# #
mości wysoko cenię) za ujmę, że się im przeciwić będę,
w zaufaniu, ¿e więcej prawdę niż własne zdanie ko
chamy.
Historya narodów, a raczćj pokoleń Słowiańskich, nad
morzem W schodniem, i nad Elbą i Odrą mieszkających,
Tom I. Slycwń 1WS.

17
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jest ściśle zhistoryą Polaków w średnich wiekach połą
czona. W tem łączeniu, którego wielu kronikarzy po
czątkowo nie miało, a późniejszych nie chciało wyraźnie
określić; wtem mnóstwie nazwisk podobnych, przekrę
cam eh,9 latvnizowanvch
dowolnie, w owem mnóstwie
J
J
j

opisów błędnych co do gieografii i chronologii; nare
szcie w fałszowaniu dopisami i obcinaniu manuskryp
towi leży klucz do mniemanego trybutu i hołdownictwa
Polski. Ten znajdzie każdy przy odczytaniu i porównaniu
kronik.

Z licznych ich zbiorów pokładam tutaj, tylko

więcej o Polsce wspominające, i próbki ich przed oczy
czytelnika składam. Aby zaś cytacve te, i moja rozpra
wa lepiej rozumiane być mogły, poprzedzam je wskaza
niem okolic, które Niemcy owładnąwszy, Gaue po nie
miecku,

pagus

po łacinie, a Naruszewicz

włości po

pol

sku nazywa. Poprzedzam jeszcze wyliczeniem pokoleń
Słowiańskich; a do wszystkiego dołączam mappę. Oto są
kraje przez Słowian ponad E lb ą, Salą, Odrą, i innemi
rzekami, tudzież przy brzegach morza zamieszkane: we

Comment, de utriusque Saxon, el ticinarum regionum quarundam pagis, wjego Scrip,
rer. germ. T. III., p. 90.
dług Meiboma

Niebyły to ani miasta, ani wsie, ale całe okręgi, po
wiaty Polskie dawne wyobrażające, po łacinie nazywane:
B e lg o ra dziś B e lg e rn . Budissy.n dziś Bauzen. D a le minci

vel G lom aci,

dziś między Elbą i Chemnitz, gdzie

Meissen i Strehla. L u z ici dziś Łużyce, L a ls it z ówczasowy

pagus

dziś Luzacya niższa; w niej dawny klasztor Dobre-

lu k , później miasto Jarina od marchiona Gerona bio
rące nazwisko; były albowiem Lusickiin i Selpolskim
marchionem. Nudzici

et

N e le tic i składają dziś okręo
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Sali, gdzie teraz Hala, Glaucha, Neumarkt, Wettin, Connern i t. p. Nizani gdzie dziś Drezno, poczynając od
Scharfenberg do granicy Czech.

M ilz ie m

vel

M ilz a y ia

dziś wyższa Luzacya. S ile s s is pagus: Szląsk, gdzie Zaboth,
Zottenberg. S e łp o łi: część Szląska i Luzacyi między rze
kami Nessą i Robrem.
Meibom wylicza takich włości 103. Rozumie się że
w tej liczbie mieszczą się nie same Słowiańskie pagus,
ale i Niemieckie Gaue, od którego wywodzi nazwiska
miast, zakończone sylabą gotc, np. Hennegów, Rrissgów,
etc. Wiadomo zaś jest, że przed poprawieniem języka

u na ic często zamieniano, i nawzajem.
te pagus, włości, nosiły pomiędzy Słowianami na

Niemieckiego
Czyli

zwiska żupanij, jak utrzymuje Schótgen (diplomatische
Nachlese); lub ziemie, powiaty jak u Polaków, jest wą
tpliwość; nie widzimy ich albowiem tylko u Serbów: a
wr Polskiej historyi, raz tylko wspomniano o żupanie
Wielkopolskim; co wszakże za nadużycie wyrazu uznać
trzeba, gdyż żupan przy nazwisku Wielkopolska, jest ana
chronizmem, i chyba odległe od owego przypominać
może czasy.

Podział

na wielką i małą Polskę, jest

o w iele późniejszy.
Tu wypisane tylko w łości wspominane dalej.
Spis narodów czy pokoleń Słowian zachodnich, we

Orig. Lusałicis, wyjęte z Scłllótzera, Nor
isc/ife Gcsrhirh/e str. *230, które obszćrniej opisane i

dług Krugera

ii

polsku nazywane, znajdują się u Naruszewicza i Randtkiego.
R kizani mieszkańcy średniej Marchii. C ir c ip a m Pomo

rzanie z tej strony rzeki Pene, gdzie dziś Demin, Holgast.
D aleminzi nad brzegami Elby i Chemnitz, D it iy o n ii w L u -

po
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zacyi wyższćj, H a v e la n i nad brzegami rzeki Haweli, Kissym, Chizzini gdzie Grefsswalde i Usedom; Lebusii gdzie

Lebus i Frankfurt. L u t itii Pomorzanie, nad wyższą Pene,
gdzie dziś Loitz, Loetz; Lusicki, v. L u sici, L is ic ii, Lusi^
Susi, dolnej Luzacyi mieszkańcy, to nazwisko jednak i in

nym pokoleniom nadawane przez niedbalstwo lub niewiadomość kronikarzy. Lungones vel Lingones vel L im
Luneburczycy nad rzeką Lene wpadającą:w Hoer. L icik a w ki vel L icik a w ik i mają być Polacy nad Wartą; ob. przy

pis na końcu. M a rła m vel M arani vel M argenses, Mora
wianie z przygranicznemi.

M ilz ii, vel M elzian i, miesz.

wyższćj Luzacyi; ztąd pagus Nizani, Milzawią nazywana.
O b o triti vel O b o trit ie ,

Szweryńczycy, jakoby

Meklemburczycy mianowicie

Zaodrzańcy względem Słowian

z tej strony Odry. Mieszkali jednak po obu brzegach Elby. *
Pomorski, Pomorzanie, rzadko pod tem nazwiskiem wspo

minani. P ola ni vel Polayi, Luneburczycy i Raceburczycy dzisiejsi.

Pradenocentini w Mołdawii, tu nie należą.

Poemanni vel Pehemi vel bohemi: Czechy. Razi, Rugianio

z.wyspy Riigen. R h e d a rii

v.

R ith a rii, R ia d e ri nad Pene,

dziś Anklamczycy i Stolpeńczycy; S la y i, S elayi: Sławie
nie, ogólne nazwisko. Setim , Sidim od miasta Sedin na
zywani; Sorabi y. Serbi: ks. Anhalt i Luzacyi początkow
mieszkańcy; od nich Zerbst, Sorau między Elbą, i Salą
sąsiadowali i Turyngami i Sasami. Stoderani Łużyczanie
NYedleColsheiin.T o lle n se s y. I helosontes Meklemburczy
cy w nowym Brandeburgu; gdzie I ollensee miasto. Y arnayi
y. V arixi, W e r li, W e n d i, wedle Giistrow, Butzow, Ros-

tock; ztąd księztwo Wenden między tytułami Meklem
burskiemi. U c iiri v. U c ri mieszkańcy dzisiejszej march'
średnićj, Uckermark. V e la ta b i y. W il c i w Pomeranii p
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tej stronie rzćki Peue. Eginhard świadczy, że się sami
nazywali Welatabami; obcy zaś dawali im nazwisko Wilzów, Wilców, W ilków. W

a g r ii

mieszkańcy części Holza-

cyi, wedle Lubeki i Aldenburga. W

ilz i v .

V u l c ii , V ulcini:

Pomorzanie za Odrą wraz z częścią marchii Brandeburskiej. Nazwisko to dawano wszystkim Słowianom, jak
świadczy Saxo Gramatyk (co nie ze wszystkiem prawda,
gdyż kroniki rozróżniają najczęściej pokolenia choć nieraz
błędnie. P.au;. W

e m t h i v.

H en e ti , W ianuli, W en d i : po

spolite aż dotąd trwające jtazwiska Słowian. W

u l c ic m :

wyspiarze Julinianie w Pomeranii. Z u sicki: Lusici przez
pomyłkę wTpisaniu.
Oprócz tych nazwisk, napotykać się dają jeszcze nie
które przez Krugera niewymienione, pewnie dlatego, że
ich za poddziały większych pokoleń uważał.
Co do Licikawików, niepłonneni widzi mi się zdanie
Naruszewicza, że to tylko złożone jest nazwisko z Lutici
i Wilcy. Przystaję na nie; zważając jak pisarze średnich
wieków byli niedbali w zachowaniu czystości nazwisk cu
dzoziemskich, jak niezgrabnie takowe latynizowali; jak
kopiiści niezawsze z hi storyą obeznani, te już zepsute na
zwiska przekręcali, nieumiejąc ich odczytać w niewyraźnem piśmie i obcym dyalekcie. (1) Łatwo przeto odpisu
jący jaki, napotkawszy Lutici, Lici ac Wilcy, zeszył wy
razy i zrobił Licicavici, Licicawiki.

Dodać do tego, iż

długi czas pisano bez przecinków, liter dużych, a nawet
po kilka wyrazów bez odstępów.
Rozszerzenie się takich błędów, jest nader podobne,
bo znanem jest, że krytyka historyczna, nie jest owocem
(1) Teraźniejszym pisarzom Niemieckim miło nam podziękować
za większy baczność na uazwjska Polskie i Kossyjskie.
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średnich wieków, a bieg owczy pisarzy jednych za drugiemi, wiara z uprzedzeń, lenistwo, i dzisiaj jeszcze zbyt
często nara się pojawia. (1) Bangert w notach do Helmolda lib 1, j) 11, nie położył bynajmniej Licikawików, bo
Helmold wszędzie Polaków i Polskę wyszczególnia, nie
mięszając ich z Słowianami innemi: ale Kruger nie mając
gdzie umieścić, cisnął ich nad Wartę, nie troszcząc się

Polo/ti po
trąca, mówiąc: że raz do Polski, drugi do Pomorza
należeli i w Marchii mieszkali. W której Marchii?
gdzie padną. Przecież sam siebie w nazwisku

nowej? Kiedyżto nastała Marchia nowa?....

Dlaczegóż

nad tą W artą nie pozostało żadnego nazwiska, Licikawi
ków przypominać mogącego, jak Luzików, Tollenców,
Sorbów, Rugianów, Lebuziow? i t. p. (2) Handtkie wą
tpliwość swojęwyjawił: alezkąd Lelewel zrobił Licikawi
ków Łęczycanami?... pojąć trudno; gdy inyślećsięnie godzi,
aby mu kroniki średnich wieków znane nie były. Gdyby
zkomponowani Licikawici, byli gdzie Łęczyca, to trze
biłby dla W ilków czy W ilców zrobić miejsce tam, gdzie
Kai isz; dlaObotrytów,gdzie Ostrzeszów; a Polaków spółcześnie od Dytmara wspominanych, przenieść tam gdzie
za Bug; gdy Licikawici raz do Polski, drugi do Pomo
rza należyć mieli.
Niepodobieństwem jest, powziąć wiadomość pewną
o mieszkańcach nad W artą z kronikarzy średnich wieków
aż do przyjęcia wiary chrześciańskiej przez Polaków. Na
zwisko tylko i ujście tej rzeki było im nieco znane. Zja
wienie się nazwiska Licikawików, jest prawie spółczesne z religią u nas, a Gieronem u Sasów: dziwićby się więc
1) Szczególniej u piszących dla zysku.
2) W nazwiskach Lausitz, Tollensec, Zcrbst, Uiigen, Lehus.
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należało, dlaczegoby ich Helraold do r. 1170 piszący, znać
nic miał, kiedy o nich wzmiankuje, do r. 1004 żyjący
Witykind? Oto pewnie, dlatego, że przepisywacz kroni
ki A\itykinda, źle przeczytał jego pismo, lub wcale Miska
Licikawickiego dodał; bo możnaż dopuścić, aby Ilelmold,
sam Słowianin a przynajmniej w Słowiauszczyznie żyjący,
bliższy niż Witykind mnich Korbejski, nie miał wiedzićć
0 Licikawikach i ich klęskach? Wszakże opisywanie Wigmana i Gierona zwycięztwa, odnoszone być musiały w okdlicach lepiej Helmołdowi niż Witykindowi znanych. Dlaczego/.by, wyliczając pokolenia podlegające Henrykowi
1 płacące mu daniny, miał opuścić Licikawików? (1) gdy

wszystkie Słowian narody, między Elbą i
morzem Bałtyokiem, aż do ziemi Polaków jemu hoł
dowały. Tacy to są Licikawiki Witykinda i kompilato

napisał:

ra annalisty
o nich nie wie. Ta•r Saxo; bo nawet Dvtmar
w
kim się też stanie, ich król Misca Witykinda, z którego
ann. Saxo zrobił Misaca. Z późniejszych Micraliusz histo
ryk Pomorski, j 1058, w dziele swojem AntiquitatesPomeraniae w Szczecinie r. 1040 wydanem, na s. 120, mó
wi niewyraźnie tylko o Licikawikach, że mieszkali

ter im Lande;

wej-

chociaż z dokładnością wylicza inne oko

lice przez Słowian zasiedlone. Nie bierze ich bynajmniej
za Polaków, i daje im za króla Miskę za Witykindem, nie
Mieczysława, o którym bardzo dobrze wiedział. Dzisiejsi
historycy

Niemieccy, nader ostrożnie potrącają o ten

zmyślony naród; i jeżeli nazwiska tego zupełnie z pism
(1)
P;
6 wymieniając: Ranoriim populi &c. Wagiri, Polabi,
Obotriti, K.ycini,Circipani, Lutici, Pomerani, &c. &e. usque ad terram Polonorum; właśnie przytari do mniemanych Licikawików,
ale ich już dla łielmolda i cesarza Henryka nie było.
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swoich nie gluzują, czynią to w uwadze, że potrzebne jest
do utrzymania z fałszów i niebaczności urosłćj baśni, ja
koby Polska hołdowała imperyum Niemieckiemu.

Lecz

spodziewać się należy, iż gruntowniejsze poznanie historyi Słowian, którą się dziś więcćj jak niegdyś zajmują Niem
cy, wyświeci te zaciemnione epoki, nieujmując wniczem
ani potędze, ani godności, ani zaletom Giermańskiego na
rodu. Może wtenczas i nasi Polscy pisarze zaprzestaną
nam twierdzić haracze, trybuta, hołdownictwo i uległość,
tudzież wskrzeszać Licikawików, jeżeli sami w kroni
kach przekonać się nie raczą.

Po obeznaniu czytelnika z włościami i nazwiskami po
koleń Słowiańskich, trzeba powiedzieć coto był ów try 
but brać się miany?
Najważniejszą zaiste rozprawiania podporą, jest znajo
mość dokładna przedmiotu. Danina, tutaj nas zajmująca,
trybutem z łacińska nazywana, bardzo często tak przez
obcych jak naszych pisarzy w miejsce hołdownictwa, za
wisłości i poddaństwa podkładana, alboli tćż odwrotnie je
dnym z tych wyrazów zastąpiona. Danina, owa cecha dy
plomatyki średnich wieków, a mianowicie owego cesar
stwa na zachodzie odnowionego, najmniej podobno była
rozbierana, i zostaje dotąd najniedostatecznićjokreślona.
Gdyby pisarze średnich wieków, zostawili byli dla nasze
go Kromera, Naruszewicza, dakładny opis jej rodzajów,
terminów; powiedzieli z czego się składała i w jakiej ilo
ści, byliby usunęli przyczynę sporów, a wątpliwości łatwićj mogłyby być rozwiązane: czyli raczćj dawnoby już
było dowiedzionćm, że cesarze i królowie Niemieccy, nic
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nigdy od Polski nie pobierali. Przecież i dzisiaj dojdzie
my celu po tej drodze.
Nie mamy u siebie żadnego śladu, aby naród Polski
składki robił najakiebądź datki dla Niemców; ich cesarzów lub biskupów. Historycy nasi zamilczeli, lub zaprze
czyli, a tradycya nie pozostała dla nas żadna, nawet tak wą
tpliwa jak o Świętopietrzu. Inaczej się rzecz ma codo Cze
chów, Łużyczan i innych dawnych Słowiańskich pokoleń.
Pan Ludwik Giesebrecht w swoich historyach
Wendów,'
w
dziele wydanćm w Berlinie 1843 r,taką nam w tomie 1,
na str. 147 id . podaje wiadomość: (tłumaczę ją nieopuszczając odsyłaczy do których się autor odwołuje; mówi
on o grabiach, margrabiach i burgrabiach (©rctfcil, Wlcifd)*

grafen, nnb Surgfyerrn.)
„Ci urzędnicy wojskowi zarazem pobierali (trybut) da
ninę od Wendów należną (1) nie ze wszystkićm ściśle dzie
lącą się na dziesięciny i czynsz. (2) Ostatni składał się
częścią z pieniędzy (3), częścią z płodów. Zboże, len.
miód praśny, dopicia miód, piwo, świnie, gęsi, kury,
wymieniane bywają za przedmioty daninie (4) uległe.
Dziesięciny zaś, tylko z kupna i przedaży (5) jako cło
handlowe: może to które w późniejszych dyplomach, margrabską dziesięciną się nazywa. (6) Nie wszystko pewnie
%

(1) Widuk 11, 30. Autor wszystkich Słowian zowie Wendami.
(2) Różnicę tę wzmiankuje dyplom u Meiboma. Re. Ger. T. 1. p.
741.
(3) Census argenti. Bovsen his. Magaz 1 S. 163— 173.
(4) Helmold 1— 12. Boysen hist. Mag. 1, 103 — 200. Hofer i Medem Zeitschrift, Archivkunde, Gerken Stiflshist* Urkunden N 1.
(5) Decima acquisitionis et venundationis.
(6) Decifa fori. Dregcr N 1, 15.
Tom I. Siycień 1S43.
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tu wymienione, co naród zwycięzcy swojemu winien był
oddawać; jednak zdaje się ze mu tylko pobór przez Niem
ców był uciążliwy; temu się opierali, lecz trybutowi ule
gali. (1) Nowego nakładu zaledw ie dostrzedz w nim mo
żna; podatki są te same które rodzinni książęta pobie
rali. Trybut pochodził według podobieństwa, jeżeli nie
całkowicie, to przynajmnićj w znacznej części, ze sta
rodawnych praw panującego i właścicieli ziemskich, na
króla Niemieckiego przelanych.
„Nie samo zwierzchnictwo służyło mu w zdobytym
Wendów kraju: liczne darowizny okazują że liczne posa
dy, wsi, dobra ziemskie dziedziczył.

Z obdarcia samo

wolnego właścicieli, nie daje się wywodzić, to jego
posiadanie, bo żadna wiadomość nie upoważnia do przy
puszczenia podobnych gwałtów. Przeciwnie, niejedno
nabyte wr kraju W ilków , przez odstąpienie Tugumira
księcia Hawelanów. Niejedno jest może konfiskatą owych
30 zamordowanych przez Gierona i innych buntowników,
ale król posiadał nieruchomości wr kraju Abodrytów (2)
mających książąt własnych, gdzie ile wiadomo, środki
Gierona nie były użyte.
„Dobra bożnic pogańskich, przechodzą na kościół; to
było zasadą przy zaprowadzeniu chrześciaństwa w X II
wieku do kraju Wendów, aczkolwiek niezawsze ściśle
zachowywaną. Jest ona tak wyraźną, że się i do X wieku
przenieść daje, nawet bez jawnych dowodów. Najwię
ksza część dóbr ziemskich, przez króla Ottona zarządza
nych, była według wszelkiego podobieństwa pierwćj do
brami bożnic,

a największa częśc trybutu, tychże

(1) Aderat et legatio barbarorum. Widuk III, 53.

2) FIHmołd I — 12.
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dochodem.

Zdobycie kraju i ustanowienie kościołów,

nie było bezpośrednio związane z sobą w czasach Ludolfingów; to później dopiero nastąpiło i powoli się dopeł
niało. Po zwycięztwie, król zajmował dobra i własność
bóżnic, dopiero udzielał z niej wzmagającemu się kościo
łowi w miarę potrzeby; całkowite wydanie mu jej, nie
mogło być zamiarem i t. d.”

,

Składania podobnych dziesięcin dla biskupów za gra
nicami Polski, ani dla cesarza czynszów, i ceł margrabskich, pojawienia się nawet marchionów lub innych urzę
dników Niemieckich, śladu u nas nie masz. Przecież dokładnie kronikarze byliby choć raz napisali, kiedy przy
gnano z Polski do Merzeburga gęsi i świnie.
Ale idźmy do nich; oto ułożeni chronologicznie: Egin-

licird

l

Odenwalde,

przyboczny Karola W ., ożeniony

z siostrą jego Emmą, którą po śmierci cesarza opuścił,
i został benedyktynem, później opatem w Seligenstadt
wDarmsztadzkiem, napisawszy życie Karola W ., umarł r.
844, miany za najstarszego historyka Niemieckiego.
Cap. XV., mówi: „Omnes barbaras ac feras nationes
inter Rhenum et Yistulam fluvios, Oceanum et Danubium positas, lingua pene similes, moribus vero ac habitu
valde dissimiles, quae Germaniain ineolunt, ita perdomuit,
ut eas tributarias eflecerit, inter quas praecipue sunt:
Velatabi, Sorabi, Abotriti, Bohemani.“

Uwaga. Ponieważ Tad. Czacki, nie chciał użyć swojej
erudycyi na wyświecenie błędnych podań o trybucie pła
cić się mianym, i hołdownictwie Polski cesarzom Nie
mieckim, nie powołuję go w dalszym ciągu pisma tego:
winienem atoli przytoczyć co napisał w rozprawie: Roz
biór dziejów narodu Polskiego przez Galla i Kadłubka na
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str. 205, T. 11» wyd. Mich. Wiszniewskiego.

„Trudno

jest zaprzeczyć exystencyi tego Leszka. Szczęśliwy oręż
Karola W . za świadectwem Eginhardaspółczesnego, W i
słę naznaczył za granicę państw tego wielkiego monarchy
&c. dalej: mógł nasz Leszek być jednym z sprzymierzeń
ców tego związku &c.“
Każdy widzi, że to jest powtórzeniem błędu Eginharda; bo przeznaczając W isłę za granicę państw Karola W .,
zapomina, iż Welatabi, Sorabi, Obotryci, nie mieszkali
między Odrą i W isłą, ale między Elbą i Odrą, której gdy
nigdy nie przechodził, nie mógł podbić Polski nad W isłą.
Improwizowany jest także (razem z Naruszewiczem)
domysł, ze Leszek mógł być sprzymierzeńcem przeciwko
synowi Karola W . (i zginąć); bo jak Mesikonów tak Le
chów imiona, mogli nosić naczelnicy pokoleń Słowian
nadelbiańskich.

Czacki odwołuje się do annalisty Saxo,

p. 168 u Eccarda; ale ten wyraźnie co innego pisze:
„Eodem tempore misit exercitum cum filio suo Karolo,
super Sclavos, qui dicuntur Boemii: qui omnem terram
eorumdepopulantes, ducem eorum, qui appellabatur Le-

cho, occiderunt.” Tu więc Czech nie Polak.
WHykind ur. w Saxonii niewiadomo którego roku,
mnich w Korbejskim klasztorze dzisiejszej dyecezyi Paderborneńskićj f 1004 r.; napisał: Annalium libri tres.
Tutaj powołuje się wydanie Meiboma Ser. rer. germ. T.
III. Uważany za kronikarza źródłowego, pisze nieściśle
co do dat.
Co do hołdownictwa Polski i mniemanćj daniny:
P. 655. „Eo anno Sclavi qui dicuntur Uchri, a Gerone cum magna gloria devicti.”

P 0 I.8 K I.
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P. 658. „O wojnie z księciem Stoinef. „Sclavus bar
bárico more frendens,w et multa •convitia evomens, irrisit
Geronem Imperatoremque.”
P. 660. „Miscam regem, cujus potestatis erant Scla,,vi qui dicuntur Licicaviki, duabus vicibus superávit,
„fratremque ejus interfecit, praedam magnamab eo ex„torsit. Eoque tempore, Gero praeses Slavos, qui dicun,,tur Lusiki, potentissime vicit, et ad ultimam servitutem
„coegit, non sine sui tamen gravi vulnere, nepotisque,
„optimi viri casu caeterorum quoque quam plurium nobi„lium virorum.”

Dytm ar ur. 976 r., syn Sayfrida hrabi Wallenbek,
mnich w Magdeburgu, a r. 1008 biskup Merzeburski,
f 1018 r., napisał Chronicon, który tutaj według wydania
J. A. W agnera w Norymberdze 1808 r. powoływany.
Scbcfinb w piśmie Eingänge bcr9Jicfjcn, Skcumfdjtocig
1815, utrzymuje, że autograf Dytmara zaginął.
Melanchton zaś takie o nim daje zdanie: „Nugas ceremoniarum recensit, res graviores praetermittit.”
Co do daniny i hołdownictwa Polski cesarzom Nie
mieckim, znajdują się w nim podania następujące:
A. p. 27 p. r. 963. „Gero orientalium Marchio, Lusici et Selpudi, Miseconem quoque cum sibi subjectis imperiali subdidit ditioni.”
B- p. 36. p. r. 972. „Interea Udo venerabilis Marchio
Miseconem Imperatori fidelem; tributumque usque in Varta
fluvium solventem, exercitu petivit collecto”; daléj o zwycięztwie pod Cidynem.
C.

p. 69. p. r. 986. „In diebus illis, Miseco semet-

ipsum régi dédit, et cum muneribus a[iis camelum ei
praesentavit et duas expeditiones cum eo fecit.”
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D. p. 65. p. r. 984. (mówiąc o świętach wielkanocnych
w Kwedlinburgu): „Hue Miseco et Mistui et Bolislaus
duces cum caeteris inefabilibus conlluebant, auxilium sibi deinceps ut régi et domino juramentis affirmantes.”
E. p. 71. p. r. 990. „Eo tempore Miseco et Bolislaus
inter se dissonantes multum sibi invicem nocuerunt. Bo
lislaus Luiticios suis parentibus et sibi semper fideles. in
auxilium sibi invitât; Miseco quoque praedictae Imperatricis adjutorium postulat.”
F. p. 97. p. r. 986. „Unde Miseconis Poloniorum
incliti ducis, et in superioribus libris ex magna parte signati, residuum explico factum. Hie a Boemia regione
nobilem sibi uxorem, senioris Bolizlai duxerat sororem.”
G. p. 114. p. r. 1002. „Interim Bolizlaus, Miseconis
filius, pâtre longe inferior, de morte lactatus Comitis
Ekkehardi, moxque collecto exercitu omnem Geronis Marchiamcomitis, citra Albimjacentem, deindeque praemissis
obsidibus Budissin civitatem cum omnibus adpertinentibus comprehendens, statim Strelam urbem invasit, Misnenses pecunia corrumpere clarn tentans....” Daléj:
H. p. 115. „Hue elatus prosperitate Bolizlaus omnes
regionis illius términos, usq. ad Elstram iluvium praeoccupavit, praesidiisque suimet muniit.”
I. j). 116. p. r. 1002. „Quam inique comparandi
sunt antecessores nostri et contemporales ! Vívente egre
gio Hodone, pater illius Mesico domum, quae cum esse
sciebat, crusinatus (1) intrare, vel eo assurgente nun*
quam praesumit sedere.

Deus indulgeat Imperatori,

(l)Crusina,nazywano futro xiazçce zawieszone na piersiach, nie
podległość oznaczające. Neues Lausitz Magazin B. XV, S. 192.
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quod tributarium (1) faciens dominum ad hune unquam
elevavit, ut oblita sui genitoris reguła, semper sibi praepositos auderet iu subjectione paulatim detrahere, villissimoque pecuniae transeuntis inestatos hamo in servitutis,
libertatisque detrimentum capere.”
K. p. 119. p. r. 1002. „Bolislaus autem Misnensem
urbem tantum modo innumerabili pecunia acquirere satagebat, et quia oportunitas regni non erat, apud regem
non valebat, vix impetrans, ut haec fratri suo Guncelino
daretur, redditis sibi Luci, Dizi et Milzieni regionibus.
Hune Heinricus Comes, nepos meus oppido diligens,
quocunquemodopotuit,libenter etamicabilitereum adjuvabat..”
L. p. 92. p. 1000. „Imperator a praefato duce magnis muneribus decoratur, et quod maxime sibi placuit,
300tis militibus loricatis.”

Herman Contractus (tak

nazwany, gdyż był ułomny

i pokrzywiony) hrabia Behringen ur. 1013 r . f 1054, pi
sał Chronicon

de sex mundi aetatibus,

śmierci swojej.

Lambert Schafnaburski,

aż do czasu
v

kiedy ur. niewiadomo:

mnich w Hirschfeld, r. 1057 był w Jerozolimie, f 1077 r.
pisał Chronicon historicum apud Germanos, za Będę do
r. 1050, zamieszczony u Pistoryusza Ser. rer. germ.

Otto Freisingensis, syn Leopolda IV margrabi Austryackiego, brat Konrada III cesarza, a zatćm stryj Frydery
ka I, cysters, opat, a potem biskup Frejzyngieńskif 1157.
Pisał Chronicon do r. 1152. Pomimo dawanych mu za
let, Chronicon jego jest tylko wyciągiem drugich, z do
li) rributarium Slavutn : tak stoi w kodexie Bruxel. Wagner p.
116.
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wolnemi odmianami; oryginalnym zaś: de gesłis Fride-

r id I. pochlebne, mniéj cenione. Znajduje się w zbiorze
Urstisa. Kontynuatorem pisma de gestis Friderici I, był

Hdeirik sekretarz Ottona Frejzyngieńskiego, jeszcze mniej
wierny i mniéj poważany.

Annalisła Saxo.

Pod tćm nazwiskiem są roczniki nie

wiadomego autora, przez Leibnitza Sasem ogłoszonego.
Jestto co do historyi, wyciąg z Witykinda, Dytmara, Ada
ma Bremeńskiego, Cosmasa, Lamberta Schafn. i innych
kronik. Żejednak

p rze z

historyków Niemieckich i naszych

przytaczany, przeto drobńe tutaj z niego ułamki powołu
ję według Eccarda: Corpus hist, medii aeví, T. II.
P. 3*22 p. r. 972. „Interea Odo venerabilis Marchio,
Miseconem lmperatoris fidelem, tributumque usque in
Varta iluvium persolventem, collecto exercitu petivit...
(słowa Dytmara).
Agdy ozwycięztwiepod Cidynem mówi: „Ilac de fa
ma miserabili turbatus Imperator, de Italia nuntios misit, praecipiens Odoni et Miseconi, si gratiam suam ha
bere Yoluissent, usque dum ipse veniens causam discuteret, in pace permanerent.“
P. 310 p. r. 965. „Misacam regem, cujus protestatis erant Slavi qui dicuntur Licicaviki, duabus vicibus
superávit, patremque ipsius interfecit,et praedam magnam
ab eo extorsit“ i t. d. słowo w słowo z Witykinda, tylko
że tamten nazwał Miscam, a ten Misacam regem.
P. 344. p. r. 985. Saxones Slavoniam invaserunt, quibus ad supplementum Misew cum magno exercitu venit.
P. 351. p. r. 991. „Otto rex cum magno exercitu
Saxonum, ac supplemento Miseconis Brandeburch obsedit ac vicit; illo autem digrediente, Saxo quidam nomi-
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ne Kizo Liuticorum auxilio eandem urbem audacter satis
contra Regem invasit, atque praedictorum Slavorum pertinacia contra jus et fas, ditioni suae subjecit, et crebras
latrociniorum irruptiones, in Saxoniam molitus est.“

He!mold,

proboszcz wsi Bosow pod Lubeką, kiedy

się urodził niewiadomo; pisał Chronica Slavorum od Ka
rola W g0 do r. 1170, tojest roku śmierci swojej, po któ
rej Arnold, opat benedyktynów w Lubece, posunął ją do
r. 1*209. Henryk Bangert dodał do nich swoje uwagi i
noty. Wydana w Lubece r. 1659.
Co do daniny i hołdownictwa Polski, mieści Lib. 1. C.
1, 9. „Servit et ipsa, sicut Boemia, sub tributo Imperatoriae majestati.“

Uwaga. Mówi to na wstępie przy gieograficznem opi
saniu; gdy atoli wiele razy i obszernie o trybucie cesarzom
i kościołowi rozprawia, Polskę zupełnie opuszcza.
Eod. L. C. XV. I. „Eodem quoque tempore, Bolizlaus,
Polonorum Christianissimus Rex, confaederatus cum Ottone III, omnem Slaviam, quae est ultra Oderam, tributis
subjecit, sed et Russiam et Prussos etc.
Eod. L. C. X X X V I. 6. „ServieruntqueRanorumpopuli
Henrico sub tributo, quemadmodum Wagiri,Polabi,Obotriti, Kycini, Circipani, Lutici, Pomerani, et universae
Slavorum nationes, quae sunt inter Albiam, et mare Balticum, et longissimo tractu portenduntur usque ad terram
Polonorum.”

Uwaga. Gdyby Polacy byli hołdownikami, nie byłby ich
Helmold z liczby wypuścił, i wyraźnie jako sąsiadujących
ze Słowianami nad Elbą i Bałtykiem mieszkającemi ozna
czył.
Tom 1. Stycień 1845.
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Wippo,

mnich spółczesny Konrada II, a jak się wy

raża Frid. de Lucae: „Conradi Salici Faworit und Sacellanus”, napisał Vita Conradi Salici; znajduje się u Pistoryusza Sc. rer. Ger. Czas jego śmierci także niewiadomy.
Dla uniknienia zbyt częstych powtarzali, nie robiłem
wypisów z Hermana Contracta, Lamberta Schafnaburskiego, Ottona Frejzyngieńskiego i Wippona, wspominających
więcej niż inni o Polsce, ale znajdzie ich czytelnik powo
ływanych na swojém miejscu. Sądziłem jednak za po
trzebę, poprzedzić ich krótką biografią i wskazaniem pism.
Udajmy się teraz do innych kronik.

Ale podobnaż

wszystkie pozyskać, wszystkie przejść? Niech mi czytel
nik przebaczy, że go mniejszą uraczę liczbą: czynię to
przez wzgląd na wartość jego czasu, a spodziewam się,
że w tych główniejszych co do stosunków z Polską, znaj
dzie dosyć na przekonanie, że kronikarze niewiele dbali
0 prawdę; nie dla jej uczczenia, lecz w wskazanych sobie
lub osobistych widokach pisali, jak to z właściwą sobie
prostotą wyraził Bielski, kr. T. 1, str. 159, wyd. Warszaw.
1829. „Niemieccy historykowie pisali, zwłaszcza Otto
Frisingensis, iż Konrad cesarz, podbił był pod swoją
moc, te wszystkie krainy, gdy Bolesław trybutu nie chciał
dawać; ale pisali to Niemcy, nie tak, jako było abo jest,
jedno pochlebiając cesarzom, dlatego, żeby im co dano.”
Weźmy np. zbiory Menkena, Eccarda, Meiboma, Au-

fori anonymi qui tempore F riderici II Imper, rixif:

1 hronicon p. 6. „nam regni Karoli tunc erat terminus
a Bulgaria sive ab If/irico usque adYspanos. A Panays
usque ad larum Siciliae, exceptisadjacentibusregionibus
utpote Boemia Polonia Dalmatia Ystria, Venecia,
Britannia.
,

•

,

,
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orientaleni Franciam
quae hodie Jheutonicum regnum vocatur, scilicet Ba
gariam, Sueciam, Turingiam, Saxoniam, Frisiam et
Lołhdringiam rexit et totum Itenum occidentalem, ve
ro Franciam Otto tenuit, Arnulphi autoritate.”
P. ll.„P o rro Arnulphus totam

P. 14. p. r. 936. „Iste Otto Sclavos et Boemos sibi
resistantes corapescuit”
P. 17. „A tempore istius

Conradi provincia

Polono-

rum Imperio solvit tributum.”

Donati Acciajoli cita Caroli magni (1).
Caroli potestas. p. 8*28. .,Adjecit et Saxoniam quae
est non módica Germaniae pars, tum utramque Pannoniam
et ultra Danubium , Daciam , Histriam et totum L i-

burnorum rćgyww. Dalmatian! quoque, praeter maríti
mas civitates, quae Constantinopolitano Imperatori parebant, omnes denique barbaras gentes quae Germanium
inde ad

Rhenum, Oceanian,

ac Danubium incolunt,

partim beneficio allectas, partim armis subactas, in suam
potestatem subegit.”

Annalts Augsthurgenses (2).
P. 1384. p. r.984, mówi o Henryku biskupie: „Qui tam
ingratissime, una cum Heinricho Saxo Bojaro agnato,
qui Boies!no Bojohemiae Mietzlao Polonia e et Haralr

do Cymbrorum regulis confoederatus, novus rex Bojorum esse contendebat.”

Fu'aga. Otém mniemaném sprzymierzeniu się z Hen
rykiem Bawarskim będzie niżćj; przywiodę tu jednak co
Canisius wpadłszy w błąd, zamiast o Mietzlawie Sło(1) Urodz. we Florencj i 1428. f 1478.
(2) Przez Achillesa Pirmina, który t 1577.
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wiańskim, napisał o Polskim i Polakach. Chociaż i tu
widoczne jest rozróżnienie ; nazwał albowiem Mietzlawa
królikiem, a Mieczysław Piast nigdy się królem nie zwał.
Pisze więc Canisius gnićwliwie, in Lectionibus antiquitatis ed. Basnage III. p. 60: „Actum est bellum cum
Poloniacis. Dux eorum Misaco arte vicit, humiliata Teutorum anima terram lambit. Otto pugnax Marchio, laceris vexillis terga convertit.” Nasi historycy dawni o tym
związku, i o tak znakomitćm zwycięztwie zupełnie mil
czą. Daléj kronika p. 1387. p. r. 1000. „Demum praefatus Imperator, suspenso Romae ad publicain furcam

Crescentio

adsumpto apud

Mutinam

de Mariae Arra-

gonicae uxoris suae procacitate supplicio, et ad suos re-

Poloniam imperii sociam es.se jussił, ac Boleslaum Vandalico idiomate Chrabri dictum, primum
Sarmatiae illiusregem Cracoviae dixit, inauguravitque
versus,

praesens.”

Uwaga.

Tam wyżćj Mieczysława królikiem nazywa,

(jeżeli mój domysł miałby być mylnym), tu Bolesława piérwszym królem Sarmacyi robi... w Krakowie.
P. 1414 p. r. 1108 i 1111. „Contra Colomanum resecratum regem, Ungrica expeditione, a Polonis negatum
tributum vi exegerit, Pragam in Bohemia captam liberavit”

Uwaga.

Ileż tu fałszów! Najprzód Henryk zobaczywszy

liczne wojsko Kolomana, posiłkami Polskiemi wsparte, za
warł ugodę. Potém nietylko trybutu od Bolesława Krzy
woustego nie wymusił siłą, ale sam pobity na głowę pod
Wrocławiem. Naostatek nie uwolnił Pragę, ale sam Bo
lesław do niéj Borzywoja zaprowadził.
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Chronicon montis serení. (1) T. II. Menkena poczyna
od roku 11*24, nie może być przeto użytym do czasów
Mieczysława i Bolesława. Pod r. 1157 p. 187 mówi:
„Imperator cum Saxonibus hostiliter ingressus ad dedi—
tionem eos compulit.”

Anonymi Saxonis, Historia Imperatorum

T. III.

u Menkena.
P. 70. p. r. 841. „Imperatores tantum humiliati sunt,
quod tandem

Ungaris

tributa solvere cogerentur.

Et

tune potius dici decebant Mendicatores quam Impera
tores. Ilaec autem humiliatio usque adllenricum Impe
ratorem de

Saxonia duravit,

qui jugum I ngarorum a se

excussit, et imperium bene exultavit.” Idąc potem koleją
następstwa, przychodzi do Ottona I, i mówi:
P. 81. „Imperium super omnes Imperatores

Teutoniae

exaltavit. Obtinuit namque Imperio Bohemiam, Lombar

diom, Burgundiam, Lotaringiam, Calabriara, Apuliam.
Uwaga. Przychylny Ottonowi I kronikarz, nie byłby
pewnie Polski, ani innych Słowiańskich krajów opuścił,
gdyby temu cesarzowi podlegały; tym pewniej, że o fundacyi biskupstwa Magdeburskiego rozprawia.
P. 84, p.r. 100*2, przypisuje Ś. Stefanowi królowi W ę
gierskiemu, zaprowadzenie wiary do Polski, a to słowy:
„Idem etiam Stephanus avunculum suum regem Poloniae
comprehendit, atque ad hoc compulit, quod fidem katholicam cum omni regno suo recipit”
W ięc podług tćj kroniki, Mieczysław I i Bolesław Chro
bry, aż do 1002 roku, bvli poganie.
(1) Autor niewiadomy, czasem pod imieniem Conradi JLauterbergensis powoływany.
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Pod Konradem i Henrykiem III, nic o Polsce nie mó
wi; dopiéro pod Henrykiem V i to p. 100 p. r. 110(3.
„Postea llngariam cum exercitu intravit, et nihil ibi obtinuit.

Poloniam vero quae se imperio opposuerat, recu-

peravit.”
Co tu fałszów, anachronizmów!

Cronici Pegaviensis( 1) collatio et continua p. 134,
p. r. 1135. „Imperator Lotharius, curiam suam apud
civitatem

Merseburck

ad vincula S. Petri habuit, ubi

ex ejus praecepto Dux Polonorum affuit, qui saepe nume
ro anteriorum Imperatorum impetitus bello, saepe rogatus, saepe suasus promissionibus, nunquam tamen ad eorum curiam venire consensit vocatus.”
Daléj: „sed et dux Poloniae duxque Boemiae pelles grí
seas atque mardelinas,cum variis auri et argenti et praetiosarum rerum muneribus, tanta afferebant copia, ut nullus superesset Principum, qui vel Ducum illorum vel Imperatoris muneribus se non gauderet honoratum.”

Chronicon Quedlinburgense T. III u Menkena (2),
p. 177, p. r. 843.

„Lotharius rex cum orientalibus

Francis venit in Sclaviam, et regem eorum Gestimulum
(3) occidit caeterosque sibi subegit.”
P. 179, p. r. 930. „Facta est pugna valida adversus
Sclavos juxta Albiam prope Lunkini (4), in qua Saxones,
gloriosissime

vincerunt, prostratis

CXX millibus, in

captivitatem DCCC ductis (5) suorum autem duobus
(1) Dzieło niewiadomego mnicha.
(2) Piszącv miaf żyć za Ottona III i Ilonryka V.
(3) Ma to być Gozomysł król Obotrytów. *
(4) Lunkini, dziś Lenzen nad Elb«’}. Dytmar zwie Lunzin.
(o) Trudno wierzyć tvm obliczeniom.“Późniejsi nie powtarzają
ich. Wszakże Politz w fiistoryi królestwa Saskiego w Dreźnie 1825
podaje ludność krajów między Elbą, Spreą, Nissą i Odrą na 500,000
za czasu Ludolfmgów.
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cum quibusdam aliis amissis non

• multis, plurimis autem vulneratis.”
P. 183, p. r. 985. „Saxones Sclaviam invaserunt, quibus ad supplementum Misaclio cum magno exercitu venit, qui totam terram illam, incendiis et caedibus devastarunt.”

Uwaga.

Nie jestto Mieczysław Piast ale Misiczla (i to

przewrócone nazwisko) król Obotrytów przy końcu X
wieku za czasów Ottona II, żyjący; którzy jak uczą historye, raz zinnemi Słowianami przeciwko Frankom i Sa
som walczyli, dru^i z temiż, przeciwko swoim współro
dakom. Że ich rozróżniać chciał, mamy przekonanie, że
gdy pod rokiem 1017 ouwięzieniu Mieczysława syna Bolesławowego mówi, pisze Miscio, nie Misacho, jak się to
niżćj pokaże.
P. 186, p.r. 095. „Saxonibus &c. Fama insuper com
pressé tum assiduisSclavorum incursionibus fatigabantur,
ut peccatis suis promerentibus. juste de eis illud prophe-

Mittam super eos tria judicia
pessima: pesfem, gtadium etfamem. Rexquoque tertius Otto, cum magno exercitu Abodritos et quasdam
H totabarum terras invadens incendiis et depraedationibus plurimis vastavit, licet motum eorum nullo modo
compressit."
ticum dictum videatur:

Uwaga. Rzecz widoczna, że Niemcy niebędąc wsta
nie przytłumić i zwalczyć Słowian nadelbiańskich, nie mo
gli pewnie zrobić Polaków hołdownikami.
P. 191, p. r . 1010. „Eodem anno rex in expeditiones suas contrahens copias. Poloniam Sclavoniae quaesiturus, sed quo velle ducebat, minime perventurus, cum
paucis media revertitur via, gravi ingruente aegritudine,
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caeteris ut erant bello parati, plurima devastantibus lo
ca, multaraque praedam secum reportantibus.”
P. 193, p. r. 1012. „Heinricus in sancto Pentecosten,
maxima confluente caterva, Merseburg se colligens, obvium habet Bolislauonem cum magno apparatu diversorum munerum, pacis gratia sua omnia seque dedentem.
Quem benigne suscipiens, paucos dies secum morantem,
ut par erat regiae dignitati, claro honore adductum, non
tarnen sine sui regni detrimento permisit remeare.”
P. 195, p. r. 1018. „Et hoc anno Bolislauo per nun
cios reconciliata pace Imperatoris gratiam recepit.”

Uwaga. Te trzy wypisy malują dokładnie ducha kro
nikarzy Niemieckich, i świadczą, jak starannie zakry wają
klęski swoich cesarzów, a wszelkiemi sposobami usiłują
mniemaną nad całym światem władzę im przypisywać.
Tu np. Bolesław nie walecznością udaremnia zamachy
Henryka, i do odwrotu zniewala, ale Henryk przez chorobv, do połowy wyniszczone wojsko, z połowy drogi za
wraca, ale łupami obciążone. WMerseburgu potćm wielkiemi darami pokój wyżebrać pozwala, a nareszcie do
łaski swojéj przywraca. To jest, gdy Bolesław w Budissynie dyktował pokój, i słupy graniczne w rzéce Sali
zabijał.

¡

Chronicon S.Pełri vulgo Sampetrinum Erfurłense
o rzeczach Polskich dopiéro mówi:
P. 223, p. r. 1172. „Apud Polonos simultatio quaedam Duce

Mesichone quodam

exoritur, unde Imperator

coadunato exercitu eo contendit. Qui cum fines Polonorum intraret, praedictus

Mesicho

obviam ei veniens

dextras petiit et accepit, multatus non parva pecunia.”
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Uwaga. W roku 1172 dux Mesicho nie panował je
szcze w Polsce.

Anonymi Cronieon Bohemicum nic prawie nie mie
ści o stosunkach Polski do Imperium Niemieckiego, ale
naprzykład jak owocześni kronikarze mało mieli usza
nowania dla prawdy, i nie wzdrygali się pisać najfałszywszych bredni, przywodzę tutaj, cap. XIV, p. 1663
u Menkena T. III, gdy de exterminio et fine regni Mo-

rauiae opowiada:
„Imperator ducem Boemiae Wlatislaum sublimavit
in regem, et Boemiae regnum constituit, faciens de regno Moraviae Marehionatum. Et eundem Marehionatum
cum principatibus et terris Poloniae, Russiae et multis
aliis ducatibus et terris, quae temporibus Suatopluek
ultimi regis Moraviae, ad Moraviae regnum pertinebant,
regno et coronae Boemiae subjecit.”
P. 1671, p. r. 1086. „Sublimatur in regnum &c. &c.
sibi regno successoribusque suis in perpetuum Regibus
Boemiae, Moraviae velut Marchionatus, nec non Polonia
Russia et alii ducatus et terrae &c. &c. pare et irrevocabiliter sit translatum.”

Uwaga. Co za szkoda że Nestor nie wiedział jako Ruś
t

•

•

9

•

po śmierci Swiatopełka była prowincyą Czeską, a Karamzyn, że r. 1086 nieodzownie do korony Czeskiéj zo
stała przyłączoną.
Daléj zapomniawszy, że Polskę także prowincyą Cze
ską zrobił, pisze:

Sobieslaus
Glatz terminum

P. 1701, p. r . 1137. „Eodem anno

Boles!ao

duce Poloniae in castro

cum
pla-

citorum observans, prateritis inimititiis depositis, foedere pacis amicabiliter conjunguntur.
Tona I. Stycień 1845.
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Epkonis de Repkau breve Cronicon Magdeburgense ab anonymo germanioe versum u Menkena T. III
p. 350. Żył on w połowie X III wieku. Ojirócz téj kro
niki zebrał prawa Saxoiískie (©acf)feilfpiegci)j nie pokłada
wprawdzie wiele Taktów historycznych, jednak o Ottonie
l mówi:

P. 353. „3n fmem cmbcrn %av, fóarb SReihcbttrg
batoct. «£er lofctc aud) alíe 2>eu$fd)C íanb bon ber linger
getoalt.
Więc zawojowania Słowian nie przyznaje mu zasługi,
dopiero wygnanie Węgrów.

GobeliniPersonae Cosmodromium sire C/ironieon
universale u Meiboma. Aetas 1. opisując Giermanią p. 07:
„Item rursus ab Oriente incipiendo, versus meridiem provinciae Germaniae sunt:

Cracovia, Polonia, Bohemia,

Sclavonia, quae omnes utuntur lingua Gothica vel Sclavonica.”
P. 260. „Etiam Conradus Miseconem ducem Poloniae partes orientales Saxoniae invadentem, anno regni
suo séptimo.”
W ifcéj do Polski ściągającego się, prawie nie pisze
z wieku X. i X I. I nie wartoby tego wypisywać, gdyby ztąd
nie można powziąć wyobrażenia, jak mało znana bvła
Polska od pisarzy Niemieckich średnich wieków, i jak
długo trwała nieznajomość gieografii, kiedy Gobelinus
Persona urod. 1358 r, oficyał Paderborneński zm. 1418,
kronikarz powoływany i zasłużenie, co do wypadków na
zachodzie i południu, Kraków ma za prowincyą Niemie
cką, a język Gotów za Słowiański.

Annales Hildesheiminses.
P. r. 986. „Otto rex adhuc

puerulus, cum magno

exercitu Saxonura venit in Slaviam, ibique venit ab una
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cum multitudine nimia, obtulitque ei unum camelum et
alia xenia multa, et seipsum etiam subdidit potestati illius.”
P. r. 991. „Otto rex cum magno exercitu Saxonum
ac supplemento Miseconis Brannaburg obsedit et vicit.”

Uwaga. Jak te, tak i inne miejsca są wypisane zDytmara, z rozmaitemi dla kształtu odmianami: z Annalistą Saxonem zaś pod r. 991 zgodne; zamilczając, iż Kizo mający być Sasem, zLutykami Brandeburg opanował,
i najazdy Saxonii często przedsiębrał, co też, mianowicie
o najazdach, z Dytmara opowiadaniem się zgadza (st. 16.ed.
Wagnera)

O wielbłądzie i podarunkach maluczkiemu

Ottonowi danych, słowa kroniki tej co do litery zgodne
z Saxonem p. 345.

Ilerm ant Cornieri Chronicon u Eccarda T. II. Był
to dominikan w Lubece, żył w początku wieku XV, i pi
sał do roku 1439.
O

Mieczysławie,trybucie, wielbłądzie, darach, nie pisze

natomiast pod rokiem 990:
P. 548. „Séptimo anuo Ottonis, qui est Domini 990.
Bolizlaus Polonorum Christianissimus dux, secundum
Yincentium, confaederatus cum Ottone Imperatore, oinnem Slaviain, quae est ultra Oderam iluinen,tributis subjecit, nec non Buthenos et Pruthenos, a quibus passus
est Adalbertus Pragensis Episcopus, cujus reliquias Boleslaus Dux transtulit iu Poloniam. Principes autem Slavorum illorum qui Wyuuli vel Wynithi dicuntur, fuerunt;
Myssezlaus, Nakon et Zederych, sub quibus pax continua
fuit, et Slavi sub tributo Imperatori serviebant. Missezlaus autem princeps Obotritorum, palam Christum Deuiu
suum coníitens, sed dam ipsum negans &ct. &ct.
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Uwaga. Daje się tu widzićć wiele omyłek i pomięszania wypadków; wypisuje się przecież dla świadectwa,
że spółczesnych z Mieczysławem Polskim I, było dwóch
tutaj u Cornera wymienionych: Mieczysław czy Myssezlaus Wynithów, i Mieczysław czy Missezlaus Obotritów.
(Dalszy ciąg w następującym numerze.)

IGNACEGO

LOJOLI

RYCHTERA,

zmarłego w Warszawie d. 26 listopada 1844 r.

Oddać cześć pamięci, hółd zasłudze tego, którego
dzisiaj zawczesny zgon opłakujemy, któren wczoraj je
szcze obszernemi wiadomościami swojemi nauczał, i
światłą radą zasilał, któren wczoraj jeszcze był nam tyle
użyteczny a dzisiaj już się z nami nazawsze rozłączył; jest
powinnością naszą. Duszy jego wieczny pokój, pamięci
sąd potomności! Ignacy Lojola Rychter urodził się wr ro
ku 1804, we Lwowie, z ojca Franciszka Borgiasza cześnika Czernichowskiego, matki Zofii z Bielińskich. Przy
gotowawcze nauki najprzód w liceum Zamojskiem, na
stępnie w szkole podów czas wojewódzkiej w Szczebrze
szynie odbył; nauk uniw ersyteckich z wielką korzyścią
i zaletą słuchał w Warszawie. W pierw szej wiośnie ży
cia, gdyż zaledwo mając lat siedmnaście, już się poświę
cił mozolnemu zawodowi nauczycielskiemu: oddał się
kształceniu drugich nauką i przykładem. Powołany naj
przód do wykładania języka Polskiego i Łacińskiego
w szkole Szczebrzeszyńskiej, po dwóch latach dla koń
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czenia nauk wyższych w byłym królewsko-Warszawskim
uniwersytecie, przybywszy do

Warszawy, po zdaniu

examinu dojrzałości przed członkami zgromadzenia księ
ży Pijarów, zapisał się na wydział nauk i sztuk pięknych,
do czego potem przybrawszy wydział teologiczny, i na
ten nowy dla siebie przedmiot, nieprzerwanie uczęszczał.
W ciągu trzechletniego kursu, otrzymał złoty medal za
rozprawę z tematu :

siarum fidei judex.

Quis est supremus controverW skutku pożytecznie odbytych

kursów akademickich, przypuszczony do magistrowskiego
examinu, w tym celu na dwa zadania na piśmie odpo
wiedział: na Polskie: „ Wykazać metody
na Łacińskie:

nauczania,” i
„ Panegpricus in landem Konarski.”

Po ukończeniu nauk uniwersyteckich,

powołany

do

dzielenia prac nauczycielskich, wb. szkole wrydziałowćj
0 0 . Dominikanów Warszawskich, przez lat sześć obo
wiązki te pełnił.

W zawodzie nauczycielskim, Rychter

wolne od zatrudnień szkolnych chwile, i zamiłowaniem
poświęcał naukom; wtymto właśnie czasie napisał dwie
konkursowe rozprawy: jednę dla królewskiego Alexan-

„An secundum nientem
concilii Tridentini atlritio ex solo metu gehennae
conceptaysuf/iciat ad valorem sacramenli poenitentiae drugą do towarzystwa naukowego Lipskiego z tezy:
„Quantum Poloni duce Joanne Sobieskio rege et
Saxones duce Joanne Georgio electore, anno
1683 contulerintad liberandam Austriam et Germaniani ab impetu Osmanorum.” Obiedwie te rozpra

drowskiego uniwersytetu z tezy:

wy po łacinie napisane, pochwałą publiczną zaszczycone
zostały. Znane nam są także trzy rozprawy Rychtera,
w programatach szkoły 0 0 . Dominikanów drukiem ogło
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szone; Łacińska: „ Andreas Patritius Nideckijutenibus

Polonis imitandus proponilur,“ Polska: „ Wiadomość
ożyciu i pismach naukowych księdza Jana Alana
Bardzińskiego; i inna: Wiadomość historyczna o ko
ściele i klasztorze 00. Dominikanów Warszawskich.
Towarzystwo Przyjaciół nauk Warszawskie, w r. 1830,
nowy oddajcie hołd pamięci naszego rodaka Mikołaja Ko
pernika, i chcąc rozstrzygnąć wątpliwość jaką niektórzy
zagraniczni pisarze ogłosili ojegonarodowćm pochodzeniu,
przedsięwzięło zebrać wszystkie dowody że Kopernik był
Polakiem. Do tak ważnej pracy, Towarzystwo wezwało
Adryana Krzyżanowskiego profesora uniwersytetu, który
znając Kychtera z rozległych i gruntownych wiadomości
w historyi i literaturze, obrał go za współpracownika.
Dwaj uczeni przedsięwzięli razem krytycznie wypraco
wać biografią Kopernika, ze względem na umiejętność,
na ziemię, i narodowość tego wielkiego człowieka. Uło
żyli plan tej pracy, który Towarzystwo przyjęło i obudwu
do wykonania go zachęciło. Nikt podobno tyle i tak wa
żnych materyałów do wyjaśnienia tej, wszystkich Sło
wian obchodzącej okoliczności, nie zgromadził, ile ś. p.
Kychter; i spodziewać się należy, że niedługo kto z uczo
nych rodaków, wchodząc w myśl jego, dowody te w po
rządnej całości nam przedstawi. Kychter powołany na
bibliotekarza bogatego księgozbioru ordynacyi Zajinojskich, na łonie nauk ostatnie lata życia swego przepę
dził. Czerpiąc coraz nowe wiadomości w tym znakomi
tym wybornych książek i rękopismów zbiorze, iluż był
by płodami piśmiennictwo nasze zbogacił, gdyby nie
śmierć zawczesna! Zostawił jednak ważny i pracowicie
dokonany rękopism bibliograficzny o wymowie pogrze-
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bowćj w Polsce, który ze wszech miar zasługuje aby był
ogłoszony drukiem; a od kilku lat ostatnich zajmował sięobszerniejszą literacką pracą, historyą Akademii Zamojskiej.
Dzieło to miałoby wielką wartość historyczną i wyjaśnia
łoby wiele szczegółów będących wzwiązku z wypadkami
krajowemi; liczne materyały, które ś. p. Rychter praco
wicie zbierał w tym celu, potrzebują tylko uporządkowa
nia i ułożenia w całość.
Gdy przed kilku laty Akademia sztuk pięknych i na
pisów w Paryżu, podała plan umieszczenia stosownego
napisu na pomniku Lu\orskim, i ten publicznie ogłosiła,
Rychter poczynił uwagi nad nim i wiele uchybień spro
stował. Pisma Niemieckie uwagi Rychtera pochwaliły,
a Akademia z nich korzystając, wprowadziła potrzebne
zmiany i poprawy.

Czytaliśmy wiele pomniejszych prac

Rychtera w różnych krajowych i zagranicznych pismach
umieszczane. Biblioteka Warszawska winna mu trzy cią
gi ważnćj pracy pod tytułem: „Różnice zachodzące pomię
dzy pamiętnikami W A. Maciejowskiego a historyą (Tom
n zr. 1841, str. 6 1 4 , 635, Tom III, 1841 str. 133,
151, i str. 3 6 5 , 392;.“ W Pamiętniku Religijno-moralnym umieścił w przekładzie z Greckiego, mowę Jana
Chryzostoma ojca kościoła; w Pielgrzymie, myśli o fi
lozofii eklektvczn^j, czyli wyborowej (Tom I , zr. 1841
str. 149); i Wspomnienie o Maryi Knnic astronomce zna
komitej w X V II wieku (Tom II, 1843 r. str. 217).
>\ Kuryerze Warszawskim z 19 stycznia 1843 r. czyli
w dniu trzystoletnićj rocznicy śmierci Kopernika, zamie
ścił ważny i treściwy artykuł: „ Trzecie

Mikołaja Kopernika ,

stulecie sławy

poczćm w miesiąc późnićj (19

lutego) P. Adryan Krzyżanowski, pisząc obszerny podo-
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bnćjże treści artykuł:

„Kopernik w Walhalli“

kończy go

tćm o Rychterze wspomnieniem: „ W imieniu historyi i
prawdy bronimy tem naszem pismem, podobnie jak swojćm szanowny nasz kolega i rodak, Ignacy Lojola Rychter, niedawno bronił drogićj naszej własności.”
Przy gruntownej i rozległej znajomości historyi i filolo
gii, Ignacy Rychter, najgłębszy u nas znawca zamarłćj
mowy dawnych Rzymian,
o dziełach i pracach

łączył zdrowy i trafny sąd

uczonych;

sąd ten stawił go

nieraz pośrednikiem między osobami w zdaniach się różniącemi. Prosty i trafny jego sposób widzenia i sądze
nia, nie ograniczał się tylko w obrębie nauk historycz
nych i filologicznych, ale rozciągał się i do innych gałęzi
nauk, a nawet i różnych stosunków i okoliczności towa
rzyskich.

Często

zarzucano uczonym oddanym filo

logii i historyi, iż ci odznaczają się głównie wielością
zasobów i pamięcią, a mniej trafnością sądu i filozofi
cznym zapatrywaniem się, osobliwie w przedmiotach bar
dzo odległych od filologii. Rychter był wolny od tego
zarzutu: we wszystkiem jego sąd rzadką odznaczał się
trafnością.
W dawaniu sądu o ludziach i pracach naukowych, nie
uwodził się osobistością, ale miał zawsze na celu wyja
śnienie prawdy. W pożyciu był przyjacielskim i otwar
tym, zawsze w ludziach cenił prawość charakteru i zdol
ności umysłowe. Znaliśmy go bogatego obszernemi wia
domościami, a bogactw swoich nieskąpego. Strata któ
rą w nim ponosimy, jest bolesną, lecz strata którą w nim
nauki ponoszą, jest nierównie boleśniejszą. Spólcześni
Ignacego Rychtera ocenić zdołali; a przyszli powiedzą
o nim:

„dicerc a

u

s

o

i

eon Potocki

Uwagi nad dziełem t

Ż R Z Ó D Ł A DO D Z I E J Ó W P O L S K I C H
WTDAW A5E PRZEZ

Mikołaja Malinowskiego i Alexandra Przezdzieckiego,
Tom ligi w Wilnie u Zawadzkiego 1844 8vo maj. X V III i 485 str.
(Tom I obejmuje tylko 223 stron.).

Za nadto jest ważny zbiór niniejszy, abyśmy nasamprzód o powodach do zmiany wydawcy, ztąd wpływie na
całe dzieło, i różnicy tego touni od piérwszego, wspom
nieć nie mieli. Najlepiej rzecz całą objaśnią własne z przed
mowy p. Malinowskiego wyrazy: „Przypadek zrządził, pisze
on, że zostałem spółwydawcą niniejszego dzieła. Przed kilkunastą miesiącami Mich. Grabowski i Alex. Przezdziecki, przy
słali Ad. Zawadzkiemu pomniki historyczne, umieszczone
w pierwszym toinie. Nieobecność ich w Wilnie, a więc nie
obecność osobistego dopilnowania, aby zgromadzone zabytki
należycie i dokładnie na jaw wyszły, zdawała się na samym
wstępie tamować przedsięwzięcie, mogące z czasem przynićść
rzetelne dla dziejów korzyści. Skorom się o tém dowiedział,
lubo nieznany wydawcom, oświadczyłem gotowość wyrę
czenia ich w tćj pracy, w miarę naukowej zdolności, dłu
goletniego oswojenia się z rękopismami i sposobu pojmo
wania, jak podobnego rodzaju zbiory ogłaszane być po
winny. Znaczna część pierwszego tomu już była wydruko
wana. Nie mogłem ściśle zastosować tych prawideł, któ
rych zdaniem mojćm trzymać się należało ; wypadało ogra
niczyć się krótkiemi objaśnieniami, służącemi ku lepszemu
zrozumieniu tych szczątków przeszłości, albo ku łatwiejszeTom 1. Styczeń IMS*
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mu ich użyciu. Po wyjściu piérwszego tomu, Michał Gra
bowski, zapowiedziawszy pomoc swoję w dostarczaniu źrzódeł, z niewiadomych mi pobudek usunął się od dalszego
uczestnictwa (l). Al. Przezdziecki, podczas bytności swojej
w Wilnie, złożył nakładzcy rękopism, obejmujący niemal
to wszystko, co w tym drugim tomie na jaw wychodzi.
Ziszczając dane przyrzeczenie, zająłem się przygotowaniem
go do druku. Nie unikam odpowiedzialności, jaka za po
prawność i stosowność przyłączonych objaśnień spadać na
mnie musi; lecz mam prawo oczekiwać słusznego zdania,
i być sądzonym jedynie za wykonanie tego, czegom się
podjął.“
Gorliwy dziejów ojczystych miłośnik, podobnież jak hr.
Alex. Przezdziecki, gorącym przejęty zapałem ratowania
od zagłady i ogłaszania drukiem materyałów do dziejów
krajowych, pan L. R. wynurzył w Bibliotece Warszawskićj
r. z. Nrze grudniowym k. 714 swe zdanie, o ważności
zbioru niniejszego za wyjściem pierwszego tomu. Bardzo
słusznie powiedział tam między innemi, że : „ktokolwiek
zajmował się wyrobieniem jakiegobądź przedmiotu history
cznego , łatwo oceni, jakiej wdzięczności warci są u na
stępnych ci, którzy innym torują drogę do wyświecenia
dziejów krajowych ...... że wielkie jest zatem pośw ięcenie
tych użytecznych zbićraczów nie dla siebie, bo za ich spra
wą , za ich przyczyną powstaje wielkie dzieło..... między
innemi oszczędzenia następnym pokoleniom błędów ich

(I) Sam P. Mich. Grabowski zdając sprawę o tym drugim tomie
wTygodn. Petersb. (Nro 07 ¡68) tłómaczy się w tej mierze z przy
kładną skromnością, i mówi między innemi: „Uczucie przyzwoi
tości i samej słuszności bezwzględnej, nic pozwalało, ażebym przy
sobie honor tćj publikacji zatrzymywał. Zasługa moja bowiem
kończyła się na tem, żem do niej pierwszą myśl podał i część materyałów dostarczył ; lecz kollaborator, który wszystkie trudy wy
dania podejmował...... godzien był ze wszech miar, ażebym mu
wszelkiej sławy tego dzieła ustąpił........ Usunąłem \*ięc nazwisko
moje z tytułu tego zbioru....... ”
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poprzedników i t. d.“ A o ileż pomnaża się użyteczność
tych zbieraczów, dodać potrzeba, gdy zgromadzone materyały wydają, jak tom obecny z zaletami, które wytknie
my niżej! Wdzięczność należy s i ę hr. Rzyszczewskiemu,
za zwrócenie uwagi na ważność dzieła, za niektóre uwa
gi , a mianowicie ztąd, iż stał się powodem dla pana Mali
nowskiego jako wydawcy tego drugiego tomu, do wyłoże
nia swych myśli: jak się na tego rodzaju zbiory zapatry
wać? wedle jakich zasad ? w jakim kształcie ? i z jakim
przyrządem ogłaszać je drukiem należy? Jako gruntowny
znawca literatury starożytnej i kolei przy jej wskrzeszeniu
odbytych, wrskazuje p. Malinowski kolej do przebieżenia
z materyałami dziejowemi wieków średnich, lub dla nas za
wieki średnie uważać się mogących, lecz w sposób skró
cony, jako na doświadczeniu oparty. Ztąd wyprowadza
wnioski względem bezwarunkowo żądanej przez niektó
rych badaczów dyplomatyczności w zachowaniu pisowni,
i interpunkcyi w rękopismach, tudzież, mięszanych w pol
szczyznę wyrazów łacińskich; wnioski, które chętnie ka
żdy, obejmujący rzecz należycie, podpisze za autorem. Dla
tego gotówbym był całą przedmowę do drugiego tomu
umieścić tu dla upowszechnienia uwrag, postrzeżeń, napom
knień w nićj zawartych, gdybym nie był pewny, iż każdy
nie tylko badacz, ale i miłośnik dziejów krajowych, wr dzie*
le samćm czytać je i odczytywać będzie.
Względem podziału całego zbioru tych inateryałów na
pięć kategoryj, a który p. Hz. niestosownym znajduje, po
uwagach p. Przezdzieckiego w Bibl. Warsz. stycz. k. 225,
i p. Mai. w przedmowie, nie widzirn potrzeby wdawać się
w dalsze tej kwesty i roztrząsanie. Podług różnego stano
wiska , nazwaćby można zarzuty p. Hz. słusznemi lub niesłusznemi. Na pierwszy rzut oka, rozkład podobnego zbio
ru na dwa działy osobno paginowane: „Spraw publicznych
i pry walnych’ zdawałby się najstosowniejszym; ale rozwa
żywszy go bliżej, w zastosowaniu okazałyby się trudności.
Słowem, zdaje mi się , jż wszelki podział zbioru tego ro-
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ilzaju podpadłby słusznej krytyce. Przekonani więc jeste
śmy, iż w ogóle, bardzo podrzędny, a nawet obojętni*
jest okolicznością podział, gdyż spis po kilku lub kilkuna
stu toinach, podług jakiegokolwiekbądź systematu lub za
sady działowej [principium divisionis) dołączony, tudzież
indexa abecadłowe wszystkiemu zaradzą. Sądziłbym je
dnak , iż z czasem właściwe dyplomata wyłączyćby można
z obecnego zbioru, gdy tworzący się w Warszawie Dyplomataryusz Polski zacznie wychodzić, a co niezawodnie jak
sądzim nastąpi, skoro p. Helzel z Krakowa redakcyą na
siebie przyjmie.
Lecz zobaczmy bliżćj : co ten drugi tom w sobie zawićra ? z jakiem uposażeniem ? i w jakiej postaci ?
Po uczonej przedmowie, napisanćj językiem czystym,
stylem gładkim i jędrnym, dalekim od owego Jean Paulizmu, do jakiego p. Mai. przy swej erudycji, obfite miał
tu pole, a którym, niektórzy nasi nielylko młodzi ale
i starsi literaci, pisma swoje zarażają, następuje:
W Oddziale I Pamiętniki. Grzymułtowskiego zdanie
sprawy przed królem Janem III, z poselstwa odbytego do
Moskwy 1680 r.; tegoż mowa przy powitaniu carów; Bez
imiennego opisanie wjazdu posłów Polskich do Moskwy;
wiadomość o życiu Grzymułtowskiego p rzez p. Malinow
skiego; Dyaryusz Sejmu Warszawskiego z r. 1702 i wiado
mość o życiu Henr. hr. Brülila przez p. Malinowskiego.
Oddział U Akta. Z r. 1520 zdanie sprawy przed Zy
gmuntem 1, o stanie zamku Kijows. Z r. 1545, rewizja
zamku Kijows. Z r. 1587 poselstwo Moskiews. po zgonie
Stef. Batorego i 13 różnych akt, z różnych lat do r. 1707.
Oddział U l Listy. l ilona Kmity Czarnobylskiego, wojew. Smoleńsk, z r. 1574 dziewiętnaście listów do panów
Bad W. ks. Lit. i wiadomość o życiu tegoż Kmity przez p.
Malinowskiego. Dalćj cztery listy Deniski, Trubeckich
i Zygm. III, Marcyana Ogińskiego z r. 1009 siédm listów
do Mich. Kaz. Radziwiłła. Grzymułtowskiego Krzyszt. dzie
więć listów z r. 1082— 1084, do Sapiehy i innych.

DO

D Z IE J Ó W

P O LS K I.

165

Oddział IV, obejmuje siédm dyplomatów: z r. 1508
Zygm. I , przvvviléj na wieś Poworzko ks. Kon. Ostrogskiemu, z r. 1509 Heleny królowej przywilej na ziemię Ja
nowi Sapieże; z r. 1515 Zvgm. 1 wyrok w sprawie ks. Rowrenskiéj z Dziewszycami ; z r. 1537 Zygm. 1 wyrok
w sprawie Radziwiłła z Eliaszem Ostrogskim ; z roku 1545
Zvgin. Aug. nadanie majętności Czeczotowi; z r. 1588 i 1633
przywileje króla dla miasta Kijowa.
W oddziale Fmięszanin, jest sześć dokumentów, jako
to: z r. 151*2 Sanguszki list potwierdzający nadanie Monasterowi Dermańskiemu ; z r. 1514 Ostrogskiego Konst. za
pis żonie Siemienownie; z r. 15*22 tegoż umowa przedślub
na z ks. Słucką; z r. 1630 list Wołuckiego do Zygm. III
z r. 1688 Łyszczyńskiego prośba pisana do króla z wię
zienia i Kurowicza oskarżenie na sejmie Łyszczyńskiego
o ateizm.
W ymieniliśmy choć pokrótce,spis objętych dokumentów.
Nie będą zapewnie czytelnicy Biblioteki Warszaws. oczeki
wać ocenienia doboru tych materyałów, bo najprzód w tego
rodzaju zbiorze każdy autentyk obejmujący datę, szczegół
nieznany, t. j. drukiem nieogłoszony jest ważny; powtóre,
imiona wydawców p. Alex. Przezdzieckiego, i p. Malinow
skiego , że są rękojmią stosowności w doborze ; potrzecie
że rozbiór pojedynczych artykułów, wprowadziłby nas
w bezowocną gawędę, albo nawet dysputę de lana caprina.
Wogóle zapewnić możemy, i przestać na uwadze, iż wszyst
kie artykuły są interesowne, mniej więcćj ciekawe i wa
żne , jedne co do charakterystyki i stosunku pojedynczych
znamienitych osób, inne co do obrazu czasu lub dziejów
miejsca jakowego lub prowincji, inne do działań rządo
wych i historyi całego narodu. Jak do budowy gmachu im
doskonalszy przygotowany materyał, tak do historyi naro
du im troskliwiéj wyswiécone i obrobione szczegóły, przy
łożą się do utworzenia gruntownej, porządnej całości.
Powiedziane jest wprawdzie przy każdym z obecnych
dokumentów, gdzie się znajduje oryginał lub kopia, (zkąd
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wzięte pisma od k. 161 do 165 nie wyrażone); ale ta wia
domość nie wszędzie tak szczegółowo opisuje stan rękopismu jak np. przypisek p. Mai. do Grzymułtowskiego mowy
na k. 40. Zamiast przeto wyrazów: „Ze zbioru p. NN. albo
ten rękopism udzielony został przez NN”, wolelibyśmy na
przyszłość czytać, o ile można w szczegółach dołączony
opis oryginału lub kopii, i czyli ta jest współczesną lub póź
niejszą, i z jakiego czasu, wedle prawdopodobieństwa, po
chodzi. Możeby nawet stosownićj było umieszczać takową
wiadomość nie na końcu artykułu, ale na początku, zaraz
po tytule jego, aby czytelnikowi wskazać rodzaj autenty
czności dokumentu, a tćm samćm przygotować umysł jego
do sądu co do wiarogodności pisma. Przy każdym niemal
dokumencie dodawane przypiski p. Mai. często są dla czy
telnika wielce pożądane, a zawsze bardzo przyjemne, bo
albo mu objawiają związek z dziejami, albo odkrywają, wią
żą lub zbliżają mu w pamięci inne daty i szczegóły, albo
wskazują dalsze źrzódła, albo objaśniają bliżej osobę, choć
by tćż i z samego Niesieckiego; gdyż nie każdy podobno
będzie wiedział: kto w tym lub owym roku był hetmanem,
kanclerzem lub kasztelanem Sandomir., a tym mniej jakie
było nazwisko rodzinne koniuszego kor., podkomorzego
Bracławskiego, łowczego Chełmskiego, starosty Preńskiego i t. p.?
Po przypiskach objaśniających, które podwajają użyte
czność zbioru, nowych dodają mu sił, nowego światła, i no
wego powiem życia, trzy biografie przez p. Mai. prawdzi
wie po mistrzowsku, ile źródła pozwalały, skrćślone : naj
znakomitsza Grzymułtowskiego; tudzież Filona Kmity
i hr. Briihla. W takim właśnie zbiorze, choćby i bardzo
niedostateczne biografie osób, których pisma się ogłasza
ją , tym są pożądańsze, i tym większą przynoszą korzyść,
im więcćj służą do lepszego wyrozumienia samych doku
mentów. Me jeden zapewne, przeczytawszy tu pisma Grzymułtowskiego i wiadomość o jego życiu, zmieni, a przy- *
najmniej zmodyfikuje swe zdanie dotychczasowe względem
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traktatu, o który ten dyplomat rokował i sam go podpisał.
Te biografie p. Mai. mogą posłużyć za wzór dla młodych
pisarzów, aby przy nastręczających się aktach, pismach i li
stach osób historycznych, zbierali i skróślali podobneż wia
domości o ich życiu._ Nie mogą one być zupełnemi, dokładuemi; ale raz wydane posłużą do ich uzupełnienia, sprosto
wania, przerobienia. Skoro takowe monografie nie będą na
wzór Krasickiego (w Zbiorze wiadomości), lub ks. Bogusław
skiego (Żywoty Sławnych Polaków), prostśm przepisaniem
i to w skróceniu ze Starowolskiego, Niesieckiego i innych;
posłużyć one mogą do utworzenia z czasem słownika bio
graficznego, tak pożądanego wjęzyku naszym. Volumina Leguni dostarczą w tćj mierze ważnych materyałów.
Jeżeli przypisy i objaśnienia do zbiorów podobnych są wiel
ce użyteczne i poniekąd niezbędne; jeżeli biografie osób,
z ogłaszanemi dokumentami związek mających, będąc ta
kowych zbiorów ozdobą, nadają iin prawdziwe życie; to
spis abecadłowy, jako ułatwiający wynalezienie wszelkich
szczegółów w dziele objętych, jest wieńcem zbioru i pra
wdziwym kluczem do skarbcu, z którego nie zawsze korzy
stać można, nie mając tamtego w ręku. Spisem takowym
opatrzył p. Malinowski zbiór niniejszy pod skromną nazwą;
„Poczet osób wobu tomach wspominanych.” Z napisu tego
wniósłby niejeden, że to jest prosty spis nazwisk, gdy tym
czasem jestto treść rzeczy obu tomów, podług nazwisk
od k. 455— 479 drobnym drukiem objęta, z dodaniem wia
domości o różnych osobach, roku ich urodzenia, śmierci,
rozmaitych uwag i szczegółów z zapasu rozległego oczytania
i szczęśliwej pamięci. Dodatki te uzupełniają poniekąd przy
pisy pod textami umieszczone, ale to w ten sposób, że niektó
re artykuły do małych są rozprawek podobne, jak np. Al
bert arcyb. Gniez., Gracyani, Kielczyński, Marya Kazimira, Ogiński Marcyan, Otirogskt Fedor, Philo i t. d. Z umy
słu zaś i po należytej rozwadze, te biograficzne wiadomo
ści nie w texcie lub pod textem, lecz przy abecadłowym
spisie osób umieścił p. Mai., aby któś prostujący i uzupeł
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niający Niesieckiego, lub własny zbiór biograficzny, tym
łatwiej te dodatki mógł doń wcielać (1).
(1)
Przy tej okoliczności, i z powodu wzmianki uczynionej wy
żej o Voluminach Legum, zwrócić musimy uwagę czytelników', iż
skarbiec ten urzędowy, we wszystkich niemal ręku znajdujący się,
nie jest dość we względzie historycznym, mianowicie co do bio
grafii, wyczerpniętym, chociaż obfitem w tej mierze i najważniejszem jest źrzódłem. Przyczyna tego: że nie jest opatrzony należy
tym skorow idzem czyli regiestrem rzeczy w nim zawartych. Mamy
wprawdzie tak zwane Inwentarze Zeglickiego i Wagi do sześciu
początkowych tomów, a Ostrowskiego do dwóch następnych; ale
te są sporządzone zbyt ogółowo i czasem rzeczy ważniejszych nie
obejmują. Naprzyklad traktatów zawieranych z mocarstwami sąsiedniemi, nie znajdziesz wymienionych w Wadze pod wyrazem
traktat, związek, układ, pokój, ugoda, umowa, sojusz, przymierze,
bo i żadnego z tych wyrazów inwentarz powyższy w swoim regiestrze nie ma. A jednakże tyle jest ugod i traktatów w Yolt. Legg.
drukowanych, to z Krzyżakami, to traktaty: Oliwski, Grzymułtowski, Narewski i t. d. Zarzut, iż te podług porządku lat znaleźć mo
żna, upada, gdy się zważy, iż je nie zawsze zaraz drukowano. Któż
będzie n. p. traktatu Grzymułtowskiego, zawartego w r. 1086, szu
kał dopiero pod r. 1710?—(otóż są objęte traktaty inwentarzem
Wagi. Ale proszę zgadnąć pod jakim wyrazem?—Pacta). Nazwisk
osób inwentarze do Voll. Legg. wcale nie zawierają, Mniemanie
zaś wielu, iż nieoceniony Niesiecki wciągnął je do swojego dzieła,
jest w części tylko prawdziwem. Wypisał on z Volt. Legg. to co
do jego celu należało, tojest do procedencyi lub piastowanego
urzędu lub dostojności, rzadko się wdając w wyliczanie wszy
stkich posług publicznych każdej osoby. Łatwo się o tem przeko
nać można, porównaw szy np. to co powiedział Niesiecki o Grzymułtowskim Krzysztofie, z tem co p. Malinowski wyciągnął z Voll.
Legg. Nadto, Niesiecki mógł wypisy swoje z uchwał sejmowych
porobić tylko do swoich czasów; ale i tu jeszcze wiele jest nazwisk
opuszczonych, jak się o tem powielekroć własnem doświadcze
niem przekonałem. Zrobienie więc, w miejsce Wagi i Ostrowskie
go, porządnego Skorowidza do 8 Voll. Legg. albo raczej do końca
sejmu konstytucyjnego łącznie z Grodzieńskim, byłoby wielką i
bardzo wielką przysługą, mianowicie we względzie biograficznym.

Ochotnik jakowy niech się nie zraża fałszywym wstydem, iż
praca takowa jest w znacznej części robotą mechaniczną. Niech
najprzód zechce przypomnieć sobie, jak postępowali najuczcńsi
filologowie po odrodzeniu nauk w Europie z autorami Greckiemi
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Z takowómto uposażeniem, wyszedł tom drugi Zrzódeł
do dziejów'Polskich, drukowany z całą poprawnością w dru
ku (przymiotu bardzo rzadkiego u nas), jakiej po dziele tego
rodzaju wymagać tylko można.
Postrzeżenia nad pojedynczemi artykułami, zachowuje
my do wyjścia dalszych tomów. Teraz chodziło nam o oce
nienie dzieła w ogóle. Dodamy więc jedną tylko uwagę,
jako ogółu się tyczącą. P. Malinowski zachowując pisownię
przez Deputacyą Ortograficzną b. Towarz. Warsz. Przyj.
Nauk ogłoszoną, odstępuje od nićj w jednym z najgłówniej
szych punktów; bierze bowiem, jak się zdaje, za zasadę:
pisz jak mówisz, nie pomnąc, że żadna ortografia nie od
da wszystkich odcieni wymawiania; jako też, że na źródłosłów wzgląd mióć należy. Albo co podobniejszem do prai łacińskiemi, jak robienie do nich indexow posuwało zgłębienie
właściwości języka i samych dziejów; niech zważy iż X. Teodor
Waga, mąż niepospolitych zdolności i gruntownej nauki, nie
wstydził się, obok tylu innych dzieł własnych i dziś jeszcze ce
nionych, zająć się tą pracą; że na wezwanie króla Stanisława
Augusta, wygotował X. Ostrowski Pijar, autor prawa cywilnego
Polskiego, inwentarz czyli skorowidz do 7o i 80 tomu; niech
weźmie spis osób przez p. Malinowskiego dołączony, za wzór do
swej roboty; a przekona się, iż obok mechanizmu potrzebna jest
i zdolnotć umysłowa, i nauka, jeżeli praca ma odpowiedzieć celo
wi; niech pomni w końcu na owo zdanie Jana z Czarnolasu:
„Służmy poczciwej sławie! a jako kto może
Niech do pożytku dobra wspólnego pomoże.“
Wydanie dzieła takowego, czyli abecadłowego spisu rzeczy
i osób w Voll. Ltgg. wymienionych, mogłoby nawet stać się korzy
stnym przedmiotem księgarskiego przedsiębierstwa; byle to nie
był płód, jak np. mniemany M. Fahlla Skorowidz do Dziennika
Praw Królestwa Pol., który słusznie nazwano ramotą nieukówą,
w widoku prostego zysku z zawodem publiczności, mechanicznie
skleconą; (chociaż do 0 początkowych tomów już był porządniej
szy i drukowany). Pewni jesteśmy, że taki skorowidz należycie
wygotowany i wydrukowany, dobry znajdzie odbyt; a jako po
trzebny i mniejszej objętości od samych Foli. Lcgg. liczniejszych
nierównie będzie miał nabywców, niż projektowane przed kilku
laty przedrukowanie całkow ite ogromnego zbioru.
Toni 1. Siycień I8ł5-

—^
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wdy, sądzimy, iż p. Maj. znalazłszy część pićrwszego tomu,
według tej zasady ortograficznej wydrukowaną, zachował
ją pomimowolnie dalej. Ztąd wynikło, że przyimek z za
mienia na 5 przed spółgłoskami, gdzie się tak wymawia,
również i w pośrodku wyrazów, gdzie się głoska z jako źró
dłowa zachowuje, np. s tego s Królewca, 5 Polski (nawet
s Rossyą k. 59), oboiciąskiem, zwiąsku, roskazać, skąd, stąd,
bliski, niski, francuski, zamiast z Królewca, Polski, zwią
zku, rozkazać, ztąd, zkąd, blizki, nizki, francuzki; albo dla
mniemanej także wymowy nadużyta litera j, jako to w wy
razach eicangelja, instytucje, Dijariusz, Kommissja, Kommissyi (k. 195 biografia dla konsekwencj i powinnoby być
bjografja, tak jak djabel) biografji; Justynjan, instrukcja,
Scypjon, Danja, Marja, Juljusz, i t. p. Mniemamy że po
odczytaniu powodów Deputacyi Ortograficznej na k. 157,
161 i 549 będzie p. Malinowski na przyszłość zgodnie z nią
pisał: ewangelie, instytucje, Justynian, Dania, opinia,
opinii, kuryer, Marcyan, Julia, dyaryusz, Marya, Maryi,
Maryę, Kommissyą, Kommissyi, biografia, biografii, dyabeł,
Komedya, Scypion, Fabian, i t. p. (1). Kie widzim także
powodów łączenia dwóch wyrazów w jeden, jako to: niewiem, niemasz, niemoiemy, niezna i t. p. zamiast nie wiem,
nie możemy, niechce i t. d. gdzie nie, jako przysłówek przeczący
oddzielnie pisać się powinien; równie jak nietylko, niejeden,
przytem, które podobnież w rozłączeniu pisać należy nie tyl
ko, przy tem (Ob. Deput. Ortogr. k. 560. 463 i następ.).
W wytknięcie takich drobiazgów, wdaliśmy się ze wstrę
tem pewnego rodzaju. Skłoniła nas tylko uwaga, iż dzieło,
we względzie krytyki filologicznej i historycznej, wysłowię(ł) Takową pisownię biograf-ja, Scyp-jon, Jul-ja, Ake-ja, Marja, (czyli syllabizując Ju-lja, Ma-rja, Ak-cja, wbrew prawidła, że
po r i c nie może następować i ale y) skracającą wyrazy o jednę
syllabę, z ujmą dla poezyi i dla źródłosłowu, dostrzegliśmy w jednem tylko piśmie drukowanćm: w Kuryerze Warszaw.; lecz
powiadają, że powaga Kuryera we względzie naukowym nic jest
dostateczna.
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nia, jednostajnej pisowni, statecznéj interpunkcyi, tudzież
poprawnego druku za wzór służyć mogące, nie powinnoby
w pisowni, (jeżeli nie pojedynczych wyrazów, to przynaj
mniej) co do główniejszych punktów, różnić się od zasad Deputacyi ortograficznej, (zapewne nic dla powagi jej autorów,
ale dla wyrozumowanych powodów) przyjętych już prawie
powszechnie, a z resztą i w samćmże dziele bardzo ściśle
zachowywanych.
%
•
9
Z tego prostego sprawozdania o drugim tomie Zrzódeł
do dziejów Polski, najwidoczniej się okazuje, iż ich ogła
szanie drukiem, mówiąc z p. Grabowskim, może być tylko
dziełem człowieka, posiadającego głęboką znajomość przed
miotu, pamięć wszystkich historycznych dawniejszych zaso
bów, a razem wiadomość najświeższych prac w literaturze
tćj gałęzi, a do tego nieznużoną pracowitość w dopilnowa
niu poprawnego druku, że przeto, póki ten zbiór wycho
dzić będzie pod redakcją p. Malinowskiego, bez względu
nawet na naturę ogłaszanych materyałów, pozostanie jedną
z najszacowniejszych prac nad historyą. Oby więc szczęśli
wy pomysł p. Mich. Grab. wydawania z hr. Przezdzieckim
materyałów do dziejów Polski, nie w rozmaitych peryodycznych pismach, ale w oddzielnym zbiorze, w niniejszym
dziele tak korzystnie i świetnie rozpoczęty (! ), szybkim po
stępował krokiem! Z serca pragnąc tego,dla pociechy, dla po
żytku i nas samych i braci naszej, łączymy głos nasz z gło
sem p. Mai. i powtarzamy: „Nie jeden Grzymułtowski do
znaje tćj krzywdy od swoich spadkobierców, iż w ręku jego
potomków, między papierami rodowemi, znajdują się pi(’) Nieodrzeczybv było umieszczenie w jednym z następnych
tomów ¿rzódcł, regiieslru czyli spisu pamiętników domowych, dy
plomatów, pism dvplomatvcznych i t. d. (rozumie się że ze zwięzłćrn podaniem ich trescfi dat miesiąca), jakie np. od r- 1800, do
końca bież. w różnych pismach mianowicie peryodycznych podrukowano. Regiestr takowy spisy wachy trzeba na karlkach lóżnych,
aby je potem łatwiej chronologicznie ułożyć.. Pochlebiamy sobie
iż pracą takową przysłużyć się wydawcom Zrzódeł i całej publi
czności, zechce ktoś mający pod ręką zamożną bibliotekę dzieł
nowszych; pamiętając jednak na zdania: His dat qui cito dat, tu
dzież festina Itnte.
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sma, do których jeszcze pod względem ważności dla dzie
jów nie zajrzano, ho wszystkie niemal znamienitsze rodzi
ny nasze, dopuszczają się nieprzebaczonego występku nie
wdzięczności względem swoich przodków. Chlubne imie
niem które noszą, korzystając z dostatków zasługą ojców
nabytych, przodkują między równemi, wymagają dla siebie
pierwszeństwa, a nie pomną, że cięży na nich dług uspra
wiedliwienia tych roszczeń.” Zaklinamy ich więc, równie
jak wszystkich posiadaczów podobnych zabytków piśmien
nych . a zwłaszcza pamiętników domowych, aby je w nale
żytych kopiach, a jeszcze lepiej w oryginałach pod adresem
księgarni Zawadzkich w Wilnie lub Warszawie udzielać ra
czyli, które z wdzięcznością przyjęte, troskliwie oszczę
dzane i rzetelnie zwrócone będą (k. VIII).
Najczulsze w imieniu publiczności należą się dzięki p.
Przezdzieckiemu, jako współwydawcy, którego zbiory naj
więcej tu dostarczyły artykułów, równie jak pp. Onacewiczowi, Świdzińskiemu Konst., Uościszewskiemu Walent.,
Kułakowskiemu Ign., Stan. bar. Chaudoir, Ilerbutowi Mam,
Świętorzeckiemu Mieczysł., Podbereskiemu Iłom., Symonowiczowi Rom., i innym, za udzielenie materyałów dotąd
i przyrzeczoną pomoc na przyszłość. Oby przykład ich za
chęcił miłośników historyi krajowej do podobnej gotowości!
Łatwo się dorozumićć, że im większy będzie zapas przez
wydawców samych zebrany i im przez innych udzielony, tym
troskliwszy dobór ważniejszych i interesowniejszych artyku
łów, uczynić będzie mógł wydawca.
Żeby zaś przedsięwzięcie tak chwalebne, dla braku odchodu nie zatamowało się, tuszymy niepłonnie, iż jak z je
dnej strony księgarnia Zawadzkich, ceną jak najskromniej
szą nabycie tego zbioru ułatwiać nie omieszka; tak z dru
giej znowu, hojniej uposażeni od Opatrzności lubownicy
dziejów, mniej zamożnych literatów, zakupywanemi exempłarzami obdarowywać zechcą, aby się nakład wydania po
krywał i zbiór ten jak najdłużej mógł posuwać.

Fel. Bentkowski.

KROMKA LITERACKA.
Ogrody północne, przez Józefa Strumiłłę radcę honorowego i t. d., wydanie czwarte poprawne, z dzie
sięciu tablicami litografowanemi, zawierającemi 70
fi<:ur, plan i widok ogrodu Angielskiego.

Tomy 3

8V0 w Wilnie, nakładem RubenaRafałowicza 1844.
W Litwie zapytajmy się, ile ogrodnictwo kraju tego win
no jest dziełu p. Strumiłły i jego ogrodowi w Wilnie, a ileż
tego zbawiennego wpływu i nam się nie udzieliło, czytelni
kom pięknego i użytecznego dzieła, które już przeszło od
dwudziestu lat znamy i którego czytanie zawsze nowe przy
jemności nam sprawia. Czwarte wydanie dzieła o ogrodach!
nowy a pożądany dowód że mylą się ci, którzy nas chcą
wystawić tylko jak kobiety ubiegającemi się za opowiada
niami zajść domowych, lub cierpień serca nigdy niecierpianych, a gardzącemi wykładem nauki, której jeszcze przod
ków naszych dojrzały i męzki rozum oddawrał cześć szano
waniem po domach, owych ksiąg ogromnych, tych Spiczyńskiego, Urzędowa i Syreniusza zielników. Tak jest; mylneto przekonanie i niesprawiedliwa ujma sądzić, że gminne po
wieści i płaskie poezye pierwszeństwo u nas zyskują, nad
dobrze napisanomi nauczającemi książkami. Źle w każdym
rodzaju pisząe, ściągnęliśmy tę potwarz na siebie; bo skoro
nie bredzimy tjlko mówimy, nie mamimy tylko uczymy,
wnet tysiące zjawiają się słuchaczów, którzy powiedzą:
dobra jest swoboda umysłu^, ale pierwsza nauka. Uczmyż
i piszmy, jak p. Strumiłło uczy i pisze, a nasze naukowo
tomy nic yv składach księgarskich będą czekały teoryj, któ-

174
re lub innych tomów, lub zmian w dawniejszych wywołają
potrzebę.
W kraju naszym, nawet i w dawniejszych czasach, mimo
mały stopień przemysłu i niemożność cenienia spokojnego
życia, lubiono ogrodnictwem się zajmować, lubiono pisać '
0 ogrodnictwie. Żc pominę miasta wielkie i wielkich pa
nów siedliska, szlacheckie dwory, klasztory nie były bez
ogrodów; nawet i przygnębiony chłopek na wsi, prostym
wiśniowym sadkiem swoję siedzibę ozdabiał. Pierwszy
Kluk obudził wyższy szacunek dla teoryi, ten Kluk niespracowany, który ażeby między swemi naturalist;! zostać, mu
siał się stać tak przewodnikiem ogrodników ówczesnych,
trzytomową o roślinach książką (a), jak mistrzem gospo
darzy, zoologicznemi dziełami. Jegoto niewątpliwie gorli
wość wywołała z najbliższego mu domu znakomitego, pod
ręczną książkę dla ogrodników, rozkład ich powinności
na cały rok przypominającą, a dwa razy drukowaną, (b)
(a) Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krat
jowych, albo które w kraju utyteczne.być mogą, utrzymanie, roz
mnożenie i zaiycie, przez X. Krzysztofa Kluka kanonika Kruświckirgo proboszcza Ciechanowieckiego,wWarszawie 8vo tom I,r-I777,
tom II r. 1778, tom III r. 1780. Dzieło to obejmowało naukę
ogrodnictwa we wszystkich jego znanych podówczas gałęziach.
Zaraz od tej epoki wychodziły u nas systematyczniejsze niż dotąd.
1 rozsądnie kompilowane dzieła o ogrodnictwie, jak np. księdza
Franciszka Siarczyńskicgo (z pism Niemieckich zebrane): Sztuka
ogrodnicza, około ogrodów kwiatowych, kuchennych, i sadów,
z przydatkiem niektórych ciekawych i użytecznych wiadomości,
w Krakow ie u Grebla 1780, 8vo. Wydanie drugie tamże 1785 8vo,
z tytułem: Sztuka ogrodnicza, czyli o ogrodnictwie, zawierająca
przepisy clwdzeniakolo ogrodów kwiatowych, kuchennych i sadów.
Wydanie trzecie? Czwarte (podługCzasopismu naukow. księgozb.
publ. im- Oss. 1830 str. 110) w Lucku 1803, a zapewne piąte: edycya nowa w Krakowie u Greblowej 1805 8vo str. 304.
(b) Porządek robót miesięcznych ogrodnika, na cały rok wypi
sany i na miesiące podzielony. Druga edycya podług exemplarza
drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem JO .
Xi(iny Jabłonowskiej wojewodziny IJraclawskićj. W Warsza
wie 1787 8vo.

Xadewszystko na zetknieniu się przeszłego wieku z dzisiej
szym , mocno się ogrodnictwem zajęto. W ykładano za
sady tćj miłej sztuki w szkołach (c); nawet w wiejskich
nauczano główniejszych powinności ogrodnika (d). Ksiądz
Wacław lir. Sierakowski
w Krakowie,7 wydał
we dwóch
%
J
tomach swoję Postać ogrodów, dobre na ów wiek dzieło,
które podwyższyło wyobrażenie ziomków o przyjemno
ściach z ogrodu (e). I ów pracowity gwardyan Kapucynów
Krakowskich, xiądz Tadeusz Krawczyński, który sześćdzie
siąt tomów o różnych rzeczach napisał, niemałą księgę
i ogrodnictwu w tym rękopiśmie, zniszczonym już może,
poświęcił (f). Rozszerzone w kraju zamiłowanie nadewszystko sadów, w początkach teraźniejszego wieku, pobu
dziło nawet do przedrukowania dzieł dawniejszych (g). Lecz
już ogrody w Europie szlachetniejszej nabywały barwy.
(c) Przepisy rolnictwa i ogrodnictwa, najnowszemi przykła
dami, wzorami i planami ekonomiki objaśnione i potwierdzone.
zebrane i w szkołach Białostockich narodowych przez Bartłomieja
Dzickońskiego nauczyciela m(atematyki), /(izyki), ft(istoryj) w(aturalnej), r(olnictwa), i o(grodnictwa), doktora fil. i nauk wyzwól,
dawane i L d., a dla uńększego użytku publiczności z dodatkiem
sluiących gospodyniom wiadomości, podane do druku roku 1796
w Supraślu (stron. 154, prócz dodatku); ma pierwszy krótszy tytuł,
pod którym wyszło powtórnie: Bolnictwo i ogrodnictwo najnowszemi przykładami, wzorami i planami ekonomiki objaśnione
i potwierdzone, napisane przez B. Dzickońskiego, nauczyciela rol
nictwa i ogrodnictwa, z dodatkiem gospodyniom sluiących wia
domości, w Krakowie 1805 (270 stron.)
*
(d) Początki ogrodnictwa, mały zeszyt z końca przeszłego wie
ku, z 9 kart złożony, instrukcyą w tej mierze podający.
[O Postać ogrodów, która do dwóch zmysłów: smaku w owo
cach i powonienia w kwiatach, szczególniej ściąga się, przez W. J.
X. Wacława hrabię Sierakowskiego, proboszcza katedralnego Kra
kowskiego, w dwóch częściach wystawiona, pracą i kosztem autora.
W Krakowie 1798 8vo.
(f) Arnold w Bospraicie piątej o hojności królów i panów Pol
skich dla lekarzy i t. d. Roczniki Tow. Król. Warsz. P. N. tom XV
str. 140*
(g) R. 1803. 1805. Zob. wyżej wprzyp. (a) i (c).
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Starano się i u nas wywołać czasowi odpowiednie upię
kszenie siedlisk, natchnieniem tego gustu, który nawet zna
komici poeci godnym swego talentu uznali. Taki pewnie
miało zamiar dziełko pod tytułem : Zabawi/ plantacyj wiej
skich, w początkach naszego stulecia wydane (h), lecz które
go znaczenie musiało zgasnąć przy innćm, autorki i rodem
i znajomością sztuki przodkującćj (i). Odtąd wychodziły
pisma różnej rozciągłości, już tłumaczone już oryginalne,
to oddzielnie to z agronomią się kojarząc, wszystkie gałę
zie ogrodnictwa objąć usiłujące. Niektórych kilkakrotnie
ponawiane wydania, dowodzą jak się już upowszechniła
tego rodzaju nauki potrzeba (k). Nastąpił wreszcie zbieg
korzystniejszy. Strumiłło na północy w Litwie, Wodzicki
na południu w Krakowie, dwa rozniecili ogniska, z których
na kraj nasz rozchodziły się promienie czci dla Pomony
(h)
Zabawy plantacyj wiejskich, przez W. S. (Scypiona), w War
szawie r. 1806 8vo, gdzie piękność każdego gatunku drzewa lub
krzewu, do wiejskich plantacyj służyć mogące, z poetycznego nie
raz stanowiska jest uważana.
ii) Myśli róine o sposobie zakładania ogrodów, przez I. C.
w Wrocławiu, drukiem Wilhelma Bogumiła Korna r. 1600, z kartą
tytułową drukowaną, przedmowy str- V il 1, tekstu 66, ale właści’ wie 70, bo przez omyłkę drukarską 4 pierwsze stronnice podcią
gnięto pod numeracyą przedmowy. Wydanie drugie tamże r-1807
z kartą tytułową rytą na miedzi (są exemplarze z przemienionym
rokiem 1808), przedmowy str. VI, tekstu 70. Obydwa wydania
in 4to. mają katalogu drzew, krzewów, roślin i kwiatów str. 56 i te
same ryciny.
(k) Przyjaciel gospodarzy i ogrodników; dzieło zawierające
wiadomości do pojęcia łatwe a doświadczeniami stwierdzone; tu
dzież prawidła ogólne i szczególne chodzenia kolo roli i ogrodów
z francuzkiego P. G. Poinsot przełoione, z rycinami. W Wrocła
wiu u Korna 1807 8vo maj. Cały tom ligi (str. 187) poświęcony
ogrodnictwu.
Doświadczenia w gospodarstwie, ogrodnictwie i t. d. piąta edycya
w Krakowie u Tekli Greblowćj 1808 8vo 2 tomy, 202, 208 str.it. p.
Ogrodnictwo praktyczne, czyli sposób hodowania jarzyn, drzeic
owocowych i kwiatów, p. J '. Zieliiiskiego, dzieło wydane w Łom
ży 1817,8vo; mało upowszechnione, niewielki wpływ wywarło.
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i Flory ojczystój. Ale Wodzicki, i ogrodnik i pisarz na
wielką skalę, pragnący wegietacyą wszystkich świata części
w swój plan pomieścić (I), nie mógł znaleźć wielu zwolen
ników, których znajdował wszędzie skromny Strumiłło, tyl
ko północny ogród na względzie mający (m). Zdolny więc
i gotowy wszystkiego tego dostarczyć, co do ziemi naszej
stosowne, rychłym i widocznym plonem na niej raduje i za
chęca, stał się niedługo przewodnikiem powszechnym.
A lubo ośmielały się po pierwszem Ogrodów północnych
wydaniu, nawet liche kompilacye pism ogrodniczych na
świat występować (n), Strumiłło jednak samodzielny a miej
scowy pisarz, nie dopuścił pierwszeństwa nad sobą nawet
dobrym przekładom Polskim dosyć obszernych Niemieckich
dzieł o ogrodnictwie Reicharta (o) i Zigrego (p). Owszem,
(1) O hodowaniu, uiytku. mnożeniu i poznawaniu drzew, krze
wów, roślin i ziół celniejszych i t. d. Dzieło miłośnikom ogrodów
poświęcona p. Stanisława Wodzickiego, w Krakowie; tom I r. 1818,
powtórnie r. 1824; tom II powtórnie r. 1827; tom III r- 1820, po.
wtórnie 1827; tomy IV i V r. 1825; tom VI r. 1828.
(m) Ogrody północne, czyli zbiór wiadomości o rozmnażaniu
i pielęgnowaniu drzew owocowych i roślin ozdobnych, o inspe
ktach, trejbhauzach i oranżeryach, oraz o utrzymaniu roślin kwia
towych w pokojach; z figurami, przez Józefa Strumiłłę; w W il
nie 1820 8vo maj. Wydanie pow tórne z dodaniem części trzeciej
o ogrodzie xcarzywnym, tamże 1823. Następnie Rocznik ogrodni
czy powszechny, służący za dodatek do Ogrodów północnych, tam
że 1830, 8vo, który stanow i teraz część sźóstą następnych wydań
Ogrodów północnych, jakoto trzeciego tamże r. 1834 we dwóch to
mach, do których w 1839 wyszedł trzeci z dopełnieniami, i czwar
tego o którem mówimy.
[nl Ogrodnictwo porządkiem alfabetu ułożone, albo katalog ro
ślin znajdujących Hę w ogrodach Iwankowskich, w'12 m (ale podo
bno jedynym) tomie dziel Piotra Siemiątkowskiego, w Warszawie
r. 1821 wydanym. Pismo pełne grubej niewiadomśoci.
Ogrodnictwo krótko zebrane przez K. Krasowskiego, w Wilnie
1821 8vo. (Było używane po szkołach Litewskich).
(o)
Ogrody Chr. Reicharta przez P. Völker po raz szósty wyda
ne, i Niemieckiego Uómaczone z zastosowaniem do klimatu tutejsze
go przez J. R*> W ilno; warzywne r* 1824, owocowe r. 1825 8vo.
(p) Ogrodnictwo J. //. Zigry zastosowane do klimatu północneToro I. S t j m ó 1845.
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równie zamiłowany ogrodnik jak utalentowany pisarz, im
milćj i jaśnićj się tłómaczy, tym bardzićj ugruntowywa słu
szną obojętność dla Wodzickiego, którego liczne tomy są
kompilacją nieporządną i w wielu miejscach niedbałą. Na
wet w pisanych lepićj, tak spółczesnych im (q) jako naj
świeższych (r) dziełach Polskich o ogrodnictwie, mimo
wszelkie ich zalety, jest jakaś niezupełnie rodzinna cecha,
którą Litewski pisarz po mistrzowsku umiał zagładzić. Temi więc przymiotami, jako i ciągłćm za postępującą nauką
zdążaniem, Ogrody północne utrzymują się dotąd na czele
dzieł ogrodniczych w literaturze naszej.
Czwarte wydanie Ogrodów północnych co do istoty, nic
nie odjęło trzeciemu tyluż objętemu tomami i z zgodną
stronnic liczbą, (s) Rozszerzył je autor do siedmiu takich
części, jakich tylko dwie składały wydanie pierwsze, a trzy
powtórne. Ogród owocowy, warzywny i lekarski składa
ją tom pierwszy, 380 stronnic, oprócz pięknej przemowy
(stron. 16) (t), i regiestrów. Tom drugi objął kwiatowy
go; tlóm. Szacfajera 3 tomy; 1 warzywne, I I owocowe, III kwia
towe- Wilno 1825 8vo.
(q) O przyozdobieniu siedlisk wiejskich; rzecz zastosowana do
Polski, tomy 2. Warszawa 1827, u Gliicksberga, 8vo (Horodyskiegoy.
(r) Powszechne ogrodnictwo obejmujące uwagi nad zakładaniem
ogrodów, i t. d. przez Michała Czepińskiego, w Warszawie 18418vo.
(s) Tom 3 dla trzeciego przeznaczony wydania, służy dziś i
czwartemu, z tytułem tylko przedrukowanym i do tomu 1 odjętą
przedmową.
(t) W tej przemowie, okazującej korzyści z poświęcenia się
ogrodnictwu, a która była przed tomem 3 wydania trzeciego
między innemi mówi autor (str. \Ul): „Druga połowa rodu ludz
kiego, którą przyrodzenie ozdobną urodą, wdziękami, słodyczą
i nieprzebranym skarbem czułości obdarzyła, w zamiłowaniu
ogrodów najobszerniejsze znajduje pole rozwijania i doskonale
nia tych nieocenionych swoich przywilejów. Czyste powietrze,
ruch połączony z czynnością zajmującą umysł, utrzymują zdro
wie płci pięknej, chroniąc ją od tysiącznych dolegliwości, jakie
dani, pozbawionych tego uzdrawiającego sposobu rozrywki i nic
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ogród, ogród Angielski, i jako część szósta wcielony do
dzieła Bocznik ogrodniczy powszechny, prócz regiestrów,
368 stronnic. Trzeci toni 404 stronnic bez regiestru (dla
czego?) składają tak nazwane rozmaitości, tojest rozmaite
poprawy, nowe postrzeżenia, późniejsze odkrycia, owoc
nużącej pracy, są przez całe życie udręczeniami, nie dozwalają
zwiędnąć do późnej starości, lubej i żywej krasie ich wdzięków,
tak umilających pożycie i towarzystwo z niemi, tyle się do wy
kształcenia społeczności przykładających; sprawują błogie zami
łowanie domowych zatrudnień gospodarskich, broniących wstępu
do serca urojonym marzeniom, fałszywej bez celu czułości, ani
się zagnieździć dają występnym, trującym szczęście całego życia
namiętnościom. Ogrody, mianowicie owocowe i warzywne, sta
nowią rozległy i ważny wydział rządnych, troskliwych i dobrze
znających powołanie swoje gospodyń. Jakże tu one znaleźć mo
gą wiele przedmiotów, nasycających niezmierną, niepłochą i nielekkomyśiną próżność, ale tę wrodzoną potrzebę zaspokojenia
uczuć płci swojej, które się na ścisłem dopełnieniu włożonych na
nas obowiązków, zasadza; a możeż co słuszniej i niewinniej ra
zem, obudzać sprawiedliwą miłość własną, jak to wewnętrzne
przekonanie, żeśmy zadosyć uczynili przeznaczeniu naszemu? Ko
bielą, od dzieciństwa swojego do najdojrzalszego wieku, przezna
czona jest do życia domowego; upodobanie w ogrodach, w każde
dobie wieku jest dla niej najprzyzw oitsze. W młodości pielęgno
wanie kwiatów, które są godłem jej wdzięków i niewinności; w la
tach dojrzalszych, troskliwość około roślin służących ku poży
wieniu; które przyzwoicie urządzić dobra pani domu umieć po
winna. Zatrudnienia tego rodzaju najzbawienniejszy wpływ oka
ztiją na charakter kobiet. W codziennem to dośw iadczeniu po
strzegamy, że miłośniczki ogrodów’, czerstwością zdrowia, ochotą
do pracy, łagodnością charakteru, uprzejmą dobrocią, wesołym
i pogodnym zawsze humorem, odznaczają się. Damy umieszczo
ne w wyższej i zamożnej dostatkami klassie towarzystwa, upodo
baniem swojem w'ogrodach, wpłynąć niemało mogą na ich część
estetyczną, pod względem rozporządzenia i zdobienia, mianowi
cie ogrodów Angielskich; bo płeć la, której się piękność i gusl
dobry w podziale dostał, najwłaściwszą też i najlepszą mistrzy
nią, oraz przewodniczką w dziełach sztuki, gdzie chodzi ojej ozdo
bę, siać się może. ’ Z rów ną wymową naucza dalej jak ogrodni
ctwo użylccznem i właściwem byłoby zatrudnieniem proboszczów
wiejskich; skreśla wierny obraz złych ogrodników naszych i t. d.
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równie własnego praktykowania, jak ciągłego czytania dzieł
zagranicznych o tym przedmiocie. Wolelibyśmy wszakże
ażeby te szacowne ale urywkowe wiadomości, co tak nieprzystępnemi, tak nawet nieporządnerni uczyniły zbiór Wodzickiego, weszły były raczej w swoję respective część, roz
dział i paragraf samego dzieła, i żeby tym sposobem dzieło
P. Strumiłły nadrosło. Systemat pićrwszą jest zawsze dla
pamięci pomocą, dla rozsądku prawem. Układ materyałów w tym dodatkowym tomie, nie idzie nawet koleją sa
mego dzieła (3 i 4 wydania), bo najprzód ma dopełnienia
do kwiatowego ogrodu (o pielęgnowaniu kaktusów str. 41,
42, wypadało dziś więcej powiedzieć), dalej warzywnego,
dalej drzew (tu wart. Organizacja roślin od str. 175, po
strzegamy nieraz dosłowne wyciągi z Fizyologii roślinnćj
X. Jundziłła), naostatek od połowy tomu, mieszaniny nie
uporządkowane aż do końca. W artykule o pielęgnowaniu
modrzewUy natrafiliśmy na podania sprzeczne z dokładno
ścią naukowych prac P. Strumiłły, bo całkiem niewyrozumowane lub innych wy rażeń wymagające. „Modrzew po
dług niego (str. 151) na wiosnę wydaje gumrnę (?), a w je
sieni żywicę. Gumma w wodzie rozpuszczona, znana jest
w Rossyi pod nazwą Oremburskićj, we Francyi zaś pod
imieniem manny de Brianęon, albo manny Kalabryjskiej,
zbieranej na jesionach” (??). Cóżto ma znaczyć gumma
modrzewowa na jesionach zbierana? Również tego rodza
ju wspomnienia, jak to: że w drzewo modrzewowe piorun nie
uderza, rażącemi są w książkach dziś wydawanych. Nie
uważamy zresztą potrzeby zastanawiania się nad szczegóła
mi samego dzieła, które oddawna w ręku wszystkich zo
staje. Nieraz wszakże sposobności szukaliśmy zapytania
się autora, na jakiej zasadzie wyprowadza (Tom II str. 55
wyd. 4) nazwisko hortensyi od imienia Hortensyi Lepaute,
żony sławnego zegarmistrza w Paryżu, kiedy powszechnie
wiadomo, że nazwisko pięknćj roślinie nadał pierwszy jéj
odkrywca w swojej naokoło świata podróży w 1767 r. sła
wny naturalista Commerson, od imienia Hortensyi Barrć,
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inłodćj Francuzki, która po męzku przebrana, w tćj uczonój, kosztem rządu podjętćj towarzyszyła mu wędrówce?
Do każdego ze trzech tomów dołączone są łitografowane
tablice text objaśniające; najwięcćj ich przy pierwszym,
przy którym na początku znajduje się także litografowany
widok pewnego Angielskiego ogrodu w Litwie. Papier
miernej dobroci, druk wyraźny (u), tytuł, jak zwykle w te
raźniejszych książkach Wileńskich, dosyć szczodrze przezroczystemi głoskami zaiskrzony.
(u) W trzecim tomie postrzegamy nie tę co w dwóch poprze
dnich, staranność o uniknienie błędów drukarskich. Na str. 264
nazwiska owadów potrzebują następnego sprostowania:
wiersz:
zamiast:
czytać:)
6 i 27
chrysorchaea
chrysorrhoea
7 i ostatni
brunata
brumata
8 oraz str. 265
wiersz 4 od dołu
grossularia
grossulariata
9
Tincta ovonymclla
Tinea evonymella
10
Tincta
Tinea
14
toebcriana
woeberiana
16
spar.
spec.
Niewłaściwie autor (str. 22, 267) wszami nazywa mszyce, a to
ostatnie nazw isko pod rodzaj Ualtica podciąga (str. 274). Lecz
niewiadomo jak rozumieć jego mszyce i pchły ziemne na str. 270.
Na str. 273 „kokus CochenUla” sąto czerwce. Na str. 275, nikt
nie mów i lancy, tylko gąsienice. I w nazwiskach roślin potrze
bne są popraw k i; np. na str. 395 jest Geum verum zamiast Galium
rerum, na str. 397, Agrimonia eupatoria, Siratula, za Agrimonia
eupatorium, Serratula. Na str. 400 błędnie mirtyllus, Schleranthus, Acer campestris, Oryganum, Rheas (myrtillus, Scleranthus,
Acer campestre, Origanum, rhoeas) i t. d.

Marya,

powieść Ukraińska, przez Antoniego Malczew

skiego.

Lipsk, Brockhaus etAyenarius, 1844 8'°.

W wieku, w którym tak wysoko sztuka drukarska sta
nęła, tak pełne doskonałości i wdzięku płody wydaje, nic
sprawiedliwszego, jak, ażeby ta piękna, ta dobroczynna sztu
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ka siliła się na ozdobność i kosztowność wydań pićrwszych
dzieł literatury, utworów nieśmiertelnych, które ją bogacą
i zdobią. Lecz nadewszystko w kunsztach prawa piękności
każdemu pojęciu o nich tak przymilić się pragną, że wszelką
mamy wolność tłómaczenia ich sobie; z czego ta wynika
osobliwość, iż każda próba sztuki jest oraz któregoś rozu
mu próbą. Jak sławny posąg albo obraz dlatego wielbimy
i podziwiamy, że go ożywia dusza artysty wielkiego, tak
z planu jednej częstokroć stronnicy w drukowanej książce,
nietrudno odgadnąć mistrza lub żaka, i, co za dziwny spraw
ludzkich przywilej! na tej samćj karcie, po którćj autor du
szę swą rozlewa, drukarz krćśli świadectwo sobie jak czuł
szacunek dla dzieła, jak dalece obowiązki swoje dla wieku
swojego pojmował: a miłośnicy autora podwoją swą radość
gdy ujrzą, że było i więcej serc z uczuciami dla niego. Nie
byłato płocha igraszka przepisywacza, te floresy na brzegach
rękopismów dawnych, te okazałe początkowe rozdziałów
głoski, treść rozdziału w pięknym wizerunku przedstawia
jące, powierzane nieraz sławnym malarzom spółczesnym:
byłoto chwalebne znoszenie się wzajemne sztuki ze sztuką,
jakiego nie może zganić żaden wiek oświecony, i bez jakie
go nauki byłyby t ć m , czem ludzie bez społeczności.
W rzeczy samćj i teraz najwyższe tćj harmonii wzory,
przedstawia nam Paryż. U tego ogniska rozumów i nasz żarzewia szukając, odważał się nieraz mniemać, że całe świa
tło na własny grunt dowiezie z literami Dydota. Po daremnćm kuszeniu się, poprzestał wreszcie tej myśli, i Bóg wie
jak teraz w y obraża sobie piękność druku. To pewna, że
wyjąwszy okładkę, która jest owym pstrym parawanem stos
nieczystych i nieporządnych szmat zasłaniającym, książki na
sze dzisiejsze, choćby jeszcze obok Hallerowskich, zdają się
pierwotniejszemi od nich. Dobroczynna okładka wiernie
przestrzega złudzenia; nie m ów i, krzyczy że jest całkiem
dzisiejsza. Ona i tytułowa karta, to są tła najrozrzutniejszych ozdób. Ta mniemana Gotycka obwódka, jaki gust!
Istna żydowska rozklejona szafa. A. wielkie głoski w środku-'
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Na jaką tylko pomstę z literami zdoła się odważyć fantazya
próżniaka w nudach i zamysłach grćzmolącego przy stole,
takiemi rażą tytuły dzieł i ich autorów nazwiska, w środek
tych starozakonnych ornamentów wprawione. Zgroza przej
muje patrzącego na to najgrawanie się z wiekopomnego
Guttenberga pomysłu. Toż są owoce sławnych usiłowań
Hallera po trzy wiekowym czasie ich dojrzewania? Aleć to
zysk nie bez zapocenia czoła; widać tarn nieraz chwalebne
starcie się dwóch rozumów: wydawcy i drukarza. Sąto pan
i woźnica; pierwszy każe zwracać w prawo, drugi skręca
w lewo, gdy im należało pojechać prosto. Kiedy tak, uczo
ny jeden a biegły drugi, rozmyślają i ślęczą nad wysoką my
ślą uczczenia autora, nad tą tryumfalną bramą dla imienia
jego; szlachetne serce widza kamieniałoby od żalu, gdyby
go wnet nie uspokajało przekonanie, że te tryumfy najzupełnićj odpowiadają tryumfatorom. Lecz i nie ladajakich auto
rów nazwiska, ileżto razy widzieliśmy na tytule literami, to
jak szkielety wyschłemi, to znowu z ciałem, ale jak mara
nienamacalnem. Wejdźmy do pierwszćj lepszej księgarni
naszej: co weźmiemy do ręki, strach o czytaniu pomyślćć,
tak ciemne hieroglify na wstępie, na okładce, tak mystyczne
do dawnych alchimicznych podobne znaki. Nie dziw, że ta
przewrotność drukarska do ostateczności przywodzi samych
autorów, ludzi znakomitych. I tak, skromny p. M. Grabow
ski chciał niezawodnie na swojej Korrespondencyi litera
ckiej objawić się ty lko w cyfrze, bo nawet ją i położył; ależ
cyfrę: M. Gr.,.skiego, bo nie przeczył że będzie z wyrazu
hieroglif, choćby mu i te trzy łatwe do domyślenia literki
zostawione bvłv. P. Józef Przecławski na swojej Śmierci
i odrodzeniu wprawdzie położył cyfrę, ale tylko na okładce;
jakimś strachem zdjęty, wycofał się zupełnie z tej myśli na
karcie tytułowej, na której uradowane oko czytelnika od
zyskuje go w nieskażonej całości. Nikt zaiste w tćj sztuce
dogadzania smutnćj potrzebie czasu, nie wzniósł się wyżej,
nad p. Teofila Gliicksberga, nakładcy i drukarza w Wilnie.
On nietylko zwrócić; zagadnąć umie chciwe nowości czytel
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nika oko. W swojćm wydaniu Zasad myśli i uczuć Bochwica, myśli uwydatnił głoskami jak granitowe kolumny trwałemi: uczucia zgubił, bo przy tamtych sąto tylko nitki paję
cze, obawiające się dmuchnienia. Tak śmiały krok ta dru
karnia w rozwinięciu raz ułożonych planów swoich czyni,
że nawet książkom najpoważniejszych naukowych treści,
ornitologiom nie ornitologiom, wszystkim z zadziwiającą
sztuką upstrzyć tytuły postanowiła. Polskie to tylko dzieła
naukowe pstremi są literami tytułowane. Dlatego też prost
sza nawet i poważniejsza drukarnia w szanownćj Jędrzeja
Śniadeckiego teoryi, musiała przynajmniej zdwoić główne
litery tytułu. O wieku, miłośniku upojeń, dla którego upo
dobaniem jest, gdy ci litery w oczach się dwoją, podwój,
ale surowość twoich wstrzemięźliwości ustaw i popraw się
w tylorodnych szkaradnych nałogach!
Zadziwi się niejeden że tyle wstępu, mającym tylko po
wiedzieć o nowem wydaniu Maryi Malczewskiego. Ale też
to Marya, arcydzieło literatury naszej, imię szanowne, które
strach, gdyby się dostało w niezbożne ręce tych oprawców
krzyżujących, ociesujących, łamiących, rozdzierających litery.
Marya już siódmy raz tę trwogę zniosła. Dośćby może było
ten tak szacowny klejnot poprostu byleby trwale oprawić,
bo cóż szacunek jego podniesie? Ależ pierwsze nasze, ro
dzime i skromne Maryi wydanie (1825), najodpowiedniejsze
może jej narodowej czystości, miałożby nie poruszyć tak go
towych z usłużnością, tak czułych na obowiązek swój wzglę
dem literatury, wydawców? Pierwszy p. Augustyn Bielowski ubrał Maryą w strój świetniejszy i bogatszy. To jego
Lwowskie wydanie 31aryi (1833), w iat pięć przedruko
wano. Ma ono tytuł bez wątpienia zbogacony: ,, Marya,

poicieść Ukraińska, tudziez drobne pismu Antoniego Mal
czewskiego, zebrał, dokumenta wyjaśniające osnowę Maryi
przyłączył, i żywot pisarza skrćślil Augustyn |Bielowski.
Wydanie poprawne; we Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie
1838." Szkoda jednak, że ten wyraz zebrał, który znaczy
zapewne zebrał drobne pisma, zostawia Maryą nudzącą się,
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bo samą. P. Bielowski, czując zapewne że nie wypada, ażeby
w wydaniu poprawnem zachodził taki błąd logiczny, obszedł
się z Maryą w 1843 inaczej: hojniej co do darów, daleko
względniej co do powiedzenia. Jakże się zatem poprawił?
Powiedział tylko: „Antoni Malczewski, jego żywot i pisma
ozdobione popiersiem, wydał August Bielowski.” Przeczyta
wszy taki tytuł, sprawdzamy książkę. Jest w niej popiersie,
są ozdobione tiiem pisma, jest i żywot Malczewskiego; ale
gdzieby był Antoni Malczewski ? odpowiedź niełatwa. Tym
trudniej znaczenia szukać w wyrażeniu: „ Antoni Malczewski
ozdobiony popiersiem" lubo niewątpliwie i to w tytule tym
powiedziano! Nie wstydżeto, że tam gdzie było komu stać
się autorem wzorowego poematu, nie ma komu tytułu do
niego ułożyć?
Pominęliśmy jeszcze w?ydanie Londyńskie Maryi w roku
1836, znakomitsze dziwactwem, niżeli jakąkolwiek zaletą.
Piękność lub dokładność typografii w naszych książkach nie
u nas drukowanych, nie przynosi nam żadnej chluby; niech
że przynajmniej pożytek przyniesie, niech uczy, niech tłómaczy na ezem doskonałość sztuki zależy. Jakkolwiek głęboko
o tej doskonałości rozumować będziemy, nigdy myśl nasza
nie odstąpi od czarności liter a białości papieru. Jak więc
niedorzecznie byłoby szukać ozdobienia książki przez druko
wanie jej na papierze innym niż białym, tak wszelkie cie
niowane, wszelkie dwojone i przezroczyste litery, jako z głó
wnym celem pisma sprzeczne, mimo fantazyą gustów, ro
zum potępić musi. Wszelkie usiłowanie zalecenia się rysun
kiem , cienkością kresek i t p. do innej należąc sztuki, do
rytownictwa, zdolne jest literę drukowaną jedynie zeszpe
cić, bo nigdy jej nie uczyni czem innem, tylko podrzeźnieniem , parodyą rytej. Piękność tak podziwianych przez nas
wydali francuzkich, jasnym jest dowodem, że ten gust, o któ
ry nieraz tyle się z sobą sprzeczamy, niczem innem nie jest,
tylko po prostu rozumem, łączącym zawsze dwie naczelne
cechy swoje: skromność i dokładność. Patrzmy; jestże tam
jedna kropka lub kreska, której użycie przyczyną usprawieTom 1. S tjc ie ń 1845.
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dliwićby się dało? Francuzito wprawdzie natworzyli tych
nieprzeliczonych kształtów liter, ale nigdy ich nie użyli na
tytuły dzieł poważnych i szacownych. Te skaleczałe, opu
chłe lub wycieńczone, ponastrzępiane, w papier ;wykierowane i jakby uciekające zprzed oka, słowem dziwne i dzi
waczne głoski, są u nich zawsze w równej funkcji z kary
katurami. Dobre one są do prospektów, do wszelkich ob
wieszczeń na ostatniej stronie gazet lub w oknach księgar
skich, i nigdy nie miały szlachetniejszego celu nad owe gło
śne zewsząd przywabiania naszych żydowskich handlarzy,
gdy koło nich przechodzimy. Pierwszą zaletą druku, jest
czytelność , a dla tej nic dogodniejszem być nie może, nad
stałą formę liter, czem właśnie druk wznosi się nad pismo
ręczne, co ręka to inne. Piękność druku idzie za doskona
łością odbicia go , tejto czynności, od której cały kunszt we
wszystkich językach swoje nazwisko otrzymał. Przemyślni
cudzoziemcy pojęli to wszystko, i w tern się mieści cała ta
jemnica ich górowania nad nami.
Nowe wydanie Maryi, jest zupełnem potwierdzeniem
tych wszystkich uwag naszych. Ten gust, czyli to wyrozumowanie i zgodność we wszystkićm, kazałoby nam uznać je
z a dar Paryża, gdybyśmy nie postrzegali na końcu książki
świadectwa drukarni, z jakiej wyszło. Wyborowi materyałów odpowiada doskonałość sztuki, a skromność nie po
zwala razić ozdobom. Nic nic powiemy o druku, bo w tych
sławnych drukarniami miejscach, nie ma już złego. Każdą
stronnicę określa cienka jak włos obwódka, tylko na zachyleniach, czyli w rogach, kłoniąca się do miłego gustu rococo.
Rozpoczyna książkę Rzut oka na żywot Malczewskiego,
rzecz datowana z Paryża 1843 r. w marcu, zakończona pod
pisem jednego z najznakomitszych poetów naszych , i ta 37
stronnic zajmuje. Na str. 23 czytamy przekład Polski listu
Malczewskiego do sławnego naturalisty Pikteta z Gienewy,
o zwiedzaniu gór Laiguille (lu midi i Mont-blanc}, umie
szczonego niegdyś w Biblioteque unit eraeIle. Po tej bio
grafii autora, następuje znana jego dedykacya, po czem idzie
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sam poemat zakończony objaśnieniami, co wszystko stanowi
książkę o 140 stronnicach , gdy Marya w swojćm pićrwotnem wydaniu była książeczką tylko z 48 kart złożoną.
Eiemplarze przedają się z oprawą , nader ozdobną, ale do
natury książki stosowną; cena jednego nader mała, u nas
7 zł. niedochodząca! Są jednak exemplarze ceny do lo zł.
kilku rycinami ozdobione; lubo nie widzieliśmy takich, ani
jednak wątpimy, że i ryciny odpowiednie są doskonałości
książki, której nic zarzucić niepodobna, bo nawet jej for
mat, nakształt małego 4to, trafnem jest pomyśleniem. Przy
pomina owe starożytnością poważne małe 4to, jakie w zło
tym literatury naszej wieku, wszystkim nieobszernym dzie
łom nadawano.
«

w

J

7

Serce i złoto, szkic z pamiętników doktora, wydal
Jacek Burczymucha. Kowno nakładem llubena rok 1844 io 16ce.
Burczymucha, nowy pseudonim i nowy powieścio-pisarz,
nowy przedsiębierca w handlu literackim Ruben, i na nowo
wywołane z zapomnienia Kowno, w którego dolinach na
tchniony wieszcz widział Wilią śród tulipanów i narcyzów
płynącą: wszystko razem wzięte, pod różnemi względami
i z różnych powodów obudzą ciekawość i zajęcie dla drobnéj książeczki. Nie uprzedzajmy się i nie uwodźmy współ
czuciem dla drogich miejscu wspomnień, ani tćż lekce
ważmy nieznanego literackiemu światu pseudónima. Autor
powieści Złoto i serce, nie zdaje się wcale z płodu tego nie
doświadczonej ręki malarzem. Styl łatwy, żywy, potoczysty
śmiałość w zarysach grup i charakterów, objawiają pióro wy
robione, nie pierwszy raz sił swoich próbujące. Lubo nazwa
serce i złoto powszedniość wynalezienia zapowiada, czego do
wodzi i bliższe obejrzenie powiastki, nie brak w nićj w poje
dynczych scenach, w wielu ustępach, kwiatów świćżćj bar
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wy i mocnej woni. Treść zwykła w powieściach, dramatach
i komedyach, da się w trzech słowach zawrzćć: mąż, żona,
i kochanek. Oto gotowa drama, którą czy w akcyi, czy w opo
wiadaniu, tylu mniej i więcej znakomitych rozwijało. Ogólnie
tedy biorąc, treść nie nowa; interes i ruch zależyć tu mogą
od nowej kombinacyi namiętności i towarzyskiego indywidu
ów położenia; i pod tym względem autor nie zakładał sobie
trudnego zadania; osoby powiastki jego, są wszystkie z jednej
towarzyskićj sfery. Głównym więc tematem, treścią, wido
kiem, jest jak już i sam tytuł uprzedza, rozwinięcie walki po
między popędem do złego i dobrego, złotem i sumieniem,
powinności z pokusą, materyi z duchem. Wielki to przedmiot
do dramatu lub powieści, tym większy,że nie od dziś obra
biany. Wielkiego też potrzeba talentu, aby z tej osnowy
wydobyć płód godny pierwiastków takiej siły i obfitości.
Obszerniejsza nieco treść przedstawi nam wyraźniej zdolność
autora do łączenia ludzi we wzajemne zależności i wywią
zywania się z wynikających ztąd obowiązków.
„Leon i Adam, bracia i dziedzice skrzętnie przez ojca zgro
madzonej fortuny, do życia, nie zaś do zbytku i wystawy wy
starczającej, okazują się tu od początku w walce o zasady
powinności względem sumienia i ponęty złota. Adam już ku
końcowi szkoły zwyczajnego życia, pokonał w sobie najzu
pełniej głos, który zwykle staje człowiekowi na przeszkodzie,
kiedy chce dążyć krzywemi ścieszkami do zamożności i tak
nazwanej swobody życia. Leon nie o wiele młodszy, jeszcze
tego stróża prawości nie mógł się pozbyć. Czy w szatań
skim duchu pojmowana miłość braterska , czy ta zawiść ja
ką zbrodnia ku prawości czuje, czy inna pobudka, którćj
odgadnienie autor czytelnikowi zostawia, natchnęły Adama
niezachwianą wolą postanowienia o losie brata, przez połą
czenie go z osobą młodą, majętną, w miłości i szczęściu za
wiedzioną. Po długiej dość silnej walce, w którćj Leon po
jedynczo zwyciężał, dowody Adama odniosły stanowczy try
umf. Leon oświadcza się o rękę Elmiry, którą, jakeśmy na
pomknęli, serce już raz zawiodło, i która utraciła całkowi
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cie wiarę w szczęście i prawa tego serca. Elmira, posłuszna
woli ojca, przyjmuje oświadczenie z poddaniem się losowi.
W pierwszych zaraz jego chwilach pożycia, Leon poznał za
wód; spodziewał się znaleźć zapowiedziane od brata szczę
ście w posagu, a znalazł nudę i zgryzoty. Nie kochał żony
godnej kochania, kłamał powolność i miłość dla niej a drę
czył się, widząc jćj udręczenia z podobnegoż zawodu wyni
kające. Ani dobroć Elmiry, ani ciche łzy jej, nie obudziły
w Leonie zimnego nawet przywiązania przyzwyczajeniem
zwanego. Dziwaczny stan jego duszy, układał się do pokoju
w zajęciach gospodarskich. Elmira została matką, ale i to
serca małżonków nie zbliżyło; po kilku latach, kilka nowych
małżeńskich węzłów przybyło, a dusze ich pozostały w tóm
samem nieporozumieniu. Leon czuł przykrość położenia
swojego, czuł wdzięczność, a wdzięcznym być nie zdołał. Aż
nakoniec ten stan nienaturalny, to ciągłe wytężenie sił, żony
do spokoju i czułości dla małżonka, męża do przychylności
zewnętrznćj, zmieniła nowa istota do dramatu wprowadzo
na; młodzieniec z ognistą głową, strawionym umysłem, i ser
cem, w którein mimo zmarszczków światowego doświadcze
nia i zawodów, jeszcze iskra współczucia obudzić się mo
gła, stanął wpośrodku tej pary czyscowe życie prowadzącćj.
Zajął serce i głowę Elmiry i sile uroków jej uległ. Elmira po
została wierną obowiązkom prawości, ale ta nieustanna, te
raz wznowiona walka serca, uczuć i sumienia, ogarnęła wszystkie jej żywotne siły, strawiła je, i wkrótce Leona uczyniła
wdowcem, a dzieci sierotami. Wspaniały pomnik na grobo
wcu wiernej żony, zapieczętował w obliczu ludzi świadectwo
przywiązania męża; młodzieniec wpadł w gorączkę powol
nej rozpaczy, i tu koniec powieści.”
Wyznać musimy, żegłówny charakter, tojest Leon, przedstawia istotę, jakkolwiek z łudzkiemi wadami, ale najniezręczniej wcielonemi, bez przyczyn, bez objawienia się, i bez
skutków. Autor wszędzie Leona zwie samolubem; Gdzież
są dowody jego samolubstwa? namowy brata skłoniły go do
zawarcia związków, których mu sumienie nie potwierdza
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ło i zapłacił krok ten męczarnią całego życia, jak tego sce
na między nim i Adamem, już po zawarciu ślubów małżeń
skich, dowodzi. Ta uległość namowom jest skutkiem słabo
ści charakteru, niedołęztwa, bezwłasnowołności, ale nie wypracowanćj intrygi życia. Nigdzie Leon jako działacz nie wy
stępuje, i od chwili połączenia się z Elmirą nigdy głosu jego
nie słyszymy, w domu nawet; nigdzie walki tej zimnej, spe
kulacyjnej, jak autor chce, głowy z sercem i czułością żony.
W czasie wyraźnych lubo niezbrodniczych stosunków Elmi
ry z kochankiem, fizjonomia Leona nie przybiera ża
dnego wyrazu, nawet obojętności i umyślnćj ślepoty. Jestto
lichwiarz co nie lubi pożyczać na wielkie procenta, skąpiec
co nienawidzi złota, autor słynny, co pióra do ręki nie wziął
jeszcze, a sławę zyskał; słowem człowiek z nazwiskiem ja
ki ćjś znainienności, której oznak w niczem nie spostrzega
my; istota ułomna, niepodobna jednak do istot z ręki Stwór
cy często wychodzących, ale do tworów ludzkich, które nie
zdolność na świat wypuszcza.
Przeciwnie znamienność rezygnacyjnej kobićty, silnej
uczuciem i prawością, oddana dokładnie, chociaż przypomina
nam w niektórych scenach hrabinę Julią z Latarni Czarno
księskie/, szczególnie w zamyśleniu, ze łzami w oczach, przy
otwartem oknie, otoczoną dziećmi, które cicho żegna i bło
gosławi. Tam Julia w występnych stosunkach ze Stanisła
wem, opuszczona od niego umiera. Tu Elmira nie wycho
dząc z granic prawości, pada pod przemocą tłoczących ją
praw obowiązku i namiętności: wznioślejszy, prawdziwszyto
obraz; gdy w Latami podobna scena, współczucie budząc,
gorszy i spotwarza cnotę.
Nie wypada nam dłużej zastanawiać się nad szczegółami
utworu, lubo objawiającego zdolności, bez wyższych wszak
że zalet, celu i sztuki. Zajęcie wzbudzone dość zręcznie,
utrzymuje się w stopniowym lubo nienagłym wzroście. Ko
niec, obliczony tak, aby sprawił wrażenie w nagłej przerwie
działań i opowiadania, niewykończeniem, nierozwinięciem
razi i pozbawia utwór ten powabu, który widzimy dość obfi
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cie rozlanym po wielu pojedynczych scenach. Nie objawia
my zwy kłych życzeń autorowi, aby na tćj próbie nie poprze
stał, bo życzenia nie tworzą talentów; a gdyby miały wy
wołać jeszcze jedno Złoto i serce, żalby nam było, że tak nieświetnym uwieńczyły się skutkiem. W literaturze ogólnie,
płody zdolności tylko, jako liczne bo codzienne nie przywią
zują, gdy płody niedolęztwa i znakomitości, uderzają siłą nicestwa lub potęgi; od pierwszych wrażenie zewnętrzne tylko
przechodzi; od drugich wewnętrzne, w duchu pozostaje.

Fiołek, noworoczmk Lubelski, na r. 1845 literatu
rze i poezyi poświęcony, zebrany przez Z.
S.
ą, 8 to. Warszawa, w drukarni pod
firmą J. Kaczanowskiego; str. 261.
Drobna zapewne rączka zbićrała ten fiołek, czyli raczćj
ten bukiecik z fiołków, w którym jest kilkadziesiąt różnćj
woni kwiatków, różnej w artości drobnych wierszyków, a dla
urozmaicenia bukietu, siedm zielonych gałązek bez kwiatu,
tojest siedm artykułów prozą pisanych. My bierzemy się
najprzód do tego co trwalsze, choćby i mniej ozdobne; do
tych mirtów i cyprysów: rzeczy poczciwą choć prostą pro
zą pisanych, co mają być jak mirty trwałe, a niechby zre
sztą i jak konopie niebardzo miło woniejące, byleby jak one
użyteczne. O Podrzutku szkicu z pierwszej połowy X VII
wieku, tej naczelnej bukietu ozdobie, o Władzy kobiety, o
trzecićj jeszcze powieści napisanćj zprawdziwego zdarzenia,
nie śmiemy mówić; to wszystko są rzeczy damskie a do te
go uzbrojone anonimem wydawczyni, który szanujemy jak
jej pieczątkę na liście nie do nas pisanym. Weźmy się do
czegoś, z czem mniej obawy, zczćm można szczćrzćj się popieścić. Jest np. na karcie 168, Luca Combiaso i jego uczel
nia, wyjątek z dziejów malarstwa: jest bez podpisu, ale co
nam do podpisów, kiedy czyto autor czy autorka, czy on
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zpod Włoskiego czy Francuzkiego, czy zresztą (jak pewnie
chciano tego, bo nam nic wtéj mierze wyraźnego nie po
wiedziano) i wprost zpod Polskiego wyniknął pióra, dość,
że Luca Combiaso i jego uczelnia szacowneto dla nas by
ło towarzystwo, bośmy się mile i użytecznie w nićin zaba
wili za piérwszem zaraz do rąk wzięciem noworocznika Lu
belskiego. Jedno nam tylko (bo i któż kiedy całkowicie był
kontent) nie do smaku przypadło, a raczej w niemą a nie
pokojącą ciekawość nas wprowadziło, dlaczego i poco je
den wtéj uczelni malarz, na str. 172, 173 i wszędzie, nazy
wany jest Yagą, a nawet w ciekawszy jeszcze sposób przepolszczony w wykrzykniku na str. 173 piekielna Vago! kie
dy ten mularz mógłby się nazywać mniej wprawdzie dla
nas ciekawie, ale więcćj po włosku, Perino? Nam się tak
przynajmniej zdaje, pamiętającym ze szkół jeszcze, gdzie je
dnego sławnego Portugalczyka kazano nazywać Lopezem,
choć się zwał López de Vega.
Gdyby nam szło o złośliwość, rzucilibyśmy się z całą furyą na pana Łazowskiego, iż nietylko że się wmięszał, ale.
nadto aż ze dwoma miastami, z tym tak częstym a nudnym
gościem historyą, pomiędzy lekkie, hoże, miłe, czasem i nie
winnie trzpiotowate powieści i powiastki. Ale poco psuć
sobie krew? to wyraźny występek, a na to jest gotowy sąd
z tak poważnych dziejopisów naszych, jak pp. Baliński i Li
piński, którzy niezawodnie te obydwa miasteczka przed
swój staropolski trybunał powołają, i dobrze tam winowaj
ców przetrząsną.
Ależ teraz kwiatki. Najpiérwszy fiolek (str. 5):
„Z niebios cudownych datków,
Fiołku dla woni luby,
Tyś najskromniejszy z kwiatków,
Choć z cnót godzien szukać chluby,
Gdy nie z wdzięku, to choć z woni”,.......
Przepraszamy czytelników naszych, że tu robimy przer
wę, a może i nie da już nam dojść do końca namiętność,
obudzona iywćm uczuciem krzywdy iiołka, który, obstajemy
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przy tern, ma dla nas dosyć na swój stan wdzięku; nie
łatwo też uśmierzyć nas zdolna ta nieostrożna grzeczność,
która ażeby pochwalić najskromniejszego, zdaje się cnót mu
zaprzeczać. Wszakże poezyą lubimy, lubo zły nas duch opa
nował nieufności do najwierniejszej w świecie kochanki ludzi,
która może tylko niezręczności (lubo zawsze czcicieli i czci
cielek swoich) winna to, że mamy ją w jakiemś względem
nas podejrzeniu. Ztąd, gdziekolwiek zdarzy się nam spotkać
z liczniejszym zbiorkiem tych tak nazwanych wierszy ró
żnych, nigdy nie przystępujemy wprost do nich, tylko je wy
wołujemy z regiestru. Natrafiamy tą rażą:„ Do brzozystr.8o.”
Niewątpliwie przedmiot poetyczny: co za czuły widok brzo
zy płaczącej, brzozy odosobnionej od innych, którą nawet
i tam spotykaliśmy gdzie kozak dumał albo jechał zadumany,
brzozy nakoniec i fizycznie i moralnie użytecznego drzewa,
której np. poczciwego Delila, jak on sam się poczuwa, win
niśmy: tak jest, powtarzamy, brzoza przedmiot poetyczny.
Idźmyż do sir. 85.
„Ach jak mi słodko mija godzina
W twym cieniu, o luba brzozo,
I ja jedyna jak ty jedyna
Wpośród splątanych drzew łozą.“
Coż to za malownicza! jak godna poezyi scena! Mówią, że
to osobliwy widok w Ameryce palmy lianami splątane. Pra
wda; aleć to już zna każdy; większa i prawdziwsza osobli
wość to, o czem nikt dotąd nie wiedział: nasze drzewa łozą
splątane, jeśli to tylko nie w nieporządnym płocie. Daruj
zdziwionym tę przerwę, brzozo.
„Pewno cię ptaszek na zmokłćm piórku
Lub ręka ludzka przeniosła.“ ....
Ależ znowu, daruj poezyo, nie nasza wina że się zatrzy
mujemy. To wina twej nieprzyjaciołki prozy, którą tu wtrą
cono jakiś pedantyczny przypisek na dole, uczący że: „Nasio

drzew zdarza się widzićć na piórkach zmokłych ptaków
po zabiciu. Rzecz prawdziwie ucząca, lecz jakimże komen
na

tarzem zagraża! A zatem:
Tom 1. Stycieu 18*5.
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„Pewno cię ptaszek na zmokłem piórku
Lub ręka Judzka przeniosła,
I ztąd samotnie na tym tu wzgórku
W obcych drzew gronie wyrosła.”
Otoż dopiero nie wątpimy żc do brzozy, prawdziwa jest
poezya. Jakżeto ten poetyczny świat od pospolitego nasze
go odmienny! Tu drzewa splątane łozą; tam ptaszek zabity
niesie na zmokłem piórku brzozę; opodal ręka ludzka w ob

cych drzew gronie wyrosła!
Dajmy już temu pokój, bośmy, jak widzę, nie urodzili się
poetami, a jeśli mamy jaką, przynajmniej od włosa cień
szą żyłkę tej boskiej sztuki; to tak oszczędnie obdarowanym
nie w pięknych samorodnych dąbrowach brzozowych nucić,
ale raczej zp. Laskowskim udać się po natchnienie do Ogro
du Saskiego (i) należy. Nieczuli, porzućmy więc brzozę, a
idźmy do altany str. 56. Bo czy to altana ma już wiecznie
być proza? Alboż nie powiedział poczciwy Słowacki, że pra
wdziwy poeta i niemy kamień ożywi? W rzeczy samej, ta
oda do altany w Noworoczniku Lubelskim, jest wszelkiem
prawem warta, ażeby była ustępem miłej idylli o Saski*n
ogrodzie, p. Laskowskiego.
„O ty altano! powiernico skryta
Tajemnych myśli niewinnego ducha.“
Prawda, wielka prawda! Kto wić niejakich myśli, a
co większa i czynów ślady, napadaliśmy w altanach, nawet
wogrodzie Natolińskim, altana jednak skryta; nikogo nam
nie wydała.
„Ach! coś tam szaslo.il
To są pićrwsze wyrazy w ostatniej zwrotce pięknej ody
do altany, i nie powiemy wszystkiego do końca, bo naszą
powinnością było zalecić tylko, nie zaś przywłaszczyć sobie
nowy towar księgarski.
Otóżto w tym guście kwiatki zebrane przez Z. S.........ą
do bukiecika, który życzliwa literaturze naszćj autorka fioł
kiem nazwała. Nie chcieliśmy się wiele mięszać w to co do
nas nie należy; to tylko uczciwej bony powinność zawołać:

vpfe! tak niepiękniepachiuice kwiatki nie zbierają się”
(1) Poezye oryginalne Romana Korab’Laskowskiego. Warsz. 1842
na str. 100: „ Ogród Saski.”

ROZMAITOŚCI.
L ilii 13J
O TOWARZYSTWACH KREDYTOWYCH HIEJSKICD.

Dotąd nieznane są nam Towarzystwa Kredytowe miej
skie , udzielające prywatnym i na cele prywatne, pożyczki
na domy (nie w gotowiznie), w papierach procentowych,
do obiegu usposobionych, jak to czynią Towarzystwa Kre
dytowe Ziemskie. Zaprowadzenie ich na podstawie trwałćj, byłoby bez wątpienia postępem na drodze organicznego
rozwinięcia kredytu prywatnego, i zruchomiania wartości
wszelkiego rodzaju. Dlatego też zrzetelnćm zajęciem od
czytaliśmy wBibliotece Warszawskiej zm. października r.b.
artykuł pana F. Z. uwiadamiający nas o projekcie do takie
go towarzystwa w Szląsku, jaki wzięty ma być na rozwagę
na najbliższem zgromadzeniu stanów w zimie r. 1845, i
nie wątpimy, że redakcya postara się, aby czytelnicy nasi
mogli być o postępie i rozwijaniu się tej idei dostatecznie
i rychło
uwiadamiam'.
•>
A ponieważ i u nas jeszcze przed cztćrema laty, a zatem
wprzód jak w Szląsku, rzuconą została przez niektórych
właścicieli domów w Warszawie myśl założenia towarzystwa
takiego, i myśl ta bvnajmnićj zaniechaną nie została, przed
miot zatem tak ważny na polu teoryi, nie przestaje być
interesownym i na polu praktycznym. Dlatego też nieczekając nayvet na wypadek projektu Szlązkiego, nie prędzćj
jak za rok dojść mogącego, uyyażamy właściwem w następ
stwie zamieszczonego w Bibliotece Warszawskiej z miesiąca
czeiwca r. Ib41 artykułu o zastosowaniu zasad Towarzy
stwa Kredytowego Ziemskiego do nieruchomości miejskich,
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mianowicie wmieście Warszawie, kilka jeszcze słów w tćj
inateryi dołączyć.
W artykule tym uważaliśmy:
Że wprawdzie nie jest tak dalece trudno, ustanowić taxę
domów, ale taxy te choćby najskrupulatniej robione, zale
żąc zawsze ód potrzeby mieszkań w danym czasie i miej
scu, mogą się okazać zawodnemi niekiedy w niedługim prze
ciągu czasu, i nie już jedynie wskutku klęsk nieprzewidzia
nych na które wcale liczyć nie wypada, ale w zwyczajnym
postępie ruchomych towarzyskich stosunków, a mianowi
cie przemysłu dotyczących.
Że z góry przewidzieć się daje, iż Towarzystwo Kredydytowe miejskie wystawione byćby mogło nie już na samo
zaległości czasowe, jakie i w Towarzystwie Kredytowem
Ziemskiem przytrafiają się i przytrafiać muszą, ale na straty
bezpowrotne, zmianą potrzeby mieszkań w różnych mia
stach lub nawet w różnych stronach jednego miasta spowo
dowane, którym zapobieżyć nie mogą ani utrzymanie do
mów wstanie używalności, ani surowe środki exekucyjne,
ani zmiany właścicieli.
Że samo przewidywanie takich strat, może w pojedyn
czych właścicielach domów, rodzić obawę wejścia w soli
darne z innymi zobowiązanie, i przedstawić je im jako
z niejednakowym dla wszystkich ryzykiem, i:
Że z tychże samych powodów przymusowe pociąganie
domów wśród miasta położonych, do solidarnego stowa
rzyszenia z domami na ulicach odległych położonemi, nie
mogłoby być dla właścicieli tyle obojętnem, ile przymuso
we pociąganie dóbr ziemskich.
Obok tego uważaliśmy, że chociaż dla właścicieli domów
solidarność stowarzyszonych pomiędzy sobą jest trudniej
szą i z większym połączoną ryzykiem jak dla właścicieli
dóbr, to jednak solidarność taka, lub w miejsce jej inna ja
ka zastąpić ją mogąca rękojmia, staje się tu w interesie po
siadaczy papierów na pożyczki miejskie wypuścić się mo
gących, więcej jeszcze potrzebną, a to dlatego właśnie,
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że już z samej natury rzeczy, i bez względu na klęski, które
przewidywanemi być nie powinny; taxy domów pojedynczych,
i w epoce exystencyi towarzystwa, które zawsze dość długi
przeciąg czasu zająć musi, mogą się okazać mniej zasadne
od taxy dóbr ziemskich, mogących tem samćm łacniej obejść
się bez solidarności.
Ogólne te uwagi, doprowadziły nas do wniosków, że do
zaprowadzenia Towarzystwa Kredytowego miejskiego, któ
rego papiery zjednaćby sobie mogły od razu przyzwoity
kurs w obiegu stopie ich procentowej odpowiedni, a bez
czego spłata długów hypotecznych po kursie słałaby się
dla właścicieli domów uciążliwą, potrzeba między innemi
dwóch warunków, za główne poczytanemi być winnych,
tojest (pag. 010):
1. Poręczenia gminnego lub rządowego, a to w miejsce
solidarności zwyczajnej, zawsze trudnej, jeżeli nie niepo
dobnej.
2. I funduszu rezerwowego, uiszczanego przez właści
cieli domów, prócz opłat na procent i na kapitał, a który to
fundusz służyłby Towarzystwu, na pokrycie owych niepowrotnych, a z góry przewidywać się dających strat.
Wreszcie ogólne te uwagi i wnioski stosowaliśmy do
Towarzystwa Kredytowego na domy w Warszawie, będą
cej pierwszem miastem w kraju, w którem jak uważa
liśmy, zmienność wartości domów objawia się raczej na
zdrożenie, jak na stanienie (pag. 624); a wypadkiem tych
uwag było to: że zastosowanie Towarzystwa Kredytowego
i do nieruchomości w W arszawie, przy ostrożnościach i
środkach posiłkowych, nie okazało się nicpodobnćm (na
str. 633).
Późniejszy od tych naszych uwag o lat kilka projekt Szlązki, obejmuje obie powyższe zasady:
Fundusz na pożyczki składać się ma z wypuszczanych
przez to lowarzystwo listów zastawnych, mających specyalną na domach hypotekę, a przytem majątkiem gminy, czyli
całego miasta poręczonych; tudzież z gotowizny pochodzącej
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z wpływów kass oszczędności, depozytów sądowych, pupilowych i t d. (§. 1).
Listy zastawne Towarzystwo wydawać ma po cenie miernćj wtenczas, jeżeli dłużnik, tojest właściciel domu, będzie
je mógł odbićrać do ręki (8. 17), lub jeżeli wierzyciel hypoteczny temi listami spłacany, zechce je tak przyjąć; gotowi
zną zaś Towarzystwo spłacać będzie tych wszystkich wie
rzycieli hypotecznych, którzy listów zastawnych przyjąć
nie zechcą (8. 15). W tym ostatnim razie listy zastawne sta
ną się własnością Towarzystwa Kredytowego (8. 15); że
zaś od pożyczek takich właścicieli płacić będą na sam pro
cent 4% > i takiż procent 4% listy przynosić będą (8. 5), a
procent jaki Towarzystwo Kredytowe płacić ma od fundu
szów pupilarnych, projektowany jest na 3 1/2, od sądowych
na 3°/0 (8. 59), idzie więc zatem, że zprzewyżki procentu
4% od właścicieli domów pobieranego, a przez Towarzy
stwo, o ile się stanie właścicielem listów zastawnych na
rzecz swoją policzanego, tudzież i
% opłaconej na ko
szta administracyi (8. 21), formuje się po zaspokojeniu nor
malnych potrzeb Towarzystwa, rezerwa o jakiej mówi
8. 52, a jak to okaże się dostateczną, dalsza przewyżka
stanie się własnością gminy miejskiej ręczącej jak widzie
liśmy majątkiem swoim za wypuszczane, a już nie solidarne
listy zastawne.
Są tu więc obie powyższe zasady, tojest i poręczenie gmi
ny, i fundusz rezerwowy. Przez pierwsze, tojest przez po
ręczenie gminy, solidarność stowarzyszonych staje się niepo
trzebną; jakoż nie jest już projektowaną. Obmyślenie zaś dru
giego, tojest funduszu rezerwowego, dowodzi że straty niepowrotne będą i tam przewidywane, i że dla zastąpienia tych
strat, a tein samem dla nadania poręczeniu gminy pewnej pod
stawy, trzeba jej zewnętrznego w funduszu rezerwowym
wrsparcia. I w istocie bez takićj rezerwy trudno się obejść,
chybaby gmina była przygotowaną ponosić owe z góry prze.
widywać się mogące straty niepowrotne. Co do źródła zkąd
rezerwa taka ma być czerpaną, można to tylko powiedzieć»
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że jeżeli nie będzie obmyśloną z obrotu funduszów depozy
towych, pupilarnych i t. p. jak to w Szląsku projektowano,
lub z innego jakiego oddzielnego źródła, wówczas trzeba, aby
Towarzystwo miejskie samo w sobie fundusz ten tworzyło,
a to za pomocą dopłaty tym celem przez stowarzyszonych
uiszczanej, której wysokość pozostawałaby do oznaczenia.
Czy obroty funduszów depozytowych i t. p. w Szlązku
będą mogły na cele Towarzystw miejskich być dozwolone
gminom, choćby te miały już urządzony stan finansowy (ge
ordneter Haushalt) ($ 1), i czy oprócz tego gminy miast ze
chcą dawać wypuszczać się mającym listom zastawnym gwarancyą swoję, wiedzieć ani można, ani potrzeba, bo nam tu
wcale nie idzie o Tpwarzystwo Szlązkie będące dopiero
w projekcie. Naszym zamiarem było i jest zbadać teoretycznie,
jak dalece kredyt prywatny przyjąć dziś jest zdolny tę nową
zupełnie formę swego rozwinięcia. Owoż czerpając przy
twierdzenie wskazanych już przed kilku latami zasad, i w pro
jekcie Szlązkim, można tu jeszcze powtórzyć, że na zasadach
podobnych Towarzystwa Kredytowe miejskie powstawać
mogą, i że wypuszczane przez nie listy zastawne procento
we, mogą mieć równie jak inne tego rodzaju papiery, przy
zwoity kurs w obiegu, ani też, że listy takie, nie mogą tak
dalece wpływać na zniżenie kursu innych papierów (p. 629).
Dodać jeszcze należy, że iisty takie, o ile będą poręczane
majątkiem gminy, mieć będą wiele podobieństwa ze znanemijuż oddawna papierami, wypuszczanemi przez miasta na
ogólne swoje potrzeby, i że właśnie nadanie Towarzystwom
miejskim po raz pierwszy powstawać mającym, organizacyi
do tamtych pożyczek zbliżonej, zdaje się upewniać o ich przyszłćj exystencyi.
Znajduję jeszcze potrzebę powtórzyć w tem miejscu kil
ka zasad projektu Szlązkiego, naturą wartości domów spo
wodowanych, a jakie w Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem, na wartości dóbr ziemskich opartem, byłyby albo zby
teczne, albo wcale niepotrzebne.

200

Temi są: że Towarzystwo nie jest w obowiązku udzielenia
pożyczki (S 13).
Że w razie sprzedaży na rzecz zaległości, Towarzystwo
żądać może zamieszczenia w warunkach sprzedaży, iż część
summy pożyczonej ma być spłaconą natychmiast, a reszta
tylko ma nadal przy nabywcy pozostać (§ 26).
Że Towarzystwo czuwać jest obowiązane nad stanem za
budowań, i w razie uznania, samo mocne jest reparacje
nakazywać, a jeśli ich właściciel przed upływem miesiąca nie
uskuteczni, mocne jest samo wykonanie ich na koszt wła
ściciela rozporządzić, hypotekując summę anszlagową z pro
centem 4% (§ 31).
I że w razie zdezolowania budowli i t. p., wolno jest To
warzystwu wypowiadać kapitały z terminem 6miesięcznyin
(8 32).

0 postępach w sztuce robienia chleba.
Artykuł niniejszy winni jesteśmy profesorowi chemii
p. Louyet; celem jego ogłoszenia, jest zwrócenie uwagi na
przedmiot ten ważny, który starać się będziemy uczynić
każdemu zrozumiałym.
Chlćb w pożyciu naszem, jest artykułem niezbędnym;
wBruxelli potrzeba dzienna chleba, wynosi najmniej 200,000
funtów, zaś rocznie 73,500,000 funtów. Wydatek
ten wy«1
J
równywa blizko 11,000,000 franków. Belgia zpożywa
chleba rocznie za 250 milionów franków. Tymczasem rzecz
powszechnie wiadoma, iż wyrabianie chleba jeszcze jest
w kolebce. Pokarm ten jest drogi i rzadko doskonały, a to
dlatego, iż dotąd ślepa rutyna przewodniczyła w jego przy
sposabianiu. Mielenie w ogólności jest niedokładne; nie
oddzielamy z pszenicy i żyta wszelkich części pożywnych,
a gdy mąka dostanie się w ręce piekarzy, podług sposobu
w jaki fermentują ciasto i chleb z niego pieką, oszczędność
a tćm samćm zysk, jaki kraj cały mógłby z ulepszonego spo
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sobu tych czynności otrzymać, byłyby niewyrachowane; ho
nic traćmy z uwagi, iż oszczędność jest do osiągnienia na
250 milionach franków rocznie; a zatem 5% oszczędzo
nych jużby dla kraju przyniosło 12 milionów franków, lleżto trzeba pracować w każdym zawodzie, aby taką kwotę
zarobić!
P. Louyet podaje nam do wiadomości doświadczenia
chemika Szkockiego p. Roberta Thomson, który utrzymuje,
że fermentacya w robieniu chleba jest niepotrzebna, i że
ją zastąpić może użycie kwasu węglowego, za pomocą któ
rego otrzymuje się oszczędność 6 */2 od sta, nieodejmując
bynajmniej i niezmniejszając własności żywiących chleba.
Sposobem p. Thomson, Belgia rocznie oszczędziłaby do 16
milionów franków! Posłuchajmy wykładu P. Louyet: P.R.
Thomas, dyrektor chemii praktycznej w uniwersytecie Glasgowskim, ogłosił swe postrzeżenia nad skutkami fermenta
cji chlebowej, oraz sile pożywnej chleba i mąki w różnych
krajach.
Od lat kilku szczególniej zastanawiał się nad wartością
chemiczną i lekarską chlcba fermentowanego i niefermenlowanego, za pokarm używanych.
Mniemanie powszechne przyznające pierwszeństwo chle
bowi fermentowanemu, nie zdawało mu się oparte na za
sadach pewnych, i osądził rzeczą użyteczną, ściśle rozebrać
powody przywodzone na obronę tego zdania. Nie zdawa
ło mu się widocznem a priori, żeby mąka miała być zdro
wszą, przez zniszczenie jednego 7jej ważnych pierwiastków,
i żeby chleb dobry, tylko przez fermentacją otrzymać mo
żna. Ścisnąwszy w palcach kawałek ciasta, i połknąwszy
go w tym stanie, żywność taka dla większćj liczby ludzi bę
dzie niestrawną. Ale jeżeli to samo ciasto, wystawione bę
dzie przez czas należyty na p e w n ą temperaturę pieca, sto
sunek jego z siłą trawiącą żołądka zostanie zmieniony, gdyż
woda która mu nadawała lepkość, ulotni się, i w ten spo
sób zniknie jedyna przeszkoda podzielności ciasta i zastoso
wania go do siły trawienia rozpuszczającej pokarm. To •
Tom 1. Siyeteu I8Ł5-
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twierdzenie mówi p. Thomson, znajduje swe usprawiedli
wienie w sposobie, w jaki mąka rozmaitych zbóż używaną
bywa jako pokarm u różnych ludów. Włościanie Szkoccy
jedzą bez szwankowania na zdrowiu, chlćb z mąki ję
czmiennej, placki owsiane, chléb z grochu, takiż chlćb mięszany z mąką jęczmienną; chlćb z kartofli i różnćj mąki, nie
poddając go żadnćj fermentacyi. Codzienne doświadcze
nia tak dokładne, czynią nawet zbyteczną uwagę, iż ży
dzi wcale nie cierpią niestrawności, pożywając w miejsce
zwyczajnego chleba mace niefermentowane, że chorym nic
mogącym trawić chleba fermentowanego, dają suchary; że
wreszcie mieszkańcy północnych Indyj i Afganistanu, ży
ją wy łącznie plackami z ciasta niefermentowanego, podobnemi Szkockim.
Po tych niezbitych dowodach nieszkodliwości zdrowiu
chleba niefermentowanego, wy pada okazać, w czćm się od
niego różni chlćb fermentowany. Ponieważ robienie chle
ba jest czynnością chemiczną, chemia przeto pytanie to nam
rozwiąże. Aby mićć chlćb fermentowany, mięsza się pewna
część mąki, wody i drożdży lub zaczynia, i robi się z te
go ciasto, które poddaje się czas pewny fermentacyi ze
szkodą cukru w mące zawartego. Następnie ciasto wsadza
się w piec w wysoką temperaturę, która zatrzymuje fermentacyą, odłącza kwas węglowy, skutek rozkładu cukru;
powietrze zaś zawarte w ciaście, wypędza alkohol utworzo
ny w nićm, również i woda wnićm będąca ulotnią się w go
rącym piecu.
Autor uważa skutek otrzymany tą czynnością, jako rozdę
cie cząsteczek ¡molécules) chleba, które go czyni podzielniejszym dla przygotowawczych organów trawienia ; lecz że cel
ten otrzymuje się ze stratą cukru mąki, ważną więc jest
rzeczą poznać wysokość tej straty. Aby jej dojść, autor
wykonał na dużą skalę różne doświadczenia porównawcze
z chlebem fermentowanym i niefermentowanym. Ostatni
rósł u niego za pomocą kwasu węglowego, utworzonego
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w ciaście działaniem chemicznćm; lecz aby to dobrze zro
zumieć, niektóre wstępne objaśnienia są potrzebne.
W końcu wieku ostatniego, p. Henry z Manchcstru po
dał myśl, aby z ciastem mięszać węglan sody i kwas wodochlorowy, a to w celu wydobycia z niego kwasu węglowe
go, jak to ma miejsce w fermentacji zwyczajnej.
Sposób ten miał prócz tego tę korzyść, że mące nic zgo
ła nie odejmował z jćj części pierwotnych, i że sól potrze
bną w chlebie dla smaku, weń wprowadzał. Mniemanie jest,
że doktor Hugh Colquehoun był pierwszy, który myśl tę p.
Henry z Manchestru zręcznie wykonał w r. 1826 w licznych
doświadczeniach robienia chleba, lecz dopiero od lat kilku
urzeczywistniono na dużą miarę myśl robienia chleba w ten
sposób. Z licznych doświadczeń przez autora dokonanych
okazało się, iż mąka fermentowana doznaje znacznego
ubytku w porównaniu rośnienia ciasta za pomocą węglanu
sody i kwasu wodochlorowego. I tak, z worka mąki fer
mentowanej około 30 funtów 13 uncyj, czyli w liczbie okrągłćj z worka mąki, z którego bez fermentacyi otrzymanoby
107 bochenków, otrzymano tylko 100 bochenków; rzecz
więc jasna, że przez fcrmentacyą ginie 7 chlebów, czyli, że
6 ‘/a% mąki ginie.
Ważną jest teraz i ciekawą rzeczą wiedzieć, czyli ubytek
ten następuje jedynie skutkiem rozkładu cukru w mące za
wartego, czy też i inne pierwiastki mąki są nadwerężone.
Ośm doświadczeń z rozkładem chemicznym mąki pszennćj
z różnych stron Europy wykazały, iż ta w przecięciu zawie
ra 5, 01°/o cukru, rzecz więc jasna, że nadwyżka ubytku l°/0
wynosząca w mące fermentowanej, pochodzi nie z samego
rozkładu cukru, ale albo z zamiany na cukier pewnej czę
ści gumy w mące będącej, albo też z działania fermenta
cyi na inny jej pierwiastek; a przypuszczając, że drożdże
tworzą się w czasie fermentacyi, zniewoleni będziemy przy
znać, że oprócz cukru i gumy, jeszcze inny pierwiastek
mąki został zmodyfikowany. Jakoż Liebig dowiódł, te
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w czasie fermentacji chlebowej, klej mączny (gluten) ubywa
na przyczynienie drożdży.
Autor zrobił chlćb zdrowy i przyjemny, w miejscu droż
dży lub zaczynu używając ałunu amoniakalnego i węglanu
amoniaku i sody. Działanie ałunu niszczy gorąco; chleb
staje się porowaty, biały, i rośnie za świadectwem samych
piekarzy, również dobrze jak fermentowany. Rzecz wido
czna, iż żadna z tych substancyj nie może naruszyć ani
uszkodzić części mąkę składających, jak to ma miejsce przy
fermentacj i. Pierwszy z chemików który ze skutkiem rozbićrał mąkę, był Beccaria z Bononii. Rezultat doświad
czeń swych przedstawił w r. 1742 w piśmie złożonem tam
tejszej Akademii; poczytywał 011 w niern klej (gluten) mąki
za części natury zwierzęcej, zaś krochmal za części roślin
ne, gdyż klej dystylowany, mówi on, wykazuje pierwiastki
zwierzęce, zaś krochmal roślinne. W dociekaniach Beccarii, znajdujemy więc początek zasady przyjętej dziś, że
zwićrzęta składają się głównie z części klejowych (glutineux) roślin. Sposób mechaniczny rozkładu, tojest przez
samo opłókanie wodą ciasta, wynaleziony przez chemika
Włoskiego, jest podstawą doświadczeń autora, mogących
wykazać porównawczą względną wartość mąki, jako materyi, do przerobienia na chleb przez fermentacją, ale on
nam nic okazuje siły pożywnćj mąki. Najpewniejszym
dojścia tego sposobem, jest ustanowienie ilości azotu znaj
dującego się w mące, zmieniając go w amoniak który się
strąca przez chlorek platyny. Autor tego używał sposobu
w rozkładach, których celem było oznaczenie porównawcze
wartości różnych gatunków chłeba i mąki. Pierwiastki po
żywne są w nich obliczone, jako zawierające 1G% azotu
podług podań Dumasa. Autor w ten sposób rozbierał
chlćb 7 Hamburga w Prusach, Drezna, Berlina, i chleb nicfermentowany z Glasgowa. Rozkładał i mąki z Kanady,
z hrabstwa Essex, Łothiam i Stanów Zjednoczonych we
Fakellinar. W spisie poniżej, zgromadzono wypadki roz
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kładów, w sposób okazujący wartość porównawczą każdej
próbki chleba i mąki.
W pierwszym rzędzie zamieszczono ilość pierwiastków
azotowych, znajdujących się w każdej próbce; w drugim zaś
wartość części pożywnych, przyjmując za jedność wyrażo
ną przez liczbę 100, poływność mąki Zjednoczonych Stanów
w rozbiorze jej mechanicznym.
1. Chleb z Hambuma zawierający pierwiastków azoto
wych 16, 49%, miał części pożywnych 150,00.
2. Chleb z Drezna, zawierający pierwiastków
azotowych 14,30, miał części pożywnych 145,00.
3. Chleb z Berlina, zawierający pierwiastków
azotowych 14, 21, miał części pożywnych 134,06.
4. Mąka z Kanady, zawierająca pierwiastków
azotowych 13, 81, miała części pożywnych 123,15.
5. Mąka z Essex, zawierająca pierwiastków azo
towych 13, 59, miała części pożywnych
121,33.
6. Chleb niefermentowany z Glasgowa, zawićrający pierwiastków azotowych 13,39,
miał części pożywnych............................... 117,23.
7. Mąka zLothiam, zawierająca pierwiastków
azotowych 12, 30, miała części pożywnych 116,04.
8. Mąka ze Stanówr Zjednoczonych, zawierająca
pierwiastków azotow ych 11, 37, miała czę
ści pożywnych .......................... ............... 115,31.
9. Taż mąka rozkładana sposobem mechani
cznym, zawierająca pierwiastków azoto
wych 10, 99, miała części pożywnych. . . . 100,00.
Tablica ta okazuje, że mąki Niemieckie i z Kanady, zawićrają najwięcej części pożywnych, zaś mąka z Essex daleko
mniej. Sposób ten ocenienia wartości porównawczej mąk,
za pomocą azotu, nastręcza wypadki użyteczne tak dla han
dlu, jako tćż dla domowego gospodarstwa.
Redakcja Biblioteki Warszawskiej, otrzymawszy ten ar
tykuł tłómaczony i nadesłany przez p. K. Wolickiego, ode
brała zarazem od jednego z najznakomitszych chemików
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naszych, uwagi nad nim, tćj treści: źe „środki podawane
w artykule, prof. Louyet, oddawna są znane w Anglii i uży
wane powiększaj części w celu naprawienia mąki nadpsutćj lub pośledniejszej, albo też utajenia różnych mącznych
dodatków do chleba, jak np. mąki z grochu, bobu, mą
czki kartoflanśj i t. p. dla oszczędzenia mąki właściwej
mięszanych. Często nawet środkami podobnemi uwięzi
wszy większą niż potrzeba ilość wody, o */jc wagę chleba
powiększyć są zdolni. Zarzucają powszechnie Belgijskim
piekarzom, że dla polepszenia gatunku mąki lub poprawie
nia nadpsutćj, używają koperwasu błękitnego (siarczanu
miedzi), mocnćj trucizny. Wprawdzie ilość tej soli na raz
użyta, zaledwie 1 gran na 7 '/j funta wynosząca, w ogólno
ści nie sprawia otrucia, zawsze jednak szkodliwy wpływ wywićra na zdrowie, zwłaszcza słabćj koinpleiyi osób, gdy
użycie to, jakkolwiek podzielone, jest ciągłem.
„Chociaż sole zalecane przez prof. Louyet, tojest ałun
i węglan sody, do tego rzędu trucizn nie należą, a nawet
nie mogą szkodzić, jeżeli w bardzo małych ilościach są
użyte, gdy jednakże w artykule tym ani proporeya ich
nie jest oznaczona, ani też można spuszczać się na pieka
rzy, ażeby pomyłki jakiej nie zrobili, lub z potrzebną tu
dokładnością ilość, choćby małą, dobrze z ciastem zmie
szali, już jako środków lekarskich, względnie potrzeby raz
dobrze, drugi raz szkodliwie działających, używaćbym do
chleba na powszechną konsumpcyą nie życzył. Szybkie rośnienie ciasta, korzyść mało znacząca, przy porządnej i umie
jętnej robocie chleba, zwyezajnemi środkami da się osiągnąć.
„Ważniejszą nierównie przysługą byłoby dla Belgii, skło
nić piekarzy tamecznych do używania, jak u nas, we Fran
cji i w Niemczech, rozczynu czyli ciasta zakisłego, w miej
sce drożdży zepsutych, jakich tam często używają. Jeden
tylko bowiem dotąd piekarz w Bru\elli, p. Daveu (na faubourg des FlandresJ wypiekający dla króla Leopolda chleb
żytni (który król nawet w drogę z sobą bierze), temu środ
kowi powodzenie swe winien, a przecież mniej oświeceni
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jego koledzy, piekarze, zwyczaj chociaż zły ale upowsze
chniony nad wszystko ceniąc, nie naśladują go w tśj mierze,
owszem chleb kiszony, chlebem zepsutym zowią.
„Co do naszego kraju, w którym ci tylko na głód narze
kać mogą co się jeść lenią, wszelkie podobno dodatki do
mąki są zbyteczne, i nie wierzę, ażeby mogły pożywność
chleba powiększyć, albo nawet, jak twierdzi prof. Louyet,
stratę jej zmniejszyć, która zresztą powiększeniem ilości
spożytego chleba da się wynagrodzić.
„Dla nas wielką przyniosłoby korzyść rozszćrzenie grun
townej nauki o naturze i warunkach pożywności chleba,
a ztąd o jego dobrem wypiekaniu, o wyborze mąki,
a zwłaszcza o użyciu mąki pszennćj do chleba, jako najpo
żywniejszej.
„Gdy dobrze poznamy własny interes, konsumpcya psze
nicy się powiększy, i przestaniemy narzekać na nizkie jćj
ceny, zastanowiwszy się nad tern, że nie masz może kraju
w którymby stosunkowo do produkcji, mnićj pszenicy uży
wano.”
Rzecz niewątpliwa, iż jeżeli fermentacya niszczy na wa
dze chleba 6y2 procentów, sposób zapobieżenia tćj stracie
może z czasem i na wielkich massach, przynieść oszczędze
nia wartości niezmiernych. Tym zaś bardziej i artykuł
i światłe Hwagi nad nim, zasługują na wiadomość powsze
chną, iż może kto z czytelników tej karty, zbije albo umo
cni zasadę, że przez fermentacją, cukier lub inne pierwia
stki w chlebie giną, iż niefermentowany chlćb zdrowszy
jest od fermentowanego i t p.

List J. /. Kraszewskiego do hr. Alex. Przezdzieckiego,
Gródek dnia 15 listopada 1844 roku.

Chociaż ciągle jestem w oczekiwaniu paszportu i wgotowości do wyjazdu, przecież niemogąc przewidzióć jak to dłu
go potrwa, tym listem jeszcze postanowiłem nawiedzić ko
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chanego hrabiego, nim sam osobiście się stawić będę mógł.
Nowy mi przybył powód wybrania się do królestwa, a powód
smutny, bo strata wuja mego, który niedawno zmarł nie
spodzianie, wybrawszy się w podróż dla rozrywki do Węgier,
Serbii i Turcyi. Skończyła się ta przejażdżka, wesoło przed
sięwzięta, jak zwykle kończą się ludzkie wesela, smutkiem
dla nas, śmiercią dla niego. Zachorowawszy w Belgradzie;
umarł w Pest w Węgrzech po dziesięciodniowej słabości.
Byłto jeden z tych ludzi skromnych, cichych, miłujących
pokój, i wielkie zdolności jakby dobrowolnie zakrywają
cych przed światem. Umysł wysoce ukształcony, serce
szlachetności pełne, nauki wiele, przenikliwość rzadka, od
znaczałyby go wszędzie, gdyby był chciał w jakikolwiek
sposób wypłynąć nad otaczających. Ale nie, wolał on swój
spokój, książki, myślistwo, rysunek, lub cichą u komina ro
zmowę ze swemi. W młodości przepodróżował znaczną
część Europy; już jako podróżny, już jako wojskowy 'służył
w artylleryi), bawił czas jakiś we Włoszech, gdzie się spo
sobił do malarstwa i nabył prawdziwego uczucia sztuki.
Ostatnie lata życia winiłem i wdzięcznem ustroniu swojein
na Podlasiu pędził. Tak młody, tak nam miły i potrzebny,
i skończyć mu przyszło tak bez pory. Wybacz mi, kochany
hrabio, że list zaczynam od wieści najmniej go obchodzą
cej, o zgonie zupełnie obcćj osoby; ale nie mogło być inaczćj: myślę o nim , wspomnienie gwałtem wciska mi się
pod pióro. Pokój więc Wiktorowi bialskiemu!
Teraz ci, szanowny mój hrabio, kilka jeszcze naszych no
win wypiszę. Nie możemy narzekać wcale, żeby się ruch
u nas umysłowy zacofał, ustał, ostygł; znowu zewsząd od
bieram wiadomości pocieszające o nowo wychodzących
i przygotowujących się dziełach. Ale na nieszczęście, wy
mówka jaką nam dziś jeszcze czynią w Poznaniu, jest po
niekąd słuszną. Literaturze u nas i jej utworom a wyro
bom, brak powszechnie idei ciągłćj, jednej, dążącćj do roz
winięcia; brak naukowości, brak jednein słowem tej po
wagi, jaką nadaje nauka, tćj jedności dążeń, jaką obdarza
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myśl jasno pojętego celu. Naszych prowincyj zwłaszcza li
teratura, przerósłszy w literaturę właściwą, w poezyą, w po
wieść, zdaje się nie mieć ciągłej idei, żadnego dążenia wy
raźnego. Co gorzej, wszystko traktuje lekko, i przerabia
w formie łatwej, zbyt już może łatwej nawet Ja sam je
stem pod podobnym zarzutem, ale pisząc nie dla czego in
nego, tylko że się pisać czuję obowiązanym, muszę się
stroić w formę jedynie u nas przyjętą przez czytelników.
A\szystko bowiem co nie powieść, co nie poezya, co nie
łatwe do czytania, co potrzebuje pracy, zastanowienia, ode
pchnięte zostaje niemiłosiernie. Dzieła bardziej naukowe
trupieszeją w księgarniach; pisarz więc chcący działać na
publiczność i do życia ją rozbudzić, musi używać jednej
formy, jedynego zrozumiałego języka. Ztąd na pozór lite
ratura naszych prowincyj cała, jest zbiorem rzeczy lekkich
i niepowiązanych z sobą ideą. Idea bowiem musi się tak
przybierać, aby zostać przyjętą od czytelników, że w końcu
ledwie się jej domyślisz. W szakże namacać ją jeszcze mo
żna w kilku dziełach, a te kilka noszą wszystkie jedno zna
mię szkoły katolickiej. Do szkoły katolickiej należą: X. Hołowiński, p. J. Przecławski, E. Sztyrmer i inni; wymieniam
tu tylko Petersburskich jej członków. Idea katolicka roz
wija się zarówno w Pielgrzymie, legiendach, powieściach
p. Sztyrmer, Śmierci i Odrodzeniu Przecławskiego. To
ostatnie pismo oparte na dziwnem przypuszczeniu, że matematyczno-kabalistyczny rachunek, może doprowadzić do
wniosków o najważniejszych kwestyach duchowych; ocala
tylko piękny styl i zręczne rozyyinięcie. Zasadnicze podanie,
zdaje nam się zupełnie fałszywe. Jakkolwiek zechcemy
uważać matematykę i kabałę, zawsze to będzie nauka liczb,
nauka stosunku ilościowego wziętego oderwanie, która
w rzeczy filozofii i religii, da się zastosować jako przykład,
jako formuła, jako porównanie, ale nigdy jako czynnik.
Wiemy wprawdzie, że niejednokrotnie dayyniej użyto mate
matyki na podparcie filozofii, że świóżo Hoene Wroński,
formułę dziejową ludzkości spisał matematycznie, ale wie
Tom 1. Stycieó 1645.
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my równie, że takie formuły do niczego nie prowadzą.
Stosunek ilościowy jest stosunkiem czysto-materyalnym,
i nawet analogicznie w świecic duszy objaśnić nic nie po
trafi. Tyle tylko o Śmierci i Odrodzeniu, które zresztą są
jedyną w naszych prowincyach książką poważniejszą, w for
mie surowszej. Powieści pani Sztyrmer świeżo wyszły, ze
brane u Zawadzkiego w dwóch tomach in 8vo do 400 stron.
Zawierają one: Pantofel, historya mojego kuzyna. Trupia
głóuka, powiastka napisana przy kolebce mojego Leonka,

Czarne oczy, Błogosławieństwo matki, Urywki z pamiętni
ków oryginalnie wychowanej kobiety. Dusza wsuchotach,
Frenofagiusz i Frenołesty, Wićrsze i t. d. Wszystko to rze
czy, które już były drukowane, i o których dawniej już nie
co mówiliśmy. Talent autorki niezaprzeczony, dążność ta
lentu katolicka— a! rzecz szczególna! pojedyncze obrazy,
upodobane charaktery, zawsze sceptycyzmem i jakiemś zra
żeniem tchnące. Fenomen osobliwy jest to, jakby autorka
gwałtem się zwracała ku idei, którą świeżo przybrała, któ
rą się jeszcze nie przejęła całkowicie. Powiedzieliśmy to
dawniej, że p. Sztyrmer, jednę zdaje się mieć stronę w którą
ciągle uderza; potwierdza teraźniejszy zbiór dawną naszę
przepowiednię. Jestto talent wedle dzisiejszego języka,
tak silnie podmiotowy, że nigdzie ze swego ja wyłamać
się nie może. Najwyborniejszym charakterem w powie
ściach, jest zawsze charakter szyderczy, sceptyczny, ironii
gorzkiej pełen; zrażeniem przesiąkły; otaczające go służą
mu tylko za otoczenie, za cienia mające wybitniej okazać
światło. P. Sztyrmer ma swój właściwy sposób widzenia
i pisania, który j<l wybitnie odróżnia, jest oryginalną, ale
jednostajnie oryginalną, zawsze sobą, i zawsze pełną talen
tu i życia.
Powieści j6j tak się powszechnie podobały, tak jedno
myślnie ocenione zostały, że wątpliwości niema, iż nowe
ich wydanie mile przyjęte będzie. Wydał także temi czasy
Zawadzki tłómaczenie pićrwszćj części Fausta przez Alf.
Walickiego z rycinami (Lmrisse) Ketscha, i muzyką do kil
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ku śpićwów ks. Ant Radziwiłła. Jestto równic miłe zja
wisko. Potrzeba wiedzieć jak szalone trudności spotyka
tłómacz Goetego, aby ocenić przekład Fausta, tego arcy
dzieła. które w tłumaczeniu zawsze będzie tylko kopią
arcydzieła. Co do mnie, ja nie wierzę w żadne tłómaczenie, prócz w przekłady dzieł naukowych; w literaturze
wszelkie tłómaczenie jest odtworzeniem, ale nigdy przeni
gdy dla samego ducha języka, niepodobna, aby ściśle orygi
nał oddało. Będzieto toż samo, a inaczej. Faust p. W a
lickiego powiększej części jest odtworzeniem bardzo szczęśliwem. Nadewszystko sceny w których wychodzi Gretchen, scena w więzieniu, są prześliczne.
Gliicksberg jeszcze drukuje moje wspomnienia Odessy,
ale dotąd ich nie wydrukował. Trzeciego tomu o Rudzaku,
dotąd mu nawet posłać nie mogłem, li niego także wycho
dzi drugi tom Pamiątek starego szlachcica, któren ma zawie
rać kilka dotąd zupełnie nieznanych urywków, jako: król
Stanisław, Stanisław Rzewuski, błogosławiona Anna Omiecińska, o Wolterze, zamek Kaniowski i t. d. Pamiątki te osą
dzone są dawno; my tu tylko dodamy, że na nowo je czyta
jąc, znaleźliśmy w niektórych urywkach, mających być apologią Polskiego żywota, prawie satyrę i niemal karykatu
rę. Może to nam się fałszywie tak wydało. Tenże Gliicksberg wydaje Tajkury
P. E.
Tarszy w 2 tomach. Obraz Ce_
__
besa i Dziennik Epikteta X. Hołowińskiego, Tom Yl* jego
Pielgrzymki, Rozmyślania Ewangielii, Pan starosta Zakrze
wski, Fabrykant J. Korzeniowskiego, drugi tom Ornitolo
gii hr. Tyzenhauza, dwa dramata Rozaruunda i Barbara
(anonyma), i nie wiem także czyj Świstek w zeszytach kilku.
Doszły nas rozmaite wiadomości z Galicy i; cieszymy się
niewymownie, że i tam do życia umysłowego pobudzać
zaczynają. Hr. Maur. Dzieduszycki, wydał D tom swoich
Lissowczykóu), dzieła sumiennie wypracowanego i napisa
nego z talentem. Z listu tego Maur. hr. Dzieduszyckiego,
dowiaduję się, że Deszkiewicz, autor rozpraw o języku Pol
skim, wygotował grammatykę nową. Fredro tak dawno
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milczący, gotuje podobno dramat historyczny. Dzieło Win..
Pola o gieografii, ziemi dawnćj Polskiśj, tyle obiecujące jak
wnosić należy z poprzednich prac autora, zupełnie już ukoń
czone i podobno ustąpione zostało do wydrukowania za
granicą.
Tyle z Galicyi, a widzisz hrabio, że niemało mamy pra
wa się cieszyć, że i w tej prowincyi, która zdawała się do
tąd najopieszalej iść za powszechnym ruchem umysłowym,
rozbudziły się umysły i żywo wzięto się do pracy, a zatem w
oczekiwaniu osobistego zobaczenia się, żegnam i polecam
mnie pamięci.

0 minerale składającym się z wymoczków,
i
jego użyciu w budownictwie.
(Allgemeine Bauzeitung.)

Od pewnego czasu uwaga techników zwróconą jest na bar
dzo ważny, składający się ze zwierzątek minerał, który zdaje
się, iż do rozmaitych technicznych celów, z użytkiem przydać
się może. Minerał ten powstaje z niezmiernego nagroma
dzenia się wymoczków; poznanie zaś jego własności, szcze
gólnie badaniom sławnego naluralisty Ehrenberga winni
jesteśmy.
Wiadomo, że w Hiszpanii i wielu innych krajach, już za
czasów Pozydoniusza, używano podobnego mineralnego
pokładu, do wyrabiania cegieł budowlanych, pływających po
wodzie. W itruwiusz opisuje cegły te, jako materyał dla swćj
lekkości w konstrukcyach bardzo przydatny. Pliniusz nakoniec zachwala pumeiowatą, przyjmującą formy ziemię, jako
wielce użyteczną w budownictwie.
Niewątpliwą jest rzeczą, iż pokłady owe znane staroży
tnym, są te same, co niedawno odkryty minerał, składający
się z wymoczków. Przemawia za tćm między innemi podo
bieństwo, jakie wielu znawców, a mianowicie budowniczy
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Gorz z Wiesbaden, upatruje pomiędzy cegłami z tegoż wyrobionemi, a cegłami znajdującemi się w dawnych Rzymskich
muracb.
Odkrycie to jest ważnem, albowiem spodziewać się mo
żna, iż sztuka budownicza, znakomite ztąd odniesie korzyści.
Z tejto właśnie przyczyny, tudzież że w wielu już miejscach
poznano bardzo obfite tego rodzaju pokłady, i że przypuścić
można, iż takowe jeszcze gdzieindziej się znajdują, zwróci
my uwagę czytelników na to, co dotychczas pod tym wzglę
dem, o ile to zawodu technicznego dotyczy, uczyniono. W ia
domości nasze czerpiemy głównie z pisma prof. Ehrenberga,
tudzież z doniesień budowniczego Hoffmann z Berlina, i rad
cy górniczego Heidinger z Wiednia.
Pokłady mineralne przez starożytnych w różnych okoli
cach do wyrabiania cegieł budowlanych używane, tysiące
lat bardzo ograniczone i zaledwie miejscowe tylko miały za
stosowanie. Dopiero w końcu upłynionego stulecia, Włoch
Giovanni Fabroni, robił próby nad formowaniem cegieł bu
dowlanych z ziemi krzemionkowej, nazwiskiem górnej mąki
(Bergmehl) oznaczonćj, a przy Santafiore, albo Castel del Pia
no, w t Toskanii, na granicy państwa kościelnego odkrytśj.
Udało mu się rzeczywiście tak lekkie cegiełki wyrabiać, że
te po wodzie pływały; nadto dawały się z sobą bardzo do
brze zaprawą wapienną łączyć, i opierały się doskonale prze
siąkaniu od wody. Były one nadto tak złemi przewodnika
mi ciepła, że dały się trzymać w ręku za jeden koniec, po
rozpaleniu do czerwoności drugiego.
Fabroni następujące odbył doświadczenie na starym sta
tku wodnym. Czworokątną komórkę ze wzmiankowanego
kamienia zbudowaną, tymże zasklepił; następnie prochem
wypełnił, i drzewem obłożywszy takowe zapalił. Statek spło
nął całkowicie, reszty zatonęły, a proch się nie zapalił.
Rozprawa Fabroniego (Di una singularissima specie de
viattoni)yprzedstawioną była Akademii Florenckiej, a nastę
pnie umieszczoną w wielu technicznych dziennikach i poje
dynczych pismach o Włoszech. Rozbiór chemiczny użytego

2 1 4

minerału, daje 87 części krzemionki, 12 części wody, nieco
glinki, a jeszcze mnićj żelaza.
W tym także czasie odkrył Faujas przy Loiron we Francyi, niedaleko Rodanu, takiż pokład mineralny, a kiedy Fabroni do Paryża przybył, i doświadczenia z tymże robić po
czął, dostrzegł te same własności które posiadała mąka gór
na, przez niego we Włoszech do robienia owych lekkich ce
giełek używana. Owczasowy minister wojny, poruczył z tego
powoduFaujasowi, poczynienie szczegółowych poszukiwań,
jednakże wypadek tych badań nie stał się wiadomym.
W roku dopiero 1832 hrabia Franciszek de Nantes par
Francyi, w Journal des connaissances utiles, przypomniał na
nowo o dawniejszych odkryciach Fabronicgo, i zachęcał do
dalszych poszukiwań wtćj mierze. W skutku tego, dyrektor
zakładów górniczych w Pont Gibau, Fournet, napisał w Ługdunie artykuł, w którym minerał ten za jednakowy z W ło
skim uważając, przyznaje mu odkryte przez Fabroniego wła
sności, oraz wielki techniczny użytek i ważność. Mówi on.
że cegły z niego wypalone, dają się nożem krajać, że bardzo
są przydatne do rzeźbiarstwa, a szczególnie do robienia form
na odlewy metaliczne ; odlćwy albowiem takowe z wielką
łatwością z forpi wydobywać, a formy dowolnej wielkości
wyrabiać można. Dalej poleca Fournet, używanie rzeczone
go minerału krzemionkowego w miejsce piasku do hut szkla
nych, jako materyał nader tani. Nakoniec wspomina, że ce
gły po wypaleniu powleczone łojem albo woskiem, pływały’
po wodzie ; a ztąd słusznie utrzymuje, że łatwo ocenić po
żytek, jaki materyał tak małego ciężaru, szczególnie zaś w ma
rynarce przynieść może ; wszystkie bowiem takie części, jakiemi są magazyny prochu, kuchnie, ogniska, miejsca w któ
rych spirytusy przechowywane, lub kotły parowe umieszcza
ne być mają, można tym sposobem z łatwością zabezpieczyć.
Nieuleganie roztapianiu się, i nader tylko małe zmniejszanie
się objętości w wysokich temperaturach, czynią ten kamień
bardzo ważnym w budownictwie, mianowicie zaś dla pie
ców szmelcerskich, i dla murów ognisk dotykających, albo
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Lakowe od reszty zabudowań oddzielających; słowem, dla
wszystkich tych części, które warunkowi ogniotrwałości od
powiedzieć mają.
Nieco później po Foumecie, hrabia Montlosier wynalazł
i w swoich dobrach takie pokłady mineralne; roku zaś 1838
Leopoldo Pelli-Fabaroni, zwrócił ogólną uwagę weFlorencyi na ten przedmiot
Wszakże do czasu Ehrenberga, natura i pochodzenie ich
w ogóle nieznanemi były. Badacz ten dopiero, poddawszy
jeden z najwięcej znajomych rodzajów w mowie będącego
minerału poszukiwaniom swoim, dostrzegł, iż on jest nie
zmierną massą bardzo małych skorupek wymoczków, przed
stawiających się w postaci wielkich pokładów. Wkrótce po
tem odkrył nawet sam w parku przy Berlinie, zwanym Thierf/arten pokład , który jako ciągle osadzająca się ziemia ro
ślinna z żyjących jeszcze zwierzątek był złożony. Wypa
dek ten wskazał drogę do wynalezienia we wszystkich czę
ściach świata wielu podobnych pokładów, nietylko na
samej powierzchni ziemi znajdujących się, ale często nawet
w wielkich massach wsiąkających głęboko pod jćj skorupę.
Małe skorupki, z nagromadzenia których pokłady wymo
czków są utworzone,skadają się albo z krzemionki,albo z wa
pna. Wapienne znajdują się mianowicie w skałach kredo
wych ; zdają się one należeć do formacyi morskiej, gdyż formacye wód słodkich, po największej części zawierają tylko
szczątki organiczne, mające krzemionkowe pokrycie.
Nie masz teraz wątpliwości, żc we wszystkich strefach i
we wszystkich głębokościach, jakie się istotom organicznym
w ogóle przystępnemi okazują, wymoczki wywierają swój
niepozorny, ale potężny wpływ, na kształcenie się skorupy
ziemskiej. Obfitość organicznych postaci w szlamie zatok
morza północnego i zachodniego, jak niemniej w ziemi pró
chnicowej (Humusboden, wielu innych okolic, dalej działanie
morza i stagnacyi bagnisk, mniemaniu temu cechę pewności
nadają.
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Znajomość tych nieustannych formacyj, szczególnie wyja
śniono przez wzmiankowane odkrycie w Berlinie (w lipcu
1841), głęboko pod powierzchnią ziemi, wielkich pokładów
często jeszcze żyjących wymoczków.
Natrafiono lam, jak prof. Ehrenberg mówi, w dosyć od
dalonych punktach, głęboko 12 do 15 stóp pod powierzchnią
ziemi, na tak zwany, pokład torfowy, 5 stóp gruby, który bę
dąc całkiem pozbawiony światła atmosferycznego, w ł/3 do
2/3 części swej massy, składał się jeszcze z żyjących, rozmna
żać się zdolnych wymoczków, mających pokrycie krzemion
kowe. Pokład ten leży 4 do 8' niżej od dna rzeki Spry.
W niektórych nawet miejscach, znaleziono wysokość po
dobnego rodzaju bagnistego gruntu dochodzącą prawie 100
stóp, tak, iż pokłady Berlińskie uważać można za największe
zpomiędzy wszystkich, dotąd odkrytych, tego rodzaju for
macyj wód słodkich.
Poszukiwania czynione nad częściami składowrcmi wjmowie będącego pokładu, przekonały, że pewna część skorupek
tych małych zwierzątek jest zgniecioną, znaczna zaś jeszcze
ilość wcale nie jest uszkodzoną i zupełnie tę samą posiada bu
dowę, jak żyjące zwierzątka, niegdyś przy Berlinie na powierz
chni ziemi postrzegane. Wewnętrzny skład wymoczków,
stanowią kulki jasno zielonego koloru; tojest, powstają one
* z komórek jajkami koloru zielonego wypełnionych; ilość tyl
ko takich komórek, jest większa u tych, które przy powierz
chni ziemi leżą. Zresztą wymoczki prawie wszystkie należą
do rodzaju pozbawionych ruchu Gallionellów. Niekiedy
wprawdzie spostrzedz w nich można ślady ruchu, jednakże
tak mocnej zmiany miejsca jaką ta klassa w ogólności po
siada, największej ich liczbie nie dostaje. Pomimo tego, mó
wi prof. Ehrenberg, cała massa jest ożywioną, i tyinlo spo
sobem, owe pozbawione światła warstwy drobnych skamie
niałości , mają jednak życie, posiadają kolor zielony i wła
sność rozmnażania się; woda albowiem i powietrze atmo
sferyczne przystęp do nich mieć się zdają,
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Uderzającą własnością Berlińskiego pokładu wymoczków,
jest ta osobliwość, że największa część dziś pojawiających
się form, żyła dawnićj przy Berlinie. Przy Kliecken jednak
że, te same gatunki naprzemian z lignitem lub piasko
wcem, tworzą warstwy wymoczków podobnych do mą
ki. Zawićrają one wiele ząbkowatych i promienistych krze
miennych igiełek, które się tylko przy gąbkach morskich po
kazują, nigdy zaś przy rzecznych, jak równie około Berlina,
nigdy jeszcze w stanie życia dostrzeżonemi nie były.
Jeden z Berlińskich pokładów wymoczków, z największą
dokładnością badany, rozciąga się aż pod fundamenta no
wego muzeum.
Przedsięwzięte poszukiwania co do grubości tego pokła
du , wskazały wysokość przeszło 36 stóp, wierzch jego (jak
Hoffmann, w Notitzblatt des Architeklonvereins von Berlin
wyrzekł) jest prawie na równi ze średnim stanem wody rzćki
Spry. Części roślinne tu przemagają, wymoczki najczęściej
jeszcze żywe i zdolność rozmnażania się posiadające, a cała
massa do zwyczajnego torfu bardzo podobna. Niżćj, prawie
równo z dnem rzeki, pojawia się w wielkiej obfitości fosfo
ran żelaza, który będąc mocno skorupkami wymoczków
przejęty, jest gruboziarnisty i krystaliczny, często jednakże
z ziemią pomieszany, a w powietrzu atmosferycznem kolor
zielony przybierający.
Jeszcze głębiej, pokład rzeczny stanowią nieżywe już wy
moczki , massa zaś sama podobna jest do szaro-białej gliny,
na powietrzu jeszcze bardziej bielejącej. Ostre, przezroczyste
ziarna kwarcu, kawałki węgla, wodan żelaza i niebieski fos
foran żelaza, często się tu napotykać dają.
Obce doinięszania są bardzo rozmaite; zwykle przenoszą
25 %» czasami jednak nic dochodzą nawet 5 % .
Minerał składający się z wymoczków, wyszlamowaniem
od domięszanych obcych części oczyszczony, staje się tak de
likatnym, że o niego złoto i srebro polerować można; rozro
biony zaś dokładnie czystą wodą, i zostawiony w spokojności przez 15 minut, zgromadza na wierzchu dość #rubą tłu
Tom I. Slycień 1M5.
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stą powłokę, po 24 zaś godzinach, mocno czuć się daje
zgnilizna, od zepsucia szczątków zwićrzęcych, tych małych
istot pochodząca.
Pojedyncze skorupki są tak małe, że na kamieniu do tar
cia farb nie mogły być zgniecione. Włos ludzki ma podług
dostrzeżeń Ehrenberga, grubość prawie 9 wymoczków.
Stopa sześcienna pokładu wymoczków, wydobyta zpod
fundamentów nowego muzeum, ważyła:
a) Nieoczyszczona i na pół tylko w powietrzu wysuszona,
tak jak ziemia do cegielni przygotowana, 61 funtów.
b) Wyszlamowana i zupełnie wysuszona, 25 funtów 14
łótów.
c) Wyszlamowana i wysuszona, a potem z wodą na cia
sto zagnieciona, 74 funty.
Massa tego pokładu surowa, mało jest przydatną do formierstwa, wyszlamowana zaś,a przez to rozrzedzona, jeszcze
się mniej zdatną staje; wszakże własność takową uzyskać
może przez ugniecenie mocnem natłoczeniem. Do wyciska
nia różnych przedmiotów w formach,jest bardzo przydatną,
gdyż wydaje najdelikatniejsze odciski, a do zwykłego uży
tku najlepszą jest mająca 5 do 10 % wynoszący dodatek
gliny: wtenczas bowiem nabywa własności formierskich
(plastyczności), tracąc wprawdzie na swćj lekkości.
Pierwszą próbę wypalenia tego minerału, odbyto w fa
bryce porcelany, przyczem miano głównie na celu, pozna
nie za pośrednictwem ognia, zasobu skorupek wymoczków;
otrzymana bardzo dziurkowata i lekka massa, była niemo
cną, miała kolor żółty, rozłam o ostrych krawędziach,a nadto
smoliła. Najmocniejszy, do porcelany używany ogień , nie
mógł jej stopić. Cegiełki powleczone woskiem, pływały po
wodzie, ciężar ich albowiem zaledwie czwartą część zwykłćj
cegły murówki dochodził.
Lekkość inassy spowodowała, iż budowniczy Stiiler pole
cił przedsięwzięcie licznych prób, celem użycia jej do robie
nia cegły sklepiówki. Wszakże pićrwsze cegiełki jakie w kró
lewskiej fabryce porcelany wyrobiono, jakkolwiek były lek
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kie, jednakże do wzmiankowanego użytku niedość się mocuemi okazały; próby dopiero późniejsze wydały cegły do
statecznej mocy; a to następujących modyiikacyj:
1) Cegła wyrobiona z wyszlamowanego i oczyszczonego
pokładu wymoczków, bez żadnego dodatku gliny, w formy,
nie z wielką siłą utłoczona i w mocnym ogniu cegielnianego pieca wypalona, była koloru czerwono-żółtego, mocno
smoliła, rozłam miała o ostrych krawędziach, twardość nie
wielką , i chciwie połykała wodę. Była 10" długa, 4 5/0"
szeroka. 2 x
l%* gruba, i ważyła 1 funt 22 łóty.
2) Cegła podobnejże wielkości, z nieoczyszczonćj massy,
i bez dodatku gliny zrobiona, przy formowaniu średnio tyl
ko utłaczana, i tym samym sposobem wypalona; była tro
chę żółtszego koloru, w odlaniu nieczysta, połykała chciwie
wodę, miała twardość cegły zwykłego gatunku, i ważyła 3
funty.
3) Cegła w podobny sposób wykonana, lecz z dodatkiem
5 % gliny, miała moc zwykłej cegły murówki, ważyła3 funty
10 łótów.
4) Takaż sama z dodatkiem 10% g^nY» w mocy wyró
wnywała dobrćj cegle i ważyła 4 funty.
5) Cegły oznaczone liczbami 2, 3 i 4 , wy palone w naj
mocniejszym pieca porcelanowego ogniu, zmniejszyły się
prawie o */8 część swój objętości, i były twardsze od najle
pszych pospolitych cegieł, a tego samego prawie co cegły
nr. 3 i 4 ciężaru, wodę wsiękały bardzo umiarkowanie i wa
żyły po 24 godzinach zanurzenia tylko jeden funt więcćj jak
przed ternże. Odłam ich był o bardzo ostrych krawędziach,
ziarnisty, a dźwięk głośny i czysty.
6) Nareszcie te same odmiany, przez 6 godzin w ogniu
dochodzącym białości wypalane, stosownie do większego
lub mniejszego dodatku gliny, zmniejszyły się w długości,
szerokości i wysokości o a/4, 3/* i 3/j lecz były tak twarde
jak granit. Nawet po 24 godzinach zanurzania, połknięcie
wody, zaledwie się dostrzedz dało. Rozłam miały koloru
zie lo n e g o granitu, a nawet w spojności, n ie ja k ie z tymże po
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dobieństwo, powierzchnię zaś podobną do powierzchni su
rowego żelaza.
Cegły nr. 1 i 2, dają się jako gips nożem obrabiać, a nr.
6 dają o stal iskry. Do budowy muzeum, uznane zostały ce
gły nr. 4 za dostateczne.
Stosownie do poszukiwań Hoffmanna, pod względem
ciężkości stopy sześciennej sklepienia wyrobionego z warstw
wymoczków i innego materyału, wypada następujące poró
wnanie:
Stopa sześcienna (mająca długości 10" średnicy 5") skle
pienia z Paryzkićj glinki garncarskiej zbudowanego, i na za
prawę gipsową osadzonego, waży 35, 5 funtów.
#
Stopa sześcienna podobnież zbudowanego sklepienia z ce
gły uformowanej z pokładu wymoczków, a powyżej nr. 4
oznaczonej, która właśnie do budowy muzeum używaną być
miała, waży 60,2 funtów. Przy użyciu wszakże lżejszych ce
gieł, ciężar stopy sześciennej aż do 40 funtów zmniejszonym
być może.
Stopa sześcienna sklepienia takimże sposobem zbudowa
nego, lecz z dużych cegieł, z fabryki Boltze w Salzmiinde,
przy Hali pochodzących, waży 71,6 funtów.
Stopa sześcienna podobnćjże konstrukcyi sklepienia z ce
gieł murowanych, w Berlinie zwykle używanych, zbudowa
nego, w^aży 100 do 115 funtów.
Najnowsze próby budowniczego Hoffmann z wypaleniem
ziemi wydobywanej przy zagłębianiu się z fundamentami no
wego muzeum, wydały cegiełki zdolne nawet do przyjęcia
poloru. Składały się one z trzech części pokładu wymo
czków i z jednej części gliny, a trzymały pod tym względem
średnie miejsce pomiędzy marmurem a gipsem, domięszanie
glinki zawierającym. Można im także za pomocą farbują
cych dodatków, nadawać kolor dowolny; trwałość zaś ich
jest niezaprzeczoną. Nadto Berlińskie pokłady wymoczków,
są przydatne do wyrabiania wypalanych ornamentów i naczyń kucheunych.
^7
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Minerał składający się z wymoczków, prócz zastosowania
jakie z powodu swej lekkości i ogniotrwałości mieć może,
w stanie surowym stanowi jeszcze wyborny dodatek w miej
sce piasku, przy fabrykacyi cegły zwyczajnej.
Jeżeli do wyrabiania cegły, glina tłusta ma być używaną,
wtenczas miejsce piasku bardzo dobrze zastępuje stosunko
wa ilość pokładu wymoczków; cegły albowiem z takiej massy wyrobione, prędzćj i równićj w powietrzu wysychają,
w piecu zaś mniej się krzywią, i nietyle na objętości tracą,
a mnićj ważą, będąc dwa razy mocniejszemi od cegieł po
spolitych. W piecu bowiem, gdzie cegła wypalaną bywa,
jakkolwiek skorupki wymoczków równie jak piasek mecha
nicznie się tylko z gliną łączą, to jednakże pomięszanie gliny
z bardzo małemi skorupkami wymoczków jest dokładniej
sze, aniżeli ze zwykłym piaskiem , który dotychczas jedynie
dla powiększenia mocy cegieł, do gliny był dodawany.
Wszystkie te wypadki dowodzą , jak ważnem jest zajęcie
się wyszukaniem i oczyszczeniem minerału, składającego
się z wymoczków'. Przekonani o korzyściach z jego zastoso
wania wynikających, z przyjemnością słyszeliśmy o odkryciu
go w Austryi, i dlatego właśnie dołączamy niektóre w tym
względzie szczegóły do powyższych uwag.
Pokład o którym mówić chcemy, znaleziono przy Zahlin
■wCzechach na zacbodnićj stronie od Budweis, w dolinie
blizko Słaboszowie, która pomiędzy cienkiemi pokładami
granitu, warstwę lignitu obejmując, mieści w sobie oraz po
kłady wymoczków. Rozległość ich zabićra około 400 sążni
kwadr, powićrzchni. W niektórych dalszych warstwach sko
rupkowych natrafić wprawdzie można na pokłady wymo
czków, te jednakże nie były już tak znaczne, a nadto iłem
zanieczyszczone.
Pokłady te warstwowate składały:
1) Warstwy mikowego łupku, kwarcu i[t. d . 2'
2) P o p ie la to - zie lo n y ił

3) Pokłady wymoczków
4) Ciemno-zielony ił .
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5) Drzewo bitumiczne.
% 2>/a'
6) Ił szarawo-zielony .
. . 3'
Ił ten rozciągał się jeszcze głębiej, lecz roboty w tern
miejscu przerwanemi zostały.
Minerał składający się z wymoczków, jest bardzo czysty,
żółtawo-biały, miałki, chudy, nadzwyczaj lekki i kruchy.
Z początku pływa po wodzie, następnie połyka ją obficie,
a po niejakim czasie tonąć zaczyna.
Jakkolwiek w Czechach odkryty pokład wymoczków jest
niewielki, jednakże zasługuje na uwagę, z powodu umie
szczenia swego pomiędzy warstwami gliny.
Nakoniec w dolinie Zahlińskiego strumienia, znajdują się
jeszcze teraz małe bagienka , w których się ciągle osadzają
warstwami wymoczki.
Przekonani będąc, że wszędzie, gdzie tylko pokłady wy
moczków dostrzeżone zostaną, przedstawi się oraz sposo
bność korzystnego ich użycia, spodziewamy się, iż miano
wicie właściciele cegielń , nie szczędząc starań, przedsięwezmą w tym względzie potrzebne poszukiwania; albowiem
pomijając nawet rozliczne inne korzyści, to sam użytek, jaki
pokłady wymoczków przynoszą w miejsce piasku do tłustćj
gliny dodawane, jest dostateczną pobudką do ich oczyszcza
nia i praktycznego zastosowywania.

St. Rat.

KltOMKA ZAGRANICZNA.
Ustęp z rozprawy p. Rossi para Francyi, pod
tytułem: Co jest praca ?
Z powodu ogłoszonych niedawno w Londynie prelekcyj
ekonomii politycznej przez p. Whateley, jeden z najznakomit
szych dzisiejszych ekonomistów francuzkich, p. Rossi, zamie
ścił w Dzienniku ekonomistów artykuł, w którym, chwaląc
w ogólności uczone dzieło P. Whateley, i polecając je szcze
gólnej uwadze tych którzy szukają rzetelnego i gruntownego
oświecenia się w tej umiejętności, ubolewa wraz z p. Wha
teley, nad brakiem wszelkiej scyentyficznćj metody, jaki się
temi czasy daje czuć w>pismach ekononomicznych wielu osób,
które bez gruntow nego zgłębienia zasad i pojęcia ogólnej teoryi ekonomii politycznej, piszą o rozmaitych oderwanych
przedmiotach wchodzących w sferę tej umiejętności.
Mówiąc o metodzie, P. Whateley zwraca uwagę na język,
i uskarża się na brak ścisłości i dokładności umiejętnej, w pi
smach poświęconych wykładowi przedmiotów ekonomi
cznych. P. Rossi, dzieląc w tej mierze zdanie pomienionego
pisarza, mówi, że umiejętność bez języka ustalonego i po
wszechnie przyjętego, nie zasługiwałaby nawet na imie umie
jętności. „Jakiegoż postępu można sięspodzićwać wtenczas,
kiedy ludzie poświęceni tejże samej nauce, nie mogą się mię
dzy sobą porozumićć, kiedy wyrażenia nieokreślone, niepe
wne, dwuznaczne, rodzą najpłonniejsze spory i teorye naj• •
•
sprzeczniejsze i najdowolniejsze? niebezpieczeństwo to, zda
niem wielu ekonomistów, jest tym groźniejsze dla ekonomii
politycznej, że z samej natury rzeczy, umiejętność ta czerpie
pierwiastki swego języka technicznego w mowie zwyczajnćj
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tojest tam gdzie te same wyrazy mają częstokroć znaczenia
najróżniejsze, rozumienie właściwe i przenośne, ogólne i
szczególne. Ta rozmaitość znaczeń, nietylko że nie jest żadną
niedogodnością w mowie pospolitćj, owszem powiększa jej
bogactwo i siłę i pod zręcznćm piórem, staje się niewyczerpanem źródłem piękności i wytworu. Ale język techniczny, obcy
jest tym zwrotom i sztukom, i on winien wszystko poświęcić
jasności i dobitności; wszelkie szykowe wątpliwości nie ma
ją tutaj miejsca. Skoro każdy wyraz techniczny nie jest dla
wszystkich wyrażeniem ścisłem i powszechnie przyjętćm te
go samego pojęcia, tak jak są wyrazy linia, kąt, kolo dla gieometryi, tam umiejętność kwili jeszcze w pieluchach.”
Zwróciwszy tym sposobem uwagę na ważność i potrzebę
ścisłości i dokładności języka technicznego w ekonomii po
litycznej w ogólności, p. Rossi bierze za jeden szczególny
przykład niejednostajności w znaczeniu przywiązywranem do
w y r a z u praca, i myśli swoje o prawdziwćm pojęciu jakie się
w’ tem słowie mieści, wykłada jak następuje:

Nie masz w ekonomii politycznej pojęcia ważniejszego,
istotniejszego, jak pojęcie pracy. Pojęcie to jest jedną
z podstaw tej umiejętności, a w rozumieniu wielu ekono
mistów, jest jej podstawą główną: caput et fundamentum.
Cóż więc jest praca?
Dla nas odpowiedź jest łatwa' praca, jestto zastosowa
nie sił człowieka do produkcyi. Człowiek, istota złożona,
obdarzony jest siłą fizyczną, i siłą umysłową; jest wrięc pra
ca fizyczna i praca umysłowa, a najczęściej, przez połącze
nie w pewnym stosunku tych dwóch sił, praca jest złożona.
Mówimy więc; rolnik pracuje, tak jak mówimy że pracują»
tkacz, mechanik, drukarz, lekarz, statysta, i t. p.
Ale, czyż powiemy zarówno, że wół, okręt, młyn wietrzny
machina parowa, pracują? nie zapewne; nie będziem mięszali działania istoty wolnej i moralnej z siłami inateryalnemi, któremi człowiek mocen jest rozporządzać; nie weźmie
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my za jedno robotnika i narzędzia; nie zrównamy z sobą te
go co Bóg rozdzielił przepaścią, którćj umiejętność nie ma
ani mocy, ani prawa zapełnić.
A jednakże w istocie tak było: dwa te pojęcia, w zapatry
waniu się ze stanowiska ekonomii politycznćj, zostały z so
bą pomięszane przez ludzi godnych ze wszech miar naszego
poważania i którzy przez swoje prace zasługują mieścić się
w pićrwszym rzędzie ekonomistów.
P. Mac-Culloch, w pierwszym przypisie do wybornćj swo
jej edycyi wielkiego dzieła Adama Smith, mówi o definicyi
pracy,gdzie uznaw szy, że Smith używał wyrazu praca jedynie
na oznaczenie usiłowrań człowieka podejmowanych w wido
ku użytecznego wypadku, i że tylko niekiedy zdarza mu się
stosować do języka pospolitego, mówiąc o pracy wołów
i koni rolnego gospodarza, Mac-Culloch, niepoprzestając na
takiej rozciągłości wyrazu, mniema że ten wyraz praca może
mieć znaczenie jeszcze obszerniejsze, i obejmować działanie
machin, czynników przyrodzonych, słowem wszystkich sił
przyczyniających się do produkcyi. Pracą, podług niego, po
winna się nazywać wszelka czynność lub działanie człowie
ka, zwierząt, machin, lub czynników przyrodzonych, zmie
rzające do uskutecznienia pożądanego wypadku; bo jeśli
z innych względów, może być rzeczą ważną oznaczenie na
tury użytego narzędzia, tedy takowre oznaczenie nie ma po
dług niego, żadnej wagi dla produkcyi, uważanej ze stano
wiska ekonomii politycznej.
Takowej nauki, jako, zdaniem naszćm, polegającej na po
dwójnym błędzie i wprowadzającej wielki nieład w dzie
dzinę umiejętności, żadną miarą nie możemy przyjąć.
P. Mac-Culloch, opiera się najprzód na zw7 czaju powsze
chnym; jakoż w rzeczy samej wjęzyku pospolitym mówi się,
że bydło domowe pracuje. Stosując się do takowego zwy
czaju, i rozciągając go nawet do machin i innych czynników
produkcyi, zdaniem naszem p. Mac-Culloch postąpił sobie
wręcz przeciwnie temu, czego się należało spodziewać po
człowieku umiejętności. Tryb scyentyficzny polega właśnie
Tom I. S ijc te ń IMS.
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ua ścisłćm oddzieleniu każdego wyrazu technicznego od po
jęć obcych jakie do niego mięsza umysł gminny. Zamiast
usunąć znaczenie przenośne, Mac-Culloch je przesadza. W ję
zyku pospolitym mówi się o koniu ciągnącym pług że pra
cuje, tak jak się mówi o wyżle: ten pies rachuje, przewidu
je, namyśla się. Człowiek zawsze przypisywał swoje uczu
cia, swoje namiętności i swoją siłę lub słabości, istotom od
siebie wyższym lub niższym w porządku stworzenia. Czło
wiek w swoim języku, zawsze istoty niebieskie zniżał,
a zwierzęta wywyższał aż do siebie. Ale, raz jeszcze pytam,
cóż może mieć spólnego umiejętność, przy swojej ścisłości
i dokładności, ze wszystkiemi temi tworzydłami imaginacyi
i temi swobodami sztuki? P. Mac-Culloch nie poprzestaje
już na poezyi języka zwyczajnego, ale ją jeszcze rozszćrza.
Oprócz wołów i koni, u niego pracują jeszcze: ogień, powie
trze, para. Śmiałości takiej łedwoby się ważył użyć poeta.
I zkądże to takowa śmiałość?— oto dlatego że działanie tych
sił jest środkiem produkcyi, równie jak i praca ludzka. To
więc ma znaczyć i innemi słowy, że trzeba znieść odróżnie
nie ziemi, kapitału i pracy, i uczynić ze wszystkich tych rze
czy bezładną mięszaninę; co się wręcz przeciwi temu co
odróżnia poznania umiejętne od ciemnych pojęć gminu.
Czyliż dlatego że bardzo rozmaite czynniki przykładają
się do osiągnienia jednego celu, wynika, żeśmy nie powinni
rozróżniać szczególnych i charakterystycznych znamion ka
żdego z tych czynników? Pomięszać z sobą razem W itta
Jacquard’a , kocioł i czółenko tkackie, jest równym nierozsądkiem, jak powiedzieć że Malborough i Tureniusz, a
moździćrz i bagnet, to wszystko jedno.
Czyto tylko prosta kwestya słów i własności języka?
Choćby tylko i tak było, kwestya ta zawsze miałaby swoją
ważność; gdyż, przyjąwszy znaczenie jakie chcą przywią
zywać do wyrazu praca, a które jest zgoła niepotrzebne,
ponieważ nie zbywa na wyrażeniach wskazujących sposo
bem ogólnym siłę i moc wszystkich narzędzi produkcyi, wy
stawiamy się na ustawiczne dwuznaczności, i wprawiamy

umysł czytelnika w przykrą niepewność, ilekroć do wyrazu
praca zaniedbamy przyłączyć dokładne oznaczenie.
Lecz ci, co stosują wyraz praca do wszystkich czynników
produkcyi, nie same tylko uogólnienie wyrazu mają na ce
lu. Chcą oni tym sposobem ustanowić, iż rzeczywiście nie
ma żadnej istotnćj różnicy między pracą człowieka i dzia
łaniem machin, i że we względzie teoryj i ostatecznych
wniosków umiejętności, te dwie siły są ze wszech miar je
dnoznaczne. Wydawszy, powiadają, jednakową summę na
opłacenie robotnika, na utrzymanie koni, lub na najem ma
chin , produkt otrzymany którymkolwiek z tych sposobów,
mieć będzie tę samą wartość. A więc nie ma tutaj potrzeby
żadnego rozróżnienia ; wszak umiejętność ekonomiczna nie
czem innem zatrudnia się, jedno wartością zamienną?
Odpowiedz na to łatwa. Praca człowieka może być uwa
żana w swoich stosunkach do pracowników, do przedsię
biorców i do państwa. Pod temi różnemi względami, praca
człowieka różni się niezmiernie od działania kapitału, na
wet w oczach ekonomisty.
Pracownik, mówimy tutaj o człowieku, jest obdarzony
wolnością; ma swoje prawa i należytości. Jeśli pracuje, ro
bi to dla siebie samego; robi na to aby odniósł w zysku ucie
chy materyalne i uciechy moralne. Choćby nawet oddawał
się pracy jedynie przez miłość swojej rodziny lub dla wywią
zania się z obowiązku, zawsze jest prawdą, że w nim samym,
w jego samodzielności moralnej, leży źródło jego działania,
przyczyna jego czynu.
Są lito uwagi czysto metafizyczne i zupełnie obce dla
umiejętności ekonomicznej, dla teoryi produkcyi ? Wiemy
o tern, że są ludzie, którzy nie postrzegają żadnego związku
między żywiołami moralnemi naszej natury, a ekonomią po
lityczną. W ich oczach pracownik jest tylko machiną. Nie
tutaj miejsce wykazywać wszystkie następstwa tego dziwnego
sposobu widzenia rzeczy; dość nam nadmienić, dla pokaza
nia do czego zmierzają takowe nauki, że to jest ekonomia
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polityczna pisana dla tureczczyzny. Tam, i tylko tam, robo
tnik jest machiną i stanowi część kapitału.
Ale gdzie prawa szanują godność człowieka i najświętsze
przykazanie Chrystusa, tam pracownik jest wprawdzie czyn
nikiem produkcyi, ale czynnikiem sui generis.
Wolno mu jest pracować lub nie pracować; pracuje
z mniejszą lub większą usilnością, pojętnością, zapałem i
poświęceniem się:
Zobowiązuje się na czas dłuższy lub krótszy:
Umawia się o nagrodę swojej pracy;
Żeni się lub zostaje bezżennym:
Spożywa mniej lub więcćj, podług tego jak jest przezor
nym lub nieroztropnym, oszczędnym lub marnotrawnym.
Może przechodzić od jednej pracy do drugiej, od jednego
przedsiębiercy do drugiego, nawet z jednego kraju do dru
giego, stosownie do wysokości zarobków, i do swojego upo
dobania, do swego widzi mi się. Łatwo przywykający do
wszelkiej strawy i do obcej mowy, skłonny do ulegania oby
czajom , zwyczajom i ustanowieniom wszystkich krajów,
pracownik może zmieniać położenie targów, może przenieść
moc swoją z jednego miejsca na drugie; to państwo zbogacić, a tamto zubożyć. Odwołanie ustawy Nanteńskićj [ ć d it
d e N a n te s ) poprowadziło tkaczów i innych pracowników do
Anglii, Szwajcaryi, i Prus, na czćm produkcya Francuzka
niezmiernie ucierpiała.
Obaczmy co się dzieje w osadach Angielskich. Wielu mu
rzynów usamowolnionych, odmówiło pracy producentom cu
kru. Wysoka płaca, ładne mieszkania, i inne jeszcze korzy
ści, nie mogły nakłonić wyzwoleńców do uprawy tych pól,
które były widownią ich niewoli, i przypominały im dawne
cierpienia i poniżenie. Wtenczas tylko poczytują się za wol
nych, kiedy robią cokolwiek bądź, byle nie to co robili będąc
niewolnikami. Wszelkie zobowiązanie się przestrasza ich,
jakby pewien rodzaj niewolnictwa; murzyn wtedy tylko czuje
się niezawisłym, kiedy może sobie bezkarnie powiedzićć:
dzisiaj nie chcę pracować. Jednćm z najzgubniejszych na-
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stępstw niewoli jest to, że obudzą wstręt do wszelkiej pra
cy ciągłej i porządnej. Właśnie dlatego, że niewolnik poni
żony był do stanu machiny, dzisiaj z przestrachem stroni od
tych zatrudnień przewidzianych o pewnym dniu i godzinie,
przypominających mu owe czasy, kiedy batog dozorcy odzy
wał się do niego co chwila swoim barbarzyńskim językiem:
Ty nie masz woli.
Produkcya cukru zmniejszyła się, szczególnie w Jamajce;
przestraszeni osadnicy musieli się uciekać do rozmaitych
środków, iżby pracownikami obcemi zastąpić robotników bę
dących pod bokiem, ale którzy odmawiali im wszelkiej usłu
gi. Wielu producentów musiało zaniechać wszelkiej exploatacyi; inni jedynie kosztem ogromnych ofiar mogli dostać
potrzebnych pracowników. I jakże, patrząc na podobne fakta, można zdrowo utrzymywać, że nie ma żadnej różnicy
między działaniem machiny, a pracą człowieka?
Oczywiście nikt tego nie powie, uważając pracę w jej
stosunkach bądź do pracowników bądź do przedsiębierców.
Pracownicy ze zgrozą odpychają od siebie niewolę, właśnie
dlatego, że niewola równa ich z bydłem i machinami. Przedsiębiercy w’ krajach gdzie są niewolnicy, w ogólności nie
sprzyjają usamowolnieniu, ponieważ jako producenci, znaj
dują że im przychodzi daleko wygodniej i oszczędniej nada
wać ruch ludziom przywiedzionym do stanu machin, aniżeli ►
mieć do czy nienia z ludźmi wrolnemi.
Niemniej widoczną znajdziemy różnicę między pracą
człowieka a potęgą kapitału, skoro zważymy pracę w jej
stosunkach do państwa. Czyli na targu jest zbyt wiele, lub
zbyt mało koni, wołów, machin parowych, władze publiczne
niewiele się tem troszczą. Jeśli tylko handel jest wolny,
jeśli niedorzeczne prawa nie krzyżują swobodnej gry żąda
nia i dostawy na różnych targach świata, równowaga nie
bawem powróci, a kołysania kapitału nie wpływają w niczem na pokój publiczny. AJe inaczej się rzeczy mają z koły
saniami pracy.
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Gdyby kapitał znajdował się znacznie w większćj obfito
ści jak praca, zarobkiby się podniosły, a zyski kapitali
stów spadły; zaszłyby zmiany winieniu osób prywatnych,
aleby nie było żadnej obawy w państwie. Ale gdyby wypa
dło przeciwnie, gdyby, z jakiejkolwiek przyczyny, tłumy
pracowników nalazły się bez roboty; gdyby ci pracowni
cy, w niemożności wynoszenia się do innych krajów, błąka
li się po ulicach szarpani głodem, w nędzy i rozpaczy; czyliżby społeczność mogła na to zamknąć oczy i powiedzieć
obojętnie to samo coby powiedziała o niedostatku lub zby
tku wołów i wietrznych młynów? W jakimkolwiek spo
sobie, ktoś będzie musiał przyjść w pomoc tym nieszczę
śliwym. Można będzie, pod wpływem jakiej idei spekulatywnej lub jakiej namiętności odrębnćj, spierać się gwał
townie o zasadę czyli społeczeństwo, przychodząc w pomoc
nędzarzowi pozbawionemu pracy, dopełnia ścisłej powin
ności, lub też robi tylko czyn miłosierdzia: ale zawsze nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że w ciągu takowych spo
rów nie zabraknie pomocy, i że przez żadną logikę chrześciańska społeczność nie zapomni o tćm że ma serce. Owoż,
takowe pomoce, udzielane ludziom pozbawionym możności
zarobkowania przez zajęcie się użyteczną pracą, zmieniają
dochód czysty społecznego przemysłu. Wydatek ten jest cię
żarem całego towarzystwa, i stałby się jeszcze ciężarem da
leko większym, gdyby społeczność, głucha na głos ludzko
ści, założywszy ręce, ograniczyła się tylko na powściąganiu
zamieszek wylęgłych z nędzy i rozpaczy.
Oczywista więc że działanie człowieka w produkcyi, ró
żni się niezmiernie od działania istot bez swobody i moral
ności, i że jest wielkiem nadużyciem języka, stosować do
sił produkcyjnych, pozbawionych własnego przeświadcze
nia, imię właściwe tylko dziełu człowieka.
Lecz, powiadają, potrzebne jest koniecznie słowo, któreby
wyrażało działanie wszystkich sił produkcyjnych, jakiekol
wiek one są, rozróżniając potem każdą szczególną siłę właściwćm jćj mianem; owoż, nic nie przeszkadza obrać na ten
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ceł wyraz praca. Osobliwszato metoda brać za nazwisko
spółne, właśnie wyraz oznaczający działanie siły całkiem
szczególnej, siły różniącej się najbardziej od wszystkich in
nych! A tak odbierając wyrazowi praca jego znaczenie natu
ralne i powszechnie zrozumiałe, stawimy się w konieczno
ści ukucia nie wiem jakiego słowa nowego, na oznaczenie
produkcyjnego działania człowieka!
A wreszcie, nie trudno jest dojść do źródeł psychologicz
nych teoryi,którą potępiamy: musiała ona koniecznie powstać
wtenczas kiedy niejeden ekonomista, zamiast nam dać do
kładny rozbiór różnych narzędzi produkcyi, sili się, nadęty
pewnym rodzajem pychy scyentyiicznej, sprowadzić wszyst
kie fenomena produkcyi do jednćj przyczyny, tojest do pra
cy. Skoro kto powić, że bogactwo jest tylko wypadkiem pra
cy, że w każdyęp razie praca jest miarą wartości i regulato
rem, będzie musiał, aby się wywinąć jako tako z mnóstwa,
zarzutów, jakie zewsząd na siebie ściągają takowe nauki
jedne niezupełne, drugie nadto absolutne, będzie musiał
powiadam, chcąc nie chcąc, uogólnić pojęcie pracy, i zastą
pić analizę przez syntezę zupełnie samowolną. Taka definicya jest tylko wybiegiem logiki: również łatwo możnaby do
wieść że okręt jest koniem, położywszy definicyę, że koń jest
to siła mogąca przebyć odledłość dwóch mil na godzinę.
Ale nie na tem koniec: inne szkodliwsze jeszcze nawyknienia umysłu, prowadzą do mięszania pod jednćm poję
ciem pracy człowieka i działania kapitału. Ci którzy uważają umiejętność ekonomiczną jedynie ze stanowiska przedsiębierców, i którzy widzą tylko produkt czysty i zamienny,
jaki każdy przedsiębierca może otrzymywać, ci mówię, mu
szą w istocie nie dostrzegać żadnćj różnicy między człowie
kiem , wołem, i machiną parową. W ich oczach jedna
tylko kwestya zasługuje na troskliwą uwagę, tojest kwestya
ceny nakładowej; kwestya aby wiedzieć ile kosztuje przed
siębiorcę to co dla niego robi wół, para. lub najemnik. Owoż
z tą myślą kojarzy się jeszcze inna, którój na innćm miejscu
wykazaliśmy fałszywość: tojest myśl tych, którzy twierdzą,
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te robotników wiecznćm przeznaczeniem jest nigdy nie za
rabiać więcćj nad to, co jest niezbędne, aby nie marli z nę
dzy. Nauka to zarazem błędna i okrutna, a której na szczę
ście fałsz, okazały już nieraz fakta w wielu krajach.
Zdaje się jakoby najsprzeczniejsze systemata sprzysięgały
się z sobą na obłąkanie pracowników. Jedne ich drażnią
odejmując im wszelką nadzieję lepszej przyszłości; drugie
podżegają ich do zaburzeń przez zwodnicze i przewrotne
teorye; nakoniec, jeśli są ludzie zarazem i litościwsi i rozsą
dniejsi , którzy nie mówią do robotników ani o urojonych
prawach, ani o fatalnćj konieczności, będącćj na szczęście
także tylko urojeniem, tedy i ci także nie śmieją, lub nie
umieją powiedzieć im całćj prawdy. Tak jest, zarobki mogą
przechodzić ścisłą potrzebę; tak jest, pracownik może
oszczędzać. Jeśli w niektórych rękodzielnyc^i okręgach ro
botnik cierpi, tedy są i takie gdzie on żyje w przyzwoitym
bycie, i zaczyna zbierać zapasik, który kiedyś stanie się sza
cownym dla jego dzieci. Zkądże pochodzi ta różnica? W tćm
jest całe zadanie. Czy z praw politycznych ? czy z praw cy
wilnych? czy z rozdziału własności? zwyczajów bogaczy?
Bez wątpienia te przyczyny mogą wywićrać niejaki wpływ
na żądanie i wynagradzanie pracy. Ale wreźmy dwa okręgi,
najmnićj różniące się swoim stanem moralnym i polity
cznym, to i tak jeszcze najdziemy tutaj pracowników w do
brym bycie, a tam pogrążonych w najokropniejszej nędzy.
A tak, raz jeszcze powtarzam , zkąd pochodzi ta różnica?
oto z dwóch przyczyn istotnjch, głównych, z dwóch przy
czyn silniejszych nad wszystkie sofizmy i lamenta neo-ekonomistów i mniemanych filantropów. Przyczynami tej różnicy
są: sprawowanie się robotników i stosunek ludności do ka
pitału obiegowego.
Robotnik bez porządku, oszczędności i dobrych obycza
jów, nigdy z siebie nie zrzuci łachmanów nędzy.
Z drugiej strony, jakiekolwiek będzie sprawowanie się ro
botnika, najprzód ubóstwo, a wkrótce prawdziwa nędza staną się jego opłakaną dolą, skoro ludność wzrastać będzie
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więcćj jak żądanie pracy, więcćj jak kapitał obiegowy. Wszy
stkie deklamacje, wszystkie urojone projekta jego mnie
manych przyjaciół, nie dokażą nigdy, aby robotnik otrzymał
za swoją pracę hojną nagrodę, skoro jego praca nie jest po
trzebna kapitaliście. Aby zarobki się podniosły, trzeba żeby
kapitalista więcej potrzebował rąk robotnika, aniżeli robo
tnik talarów kapitalisty. Tymto sposobem murzyni przewo
dzą na targach Jamajki. Zamiast wykładać pracownikom te
zasady tak proste, tak niezbite, cóż im powiadają? Oto że
ludzie którzy im zalecają roztropność co do zawierania mał
żeństwa, są ludźmi serca. A razem (jakże umysł ludzki słaby
jest i tziwaczny!) oburzają się na ekonomistów Angielskich
którzy zdają się skazywać fatalicznie robotnika na to , aby
nigdy z pracy swojej nie miał nic nad ścisłą konieczność
utrzymania się przy życiu. Ale ten surowy wyrok czyliż się
nie opiera na przekonaniu Anglików, że robotnicy zawiera
jąc małżeństwa, nie będą nigdy przestrzegali .prawideł roz
tropności, tych prawideł, które bogaci przestrzegają a nawet
ich surowość względem samych siebie posuwają aż do zby- tku? Powiedzmy zatem: stosować te prawidła do własnćj ro
dziny, a razem nauczać ubogiego że nie masz nic naturalniej
szego i godziwszego, jak niemi gardzić, jestto może najwystępniejszy czyn egoizmu bogaczy; sąto sidła zastawione
na nieświadomość; jestto chęć uśpienia rozumu swoich bli
źnich , aby z ich skłonności ciągnąć własną korzyść. Tym
sposobem, wyszedłszy z dwóch stanowisk przeciwnych, filantropowie podają ręce tymże samym ekonomistom, prze
ciw którym bez końca deklamują.

Tom I. styrreń IMS.
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W IA D O M O Ś C I

na drodze postępu nauk przyrodzonych *
Astronomia, i fizyka kuli ziemskiej (').
Teraźniejsze bliższe stosunki Europy z Chinami, podają
sposobność poznania Państwa Niebieskiego pod względem
naukowym. Wiadomo, iż kroniki Chińskie są najdawniej*
szemi ze wszystkich ; są w nich wzmianki o w7ielu wynalaz
kach, o których sądzono, iż w Europie początek wzięły.
Astronomiczne postrzeżenia, najodleglejszej epoki tam sięgąją; są tam opisane zaćmienia słońca, zjawiania się ko
met, gwiazdy spadające i inne zjawiska. P. Edward Biot
syn sławnego dziś żyjącego fizyka, znając język Chiński, w ie
le ważnych przedmiotów naukowych z kronik Chińskich
wydobył i światu ogłosił: okazał on w roku przeszłym mię
dzy innemi, iż kometa Halleja dawniej w Chinach była wi
dzianą i uważaną niż w Europie; kometa opisana tamże
pod rokiem 1378 okazała się iż jest kometą Halleja, jak to
4 rachunek jej drogi, przez dzisiejszego astronoma Laugier
Wykonany, potwierdził. Przejście tćj komety przez punkt
V
Z początkiem tegorocznego Biblioteki Warszawskiej ciągu,
Redakcja będzie co miesiąc pod wymienionym tytułem zamie
szczała najciekawsze i najświeższe doniesienia, o godnych uwagi
postrzeżeniach i odkryciach w dziedzinie nauk przyrodzonych,
o ustanowieniach rządów Europejskich na korzyść tych nauk,
0 nowych znakomitszych dziełach do astronomii, fizyki, chemii
1 historyi naturalnej i t. p., mniemając, że wiadomości tego rodza
ju mile zajmą czytelników jej pisma, i przyniosą pomoc nieje
dnemu z uczonych naszych, usiłującemu trzymać się razem z po
stępem tych tak ważnych umiejętności.
P. R.
O Ciąg artykułów pod tym tytułem zamieszczanych, oznaczany
będzie cyfrą prof. [Baranowskiego.
P. U.
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przysłoneczny (pcrihelium) nastąpiło d. 8,77 listopada r.
1378; tym sposobem przybył jeden peryod więcej do liczby
peryodów dotąd znanych. Powroty wiadome i sprawdzo
ne tćj komety, zaczynając od ostatniego jej zjawienia się,
miały miejsce w latach 1835,1759,1682,1607,1531,1450,
1378.
Peryody tćj komety wynosiły:
Od r. 1378— 1456 ............... 77,58 lat
— 1456 — 1531 .............. 75,21 —
— 1531 — 1607 .............. 76,15 —
— 1607 — 1682 .............. 74,91 —
— 1682— 1759 .............. 76,50 —
— 1759— 1835 .............. 76,68 —
Peryod średni wynosi 76,1 lat; różnice jakie dają się widzićć w pojedynczych peryodach, pochodzą z przeszkód bie
gu tćj komety, sprawionych działaniem planet w blizkości
których kometa przechodziła. (LListitut z r. 1843 N. 489
str. 151
*

Obrót słońca około osi. Patrząc na słońce przez lunetę
opatrzoną szkłem kołorowćm, widzimy najczęścićj tarczę
jego jasną i czystą, i gdyby zawsze taką pozostała, nie mie
libyśmy środka oznaczenia ruchu wirowego słońca. Wsze
lako na tćj świetnej tarczy, postrzegamy niekiedy plamy
ciemne, różnego kształtu i wielkości, niekiedy liczne, cza
sem pojedyncze; są one przerwami czyli otworami w świe
tnym płynie otaczającym jądro słońca, które jest ciemne
tak jak planety. Czas trwania plam jest różny; niekiedy
pokazują się tylko przez dni kilka, niekiedy trwają przez
kilka miesięcy, i wtenczas tylko mogą służyć do wyznacze
nia obrotu tego ogromnego ciała. Z dostrzeżeń wykona
nych przez Laugier w Obserwatoryum Paryzkićm w r. 1842
na 29 plamach słonecznych, wypada, iż słońce kończy obrót
około swćj osi we 25 dniach i 8 godzinach (*), tojest
(•) Obrót słońca śródziemny, tojest widziany ze środka ziemi,
wynosi 27,J i dni {¿7 doi 5,5 godzin), gdyż w czasie w którym
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o dwie godziny prędzej od tego, jaki dotąd podług ozna
czeń przez Lalanda przyjmowano. Z rachunku Laugiego
wypada nadto, iż pochyłość równika słonecznego względem
płaszczyzny ekliptyki, wynosi 7° 9', długość węzła wstępu
jącego tegoż równika 75° 8'. Tenże astronom zrobił to
szcze gólne postrzeżenie, iż wszystkie plamy równocześnie
pokazujące się, mają ruch wspólny w jednę stronę, tojest,
albo ku biegunom albo ku równikowi słonecznemu; tak iż
zdaje się jakoby plamy każdej półkuli zbliżały się lub odda
lały od biegunów słońca. Podług oznaczeń Galileusza, gra
nica pokazywania się plam, rozciągała się tylko na 29 sto
pni z jednej i z drugiej strony równika słonecznego; po
dług Scheinera na 30°; według Messier na 31°, podług
Mechain na 40°. Laugier granicę tę rozciągnął aż do 41
stopni, a zatćm o 12 stopni dalej niż Galileusz. (L’lnst.
z r. 1842 N. 4t)6 sir. 424/
*

Związek między obrotem słońca a temperaturą.

Z oko
liczności pokazujących się niekiedy plam na słońcu, czy
niono nieraz pytanie, czy zmiany, jakie dostrzegamy na po
wierzchni słońca, nie mają wpływu na stopień ciepła i stan
pogody na ziemi doświadczanej: porównanie lat w których
się plamy pokazywały, z innemi w których wcale ich nie wi
dziano, tak pod względem temperatury jako i stanu nieba,
do żadnego prawa i związku nie doprowadziło; dopiero
w r. 1844 Nenander professor uniwersytetu w Helsingsfors
w Finlandyi, rozbierając starannie postrzeżenia nad tempe
raturą powietrza, od wielu lat w Paryżu i w lnspruck czy
nione, dostrzegł, iż w biegu rocznym temperatury zachodzą
pewne oscylacje, czyli niejednostajności, których peryod
odpowiada obrotowi słońca około swej osi; związek ten,
tak jest uderzającym, iż z odstąpień biegu temperatury, od
znanego prawa powiększania się i zmniejszania tejże, wsposlońce obrót odbywa około swój osi, ziemia biegiem rocznym po
stępuje w przestrzeni, dfatego trwanie obrotu słońca z ziemi
uważane, dłuższe jest blizko o 2 dni od obrotu śródsłonecznego.
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mniony uczony, oznaczył peryod obrotu słońca śródzie
mny na 27,26 dni. Z obserwacyj astronomicznych tenże
obrót wyznaczony przez Laugier, wynosi 27,23, a zatém
prawie tenże sam; z czego wnieść należy, iż siła czyli moc
ogrzćwająca słońca, nie jest jednakowa we wszystkich czę
ściach jego powierzchni, i że są miejsca, które silniéj wywićrają ciepło i światło na ziemię a inne słabiej. Roz
prawa p. Nervander zwróciła na siebie szczególną uwagę
Akademii Umiejętności w Petersburgu, która o niéj jak najchlubniejsze dała zdanie. (LInst. zr. 1844 N.559 sfr. 310/
Że w biegu rocznym temperatury zachodzą pewne odstą
pienia, tojest, iż w miesiącach zimowy ch w pewnych dniach
stałych, następuje złagodzenie zimna, a w miesiącach le
tnich zniżenie temperatury, to już dostrzegł Madler i ogło
sił w rozprawie swej : ,,0 sredniéj temperaturze każdego
dnia w Petersburgu i Archangielu,” przesłanćj Akademii Petersburgskićj w r. 1842 (Bulletin de la Classe Physico-Ma
thématique de VAcadémie Impériale des Sciences z r. 1844,
N. 4 T. I. str. 50-59), gdzie okazuje, iż w środku stycznia
następuje złagodzenie zimna;w przeciwnym zaś kierunku, to
jest zniżenie temperatury, przypada między dniem 10 a 14
maja, tak, iż dzień 12 maja (dzień S. Pankracego) jest naj
chłodniejszy. W początku grudnia także ma miejsce złagodze
nie temperatury; a oprócz tych epok, są jeszcze i inne w ró
żnych peryodach. Tak stałe przenvy czyli odstąpienia w bie
gu temperatury, przypisywano przyczynom kosmicznym; te
raz zdaje się, iż przyczyn tych wszystkich zmian niegdzie
indziej, tylko w samém źródle, tojest w słońcu szukać po
trzeba, co też postrzeżenia P. Nervander zdają się po
twierdzać.
*
W r. 1841 Argelander. dyrektor Obserwatoryum w Bonn,
przypadkiem odkrył osobliwą gwiazdę 7mćj wielkości, po
łożoną na granicy konstelacji psów myśliwskich i niedźwie
dzia wielkiego, oznaczoną numerem 1830 wkatalogu gwiazd
blizkobiegunowych, ułożonym przez Grombridges; gwiazda
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ta, t ć m się od innych odróżnia, iż biegiem swym własnym,
przewy ższa wszystkie inne gwiazdy dotąd znane; zmiana jej
bowiem roczna w położeniu na kuli nieba, wynosi 7 ”059
łuku. Położenie jej na rok 1840 jest: w wznoszeniu prostem 175° 56*09” ; w zboczeniu północnem 38°52’ 0”15. .
Przyjmując iż ruch własny tej gwiazdy jest jednostajny, po
upływie 8,5 lat, posunęłaby się od zachodu na wschód o 1
minutę, a po 510 latach o 1 stopień. Do dochodzenia pa
rała.^, ta gwiazda byłaby bardzo dogodną, bo z tak zna
cznego jćj ruchu, możnaby wnosić, iż jest najbliższą ziemi.
Gdyby paralaxa roczna tej gwiazdy, tojest kąt pod jakim
z niej widzielibyśmy promień drogi rocznej ziemi 21 milio
nów mil gieogr. wynoszący, wynosiła 1 sekundę łuku; jej
odległość od nas wynosiłaby 200 tysięcy promieni drogi
rocznej ziemi, czyli przeszło 4 tryliony mil gieograficznych.
W tćj odległości bieg roczny gwiazdy, widzialny z ziemi pod
kątem 7”059, wynosiłby w przestrzeni 6,79 promieni drogi
rocznej ziemi, czyli 136 milionów mil gieograficznych.

*
Wyrabianie tcielkich soczewek we Francyi. Postęp i udo
skonalenie narzędzi optycznych, ściśle się wiąże z postępem
Astronomii praktycznej, tak dalece, iż cała dzisiejsza Astro
nomia syderalna, winna jedynie swe odkrycia i postępy udo
skonaleniu szkieł optycznych; gwiazdy, które dawniej miano
za pojedyncze, dziś są podwójne a nawet i potrójne; dokła
dność szkieł do tego stopnia posuniętą została, iż teraz gwia
zdy które gołem okiem w nocy widzimy, wszystkie w dzień
widzićć i uważać można. W roku 1844, ikmtemps dyre
ktor szklarni w Choisy-le-lloy pod Paryżem, przedstawił
A k a d e m i i Umiejętności Paryzkiej, trzy krążki ilint-glasu ma
jące 38, 41, 50 centymetrów (14, 15, 18,5 cali Par.) w śre
dnicy, a trzy krążki szkła kryształowego (crown glass) o 38
centymetrach (14 cali Par.) średnicy. Przysposabia on teraz
inne krążki flint i crown-glasu o 55 centymetrach (20,3 ca
li Par.) średnicy. Sztuki te są większe od podobnych gdzie
kolwiek w Anglii i Niemczech otrzymywanych; nadto,co sta*
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nowi wielką ich zaletę, jest to : iż są wolne od smug i ba
niek powietrza wew nątrz, i pod tym względem są wyższe od
wszystkich szkieł gdziekolwiek indziej wyrabianych.
W tymże roku w Obserwatoryum Paryzkiem, czyniono
próby z wielką soczewką nową, mającą średnicy 38 centy
metrów (14 cali Par. zrobioną przez optyka Lerebours.
Gwiazda Y (gamma) w konstelacyi Andromedy, koloru zielonawego, w zwyczajnych lunetach pokazuje się pojedynczą;
w tej zaś nowej, była widocznie rozdwojoną i tak wyra
źnie widzianą, jak w wielkiej lunecie Polkowskiej. Saturna
z pierścieniem widziano bardzo czysto, nawet przy wielkićm
powiększeniu 1000 razy; toż samo powiększenie użyte do
obserwacji księżyca okazało, jak się wyraża P. Arago, „że
nie wszystko jeszcze powiedziano o tem co się tyczć składu
fizycznego naszego towarzysza.“ Ta wielka soczewka osa
dzona ma być wr lunecie, mogącej się poruszać za pomocą
mechanizmu podług ruchu dziennego ziemi. fUlnst. z r.
1844. N. 53 str. 90 i N. 559 str. 307J. W Irlandyi w roku
przeszłym w Parsontown, Lord Ross zbudował własnym
kosztem teleskop zwierciadlany metaliczny, mający trzy sto
py Angielskie średnicy otworu, który dokładnością ma prze
wyższać inne teleskopy dotąd znane.
*

Oznaczenie gęstości ziemi.

Jednćm z najtrudniejszych
i najsubtelniejszych doświadczeń fizycznych, jest oznaczenie
stosunku gęstości kuli ziemskiej do gęstości wody; docho
dzenia w' tym względzie czynione, przedstawiały tyle tru
dności i wymagały zachowania tak wielu warunków i ostróżności, iż opisanie doświadczeń tego rodzaju z narzędziami
do tego użjtemi, zajmują oddzielne dzieła; tutaj poprzesta
niemy tylko na przytoczeniu ostatecznych wypadków tych
doświadczeń. Pierwszy który tego rodzaju doświadczenia
wykonał w wieku jeszcze przeszłym, był Cavendisch; zawie
szał on obok wielkiej kuli ważącćj 700 liwrów (933 funtów
Polsk.) małe kulki, i z przyciągania małych kulek przez wiel
ką, dochodził stosunku gęstości ziemi; po 23 doświad
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czeniach, otrzymał na gęstość ziemi liczbę 5,44 biorąc
gęstość wody za jedność. W roku 1807 Reich, professor
w Akademii górniczej wFrejbergu w Saxonii, czyniąc podo
bne poszukiwania, po 57 doświadczeniach otrzymał stosu
nek zupełnie ten sam, co Cavendisch, tojest 5,44. Nareszcie
w roku 184*2 w Anglii, znakomity astronom i fizyk Raili
zeszł. r. zmarły, za pomocą przyciągań kulek małych przez
wielką ( ]), z 2004 doświadczeń wykonanych z wielką ści
słością i ostrożnością, znalazł gęstość ziemi równą 5,67: wy
padek większy 0 % od tego jaki otrzvmałCavendisch i Reich.
Biorąc średni wypadek z tych trzech oznaczeń, wypada, iż
kula ziemska w teraźniejszym jej stanie, waży 5,52 razy więcćj, niż podobna kula z wody utworzona. (Llnst. z r. 1842
N. 466 sir. 424.)
*

Gwiazdy spadające, widziane w Amerycepólnocnój w mie
siącu sierpniu r. 1844. P. Herrick przesłał wiadomość p.
Quetelet dyrektorowi Obserwatoryum w Rruxelli, o gwia
zdach przelatujących, uważanych w ciągu dwóch nocy, d. 9
i 11 sierpnia, w Newharen w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki północnej.
W nocy z d. 9— 10, która nie była zupełnie pogodna, dzie
sięciu obserwatorów zwracało uwagę na wszystkie kierun
ki nieba ; w ciągu 4ch godzin, od godziny 11 w wieczór,
do godziny 3ćj z rana, naliczono ich 367, co wypada na
jędnę godzinę 92 gwiazd. W nocy z d. 10— 11, która była
pogodna, z początku pięciu a potem czterech obserwatorów
zwracało uwagę; w przeciągu 5ciu godzin od godziny 10
w wieczór, do godziny 3 zrana, postrzeżono gwiazd 622, co
na godzinę wy pada więcćj nad 120 gwiazd. Punkt z które
go gwiazdy wybiegały, nie był zupełnie wyraźnym; najwię
ksza jednak liczba gwiazd, miała kierunek od głowy Perse(ł ) Baili do swych doświadczeń używał kuli ważącej około
380,5 liwrów (469 funtów Polskich); małe kulki mające >rednicy
1,5; 2,5 cala były z różnych ciał, jakoto: z platyny, ołowiu, zynku,
szkła, kości słoniowej, cyny, i były zawieszane na nitce, dłu
giej na 60 cali, z różnycłi ciał robionej.
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usza. Godną jest uwagi, iż w nocy z d. 10— 11 widziano
słabą zorzę północną: zjawisko, które od pewnego czasu
stało się rzadszem w t Ameryce północnej (Comptes Randus
z r. 1844 N. 14, sir. 671/
*
Sławny astronom Franciszek Baili prezes król. Towarzy
stwa astronomicznego w Londynie, korrespondent Instytu
tu Francuzkiego, i wielu innych towarzystw naukowych
członek, d. 30 sierpnia 1844 r. w wieku życia 71 w domu
własnym wr dzielnicy Tmistock w Londynie, życie zakoń
czył. Na krótki czas przed zgonem, miał przypadek gwał
towanego z konia spadnięcia.
j »

Historya naturalna (*).
Dr. Lund., który przez sześć lat ostatnich zajmował się
w głębi Brazylii badaniem zwiśrzęcych szczątków po wa
piennych jaskiniach tamecznych, a teraz wydaje dzieło w ję
zyku Duńskim, pod tytułem: Blik paa Brasiliens Dyreverdu &c. (Przegląd zwierzęcego świata Brazylii przed dzisiej
szą gieologiczną epoką i t. d.), doniósł zLagoa Santa w połu
dniowej Ameryce, o odkryciu niedowodzącem wprawdzie
wt sposób niezbity, ażeby z wielkiemi gatunkami zwierząt
wynikłych, których szczątki z ziemi dziś wygrzebujemy, żyli
i ludzie, nieskończenie jednak ciekawem przez wzgląd, że
pierwszy raz ukazuje prawdziwie skamieniałe kości człowie
ka. Zwiedziwszy on do 200 jaskiń w wapiennych skałach
Brazylii, znalazł w nich 115 gatunków zwierząt ssących,
z których dziś tylko 88 żyjącemi są w tym kraju. Pomiędzy
szczątkami wymarłych gatunków: Platyonyx Bucklandii,
Chlamydolherium Ifumboldtii, Ch. -majus, Dasypus sulcatus,
Ifydrocfiaeris sulcidens i t. p. znalazł naostatek w jednćj
z tych jaskiń i kości ludzkie w prawdziwie kopalnym czyli
skamieniałym stanie. Były one częścią w kamień zamienioO Ciąg artykułów pod tym tytułem zamieszczanych, oznaczany
będzie cyfrą prof. nagi.
Tom 1. Styeień 1845.
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ne, częścią obciążone drobnemi cząstkami niedokwasu że
laza, przez co nietylko znacznej ciężkości gatunkowej, ale
nawet i blasku metalicznego gdzieniegdzie nabyły. Co do
bardzo wielkiej dawności ich wieku, żadna wątpliwość za
chodzić nie może; ale czy zupełnie do tej epoki należą, co
przyległe im kości zwierząt, na to z pewnością odpowie
dzieć nie można, ponieważ jaskinia leży nad brzegiem je
ziora, którego woda corocznie w porze dżdżystej, dostaje się
do nićj. Mogły były przeto w rozmaitych czasach napłynąć
do jaskini te zwierzęce szczątki, i należące do epoki później
szej, pomięszać się z dawniejszemi. Domysł ten niemałe
znalazł poparcie w postrzeżeniu, że między kościami zwićrząt wymarłych, znaleziono także kości gatunków żyjących;
a kiedy pierwsze są już zupełnie, już wpół tylko skamienia
łe, drugie mają postać świóiych. Podobna różnica i pomię
dzy ludzkiemi kościami dostrzegać się dawała; widać było
wyraźnie pomiędzy niemi odmienność wieku. Tak są wszakże
i pod względem chemicznego składu i pod względem po
wiązania (?) zmienione, że wszystkie bardzo dawnemi być
muszą, a nawet i wtedy niemałego zajęcia godnemiby były,
gdyby dowiedziono, że nie razem z kośćmi wymarłych zwie
rząt do jaskini się dostały. Z badań naturalistów Europej
skich, okazuje się, że żadne lądowe zwierzę, którego kości
są rzeczywiście skamieniałemi, nie żyło w czasach history
cznych; że zatem najmniej przed 3000 lat żyć musiało. W i
dać z tego, że Brazylia w bardzo dawnych czasach zaludnio
ną była. Lund, wiele tych kopalnych czaszek przed sobą ma
jąc , usiłował wyznaczyć z nich cechy pokolenia. Wązkość
głowy, styrczące kości twarzowe, kąt twarzowy, ukształcenie szczęk i jam ocznych, dowodzą, że czaszki te do pokole
nia Amerykańskiego należą. W iadomo, że ono jest najbliższćm pokolenia Mongolskiego, i że najważniejsza między
obydwoma różnica w tem zachodzi, iż Amerykańskie ma
głowę nieco spłaszczoną. Spłaszczenie to na czaszkach ko
palnych , jest tak mocne, że prawie nic czoła nie wydaje.
Twarze ludzkie, które na starych Mexykańskich pomnikach
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malowane znajdujemy, przedstawiają, jak wiadomo, szcze
gólniejsze ukształcenie, a mianowicie w tśm , że czaszka ni
knie tuż nad oczami, a zupełne rozwinięcie swoje ma z tyłu.
Tę odłomność (anomalia;, o którą obwiniano zwykle nieo
krzesany gust sztukmistrza, tłumaczą we wcale niewymu. szony sposób nowo-odkryte czaszki, choćby, co jest prawdo
podobnym, winne były ukształcenie swoje sztucznemu od
dzieciństwa naciskaniu głowy. Znalezione kościotrupy nale
żały do osób płci obojej, i miały zwyczajną wielkość, męzkie jednak większe od kobiecych. Lund postępuje nawet do
wniosku, że te ściśnione czaszki oznajmiają małe pojęcie lu
dzi, do których należały, a którzy przeto nie mogli znacznie
w sztukach i umiejętnościach postąpić. Niejaki dowód na to
upatruje w nader niedoskonałym sprzęcie, który się obok
szkieletu w ziemi znalazł. Byłto półkulisty rogowiec (kamień)
10 cali obwodu mający, na jednej płaskiej stronie gładko
wyszorowany, który widocznie do rozcierania nasion, lub
innych twardych materyj służył. Oddając naostatek przed
miot ten pod uwagę lepszych od siebie znawców, dodaje,
że i później jeszcze we dwóch jaskiniach znalazł skamie
niałe kości ludzkie, z których galareta całkiem znikła, przez
co nader kruchemi się stały. W odłamie były białe. Ze je
dnak nie miały wr towarzystwie kości innych zwierząt, nie
rzucają przeto nowego światła na pytanie, czyje uważać za
współczesne tym zwierzętom. (Edinburgh new philosophical Journal. Octob. 1843 — January 1844, także w Ameri
can Journal of science Tom 44).
*
W.C.Trevelyan Esq. w Edinb.newphilos.Jour. Od. 1843 —
Jan. 1844, mówi, że czarny delfin (Delpinus melas) jest
najwyższćj ważności zwierzęciem dla mieszkańców wyspFeroe. Sam tran z jednego dochodzi wartości 14 tal., a oprócz
tego mięso i słonina składają główny artykuł pożywienia lu
du prostego. Mięso suszą, słoninę solą. Podczas połowu,
pewna liczba rybaków udaje się na morze od strony prze
ciągającego stada delfinów, i usiłują zapędzić je na miałczyznę, i na piasek, gdzie już łatwo zdobyć je można. Tym spo
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sobem łowią po kilkaset na raz; muszą je wszakże zwielkiój odległości na brzeg zapędzać. W dniu 21 czerwca 1843,
288 sztuk zdobyto; ale łowy rozpoczęto już 18 czerwca
i rozpostarto się na 40 mil Angielskich naokoło wysp. Tego
roku (1844) skutecznie po raz pierwszy użyto nowego do
łowienia delfinów sposobu. Wyspiarze sprawili sobie za 900
talarów sieć na 200 sążni długą, a 14 sążni głęboką, której
oka stopę kwadratową wynosiły. Kiedy pierwszy raz tćj
sieci użyto, 236 delfinów, a 26 sierpnia 400 jeszcze złowio
no. I na innych brzegach możnaby tej sieci z równą korzy
ścią używać, a choćby i niczdatnem okazało się ich mięso do
jedzenia, to możnaby z niego, równie jak z kości, przygoto
wywać nawóz, a tran przedawać.
*
Jesse w swoich Gleanings, uważa, że te ptaki, które na
długi czas za pożywieniem dla siebie i swoich piskląt odda
lać się muszą od gniazda, robią je daleko cieplejszśm niż
inne. Kaczki np. i wiele innych wodnych ptaków, które są
żarłoczne i muszą daleko odchodzić, ażeby się napasły, na
der obficie piórami okrywają jaja swoje, ażeby ich nie za
ziębić. Podobnież długoogoniasta sikora, która 12 do 15
piskląt mając do opatrywania, potrzebuje na długo opu
szczać swe gniazdo, nietylko je wielką massą piór, wełny
i t. d. wyścieła, ale mu prócz tego kształt kulisty, ze szczu
płym na boku otworem nadaje. Tymczasem drozdy, które
prędko i blizko gniazda pożywienie znaleźć mogą, wyście
łają to gniazdo gliną i krowim gnojem. Gawrony także sła
bo tylko wyściełają gniazdo; ale też samica prawie nigdy go
nie opuszcza, a przez czas siedzenia i niedołęztwo piskląt,
samiec ją karmi. Domowy wróbel, chociaż nie ma tyle mło
dych ile długoogoniasta sikora, obficie jednak wyścieła gnia
zdo słomą, piórami, włosami i t. d.; z drugiej wszakże strony
młode wróble są nader żarłoczne, tak, iż oboje rodzice mają
co do czynienia, ażeby je nasycić, dlatego prawie ciągle ze
wnątrz gniazda być muszą, a przez to młode odpowiedniego
temu opatrzenia potrzebują.
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*
Sławny Swammerdam zadziwiającą niegdyś pracę wy
konał z wy śledzeniem, opisaniem, i wyobrażeniem na wi
zerunkach, przemian tej muchy (Piophila casei) której zna
joma, podskakująca niekiedy gąsienica, w serze się znajduje.
Taką samą pracę wykonał dziś w Paryżu i tamecznej Akad.
um. przedstawił znany entomolog p. Leon Dufour, co do
przemian innej tegoż rodzaju muchy (Piophila pctassionis)
którćj gąsienica zepsute szynki pożera.
*
Trinchinetti. Siła wsysająca roślin. Ces. król. Instytut
umiejętności i sztuk w królestwie Lombardzko-Weneckićm,
podał w r. 1842 na nadgrodę ustanowioną przez zmarłego
markiza Secco-Comneno pytanie: „Czy korzonki roślin wszysają każdą bez różnicy w wodzie rozpuszczoną i należycie
płynną substancyą, czy też zdolne są wybierać te zpośród
płynnych lub stałych materyj, które do wyżywienia ich są
zdatne, a swoją siłą żywotną tych unikać któreby im szkodliwemi być mogły? Rozwięzującemu pytanie, należy wszę
dzie zapatrywać się z praktycznego stanowiska na gospo
darstwo przemienne i szczegółowy wzgląd zachować na
rolnictwo w Lombardyi.” Nadeszły trzy pisma, a z nich temu
w r. 1843 przysądzono nadgrodę, z którego tu sprawę zda
my, a którego autorem jest dr. Trinchinetti.
Po historycznym przedstawieniu wszystkiego co dotąd
w tym przedmiocie ogłoszono, przywodzi autor niepewności
i sprzeczności, jakie co do tego ważnego pytania zachodzą
jeszcze w fizyoloffii, a które tej rzeczywiście okoliczności
przyznaje, że przv czvnieniu doświadczeń, nie przekonywa
no się, czy korzonki roślinne uległy uszkodzeniu jakiemu.
Jeśli bowiem nie za pewną, to przynajmniej za wielce pra
wdopodobną rzecz uznaje, iż, gdy nieuszkodzone korzonki
wodę tylko wsysać mogą, tymczasem przyrwane, zdolne są
wessać wszelką płynną massę wjaką zapuszczone zostały.
Postanowił przeto w sposób zupełnie osobny postąpićz ko
rzonkami roślin, do swoich doświadczeń użytych. Brał ro
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śliny z tak wielkiemi bryłami ziemi* że mógł być przekona
nymi najmniejszego korzonka im nie uszkodził: poczem zie
mię tak za pomocą wody rozmiękczał, iż wszystkie ko
rzonki odsłonięte zostały. Śledził je potem za pomocą
lupy, a skoro dostrzegł najmniejszego przyrwania, całą
roślinę odrzucał. Użył także roślin, które od samego zej
ścia aż do zupełnego rozwinienia się, w czystój wodzie
wychował. Dla ocalenia swoich doświadczeń przed za
rzutem, że czynił je z roślinami w nienaturalny sposób hodowanemi, powtarzał je na takich, które wyhodował w czy
stym piasku granitowym, albo nawet w zwyczajnym czarnoziemie; zawsze z mocną uwagą na całość korzonków. Aż
po samą łodygę korzenie każdej zanurzał w rozcieki, które
jeśli gryząceuii były, rozcieńczał je wodą do tego stopnia,
iżby nie mogły szkodliwego działania na tkankę roślinną
wywierać.
Na przekonanie się, czy nastąpiło wessanie użytych środ
ków lub w jakim nastąpiło stosunku, czterech odmiennych
używał sposobów. Pićrwszym był ten, że z ilości danego
środka przed doświadczeniem i ilości jego po skończonem
doświadczeniu pozostałej, wnosił o ilości jaką roślina za
brała; sposobu jednak tego, dla jego niepewności, używał
rzadko. Drugi, a którego używał zawsze ilekroć dało się go
użyć, zależał na ocenieniu wessania podług zmian koloru,
zapachu, smaku, twardości i t. p. w roślinie zaszłych. Trze
cim był rozbiór chemiczny rośliny jeszcze świeżej, a czwar
tym dostrzeganie mikroskopne krystalicznych soków rośli
ny. Spopielania nie używał, bo wiadomo chemikom, że wie
le solnych części rośliny, w postępowaniu tem naturę swoję
odmienia. Za pomocą mikroskopu porównywał zawsze
trzy krople: jednę roztworu istoty na wessanie przeznaczo
nego; drugą soku rośliny do doświadczenia użytej, trzecią
tćjże rośliny ale z uaturalnego miejsca swojego wziętej. Gdy
te krople zgęsły, rozeznawał je albo po rodzaju krystaliza
cji, albo też czasem i chemicznemi rozdziałaczami natury ich
dochodził.
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Następnie przytacza autor szczegóły swoich doświad
czeń:
Rośliny, które przez 24 godzin w rozcieńczonym roztwo
rze prussyanu żelezistego potażu korzeniami zanurzone by
ły, tak naciągnęły tego roztworu, że u jednćj wargowej
aż w kwiatach, a np. u psianki (Solanum nigrum) w włó
knistym pierścieniu wewnątrz kory, okazały się ślady błęki
tnego zafarbowania. Nawet sok z tych roślin wyciśnięty,
żelazne sole zafarbowywał niebiesko. Tenże otrzymany był
wypadek z roślinami które rosły w granitowym piasku,
roztworem prussyanu żel. potażu polewane. Ale rośliny
które w zwyczajnym czarnoziemie posiano, nie okazały te
go. Użyta sól nigdy nie znalazła się w ziemi, lecz rozło
żeniu uległa. W iele roślin wessały w podobnyż sposób
saletrę, którą w nich rozpoznano częścią z kryształów two
rzących się z soku, częścią przy paleniu łodyg. Zdawało
się że pewrne gatunki roślin, jak np. łoczyga (Sonchus hor- •
knsis\ wyrosłe w zwyczajnej ziemi obciążonej saletrą, da
leko więcej niż inne soli téj połknęły.
Takie same wypadki otrzymał Trinchinetti z wielu innemi solami, i przekonał się, że nawet wapienną wodę i bar
dzo rozcieńczony kwas arszenikowy rośliny w pewnym sto
pniu wsysały. Co do sublimatu i saletrami srebra, tego ani
śladu nie znalazł w częściach roślin, które nad rozciek
wystaw ały ; znajdował je tylko w częściach zanurzonych
w rozcieku (w korzeniach) i to w zmienionym stanie, a ro
śliny wkrótce umierały. To samo zachodziło co do kwa
su galasowego, którego zupełnie nie wsysały, a który tak
stwardzał i ¿arł korzonki, że rośliny wkrótce ginęły.
Potwierdził w bardzo dowodliwy sposób mniemanie pp.
Chevalier i Lassaigne, że roślina Chenopodium vulvaria
swój znajomy obrzydliwy zapach, winna jest węglanowi
ammoniaku. P. Trinchinetti zapewnia, zgodnie z tém co
Liebig uważał, że wszystkie rośliny mają ammoniak w so
bie. Z bardzo wielu roślin, a między innemi, z kartofli,
o tr z y m y w a ł to ciało : a nawet znalazł je, jak już inni przed
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nim, w wodzie dćszczowćj: ale mniema zarazem, że już
wwyziśwach powstających z ziemi, przytomność ammo*
niaku odkrywał. Na ten koniec na świeżo zoranym grun
cie, stawiał wielkie rozcieńczonym kwasem siarkowym po
kropione dzwony szklane, a po niejakim czasie wilgoć na
nich czystą gąbką zmywał. Z sześciu takich dzwonów ze
brał pół uncyi wilgoci; ta przepędzona przez potaż,‘ okaza
ła ślady ainmoniaku, który przeto albo w gruncie, albo
w wyziewach w stanie wolnym znajdować się musiał.
Ilekroć do roztworu w którym zanurzał rośliny, dwóch
gatunków soli użył, postrzegał potem (krystalizacyą soku
przez mikroskop uważając), że nie w równym stosunku
wsysane były, lecz że ta roślina inną, ta inną bardzićj lu
biła. Np. szczyr (Mercurialis annuaj, cząber (Satureia
horłensisj i zielona komosa (Chenopodium tiridej więcćj
brały saletrę, niż sól kuchenną.
Jeśli korzonki zanurzanych
roślin wcale uszkodzonemi
w
nie były, rośliny te zdawały się wsysać bardzo mało rostworu krochmalu, cukru, kwassyi: ale z przyrwanemi ko
rzonkami, wciągały je widocznie, o czem można było ła
two przekonywać się ze smaku ich części.
Wypadki podobnych doświadczeń z roztworami farbującemi, np. tynkturą szafranu, koszenili, odwaru drzewa brazyliowego, sokiem alkiernusowym i t. p. sprzecznemi się
okazały z tćrn, co dawniejsi fizjologowie, jakoto Stnnebier
Saussure, i t. d. w tćj mierze otrzymywali, bo Trinchinetti ni
gdzie żadnego śladu zafarbowania nie znajdował w rośli
nie, jeśli ta żadnego skaleczenia w korzonkach nie miała.
Widać że tamci czynili doświadczenia, nie uważając na ca
łość korzonków. Trinchinetti mniema nawet, że gdy rośli
na korzenie ma całe, może nawet naturę tych roztworów,
długo w nich wegietując odmienić, tojest farbnik ich ro
złożyć.
Wiadomo, iż od niejakiego czasu powstała sprzeczka po
między fizyologami, o wpływ kwasu humusowego i jego so
li, na roślinność. Hartig i Liebig zaprzeczają tym istotom
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• wszelkiej zdolności żywienia, i mówią, że przekonali się, ii
roślina wcale ich nie wsysa, gdy tymczasem Tom. Saussure
utrzymuje przeciwnie. Z Trinchinettego doświadczeń w tej
mierze, wypływa, że korzonki roślin mają rzeczywiście
zdolność wsysania humianu potażu, który że assymiluje się,
dowodem jest na to, iż tkance ich swojego koloru nie udzie
la; że rozkład humusu nie następuje w górnych częściach
roślin, bo w żadnej części łodygi odkryć go nie można, lecz
że w korzeniach się odbywa, na co ten jest dowód, iż po
wstaje w roztworze kłaczkowaty osad, zdający się być
nierozpuszczalną pozostałością, od pleśni odłączoną.
Do jednego z doświadczeń, przygotował autor rzadki
odwar zwyczajnej ziemi czarnej nawożonej, i część tako
wego trzymał dla porównania w naczyniu osobnem, jako
roztwór, niezanurzając weń żadnej rośliny. Po niejakim
czasie postrzegł, że w roztwór ten wdała się fermentacya
zgniła, co nie nastąpiło w naczyniach innych, z tymże roz
tworem, lecz w którym rośliny wegietowały. Kiedy
w gnijący roztwór zanurzył kilka exemplarzy miejskiej komosy (Chenopodium urbicum), postrzegł, że niemiły zapach
roztworu zwolna ustawał, a nakoniec całkiem zniknął. Oko
liczność ta, przekonała go, że korzenie roślin mają zdolność
rozkładania materyj organicznych i działania przeciwko fer
mentacji.
w
Gazzeri i Moretti postrzegali dawniej, że korzenie roślin
działają na pewne stałe organiczne materye, jakoto: na pa
zury, na kawałki węgla drzewnego i t. d. tak, iż objętość
tych przedmiotów zmniejszają. Trinchinetti ze swoich tego
rodzaju postrzeżeń nad wciskaniem się korzonków roślin
w drewno, w morelowe pestki i t. p., wreszcie z wielu do
świadczeń, w których niekiełkujące nasiona ujrzał pochwy
cone przez korzonki kiełkujących i w części zniszczone, wy
wiódł ten wniosek, że nawet stałe organiczne materye, mo
gą być przez rośliny wessane.
Ogólne wypadki z tej pierwszej części Trinchinettego
pracy, są więc następujące: Korzenie roślin wsysają wszelkie
T o m
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w wodzie rozpuszczające się mineralne substancyc; i różne
podług gatunków swoich, ilości ich wciągają, a to w sposób
niezawisły zupełnie od stopnia płynności roztworu; nakoniec, że rozpuszczone w wodzie organiczne substancyc, nic
w ich naturalnym stanie korzeń wsysa, lecz poprzednio roz
kłada je i w części tylko wciąga. (Dokończenie tc nastę

pnym miesiącu.)
*
Ostatnich lat w Paryżu, wiele uczyniono i ogłoszono badań
w przedmiocie pleśni na chlebie, jak pospolicie mówimy, wykwitłym. Wiadomo, że co zwykle zowiemy pleśnią, są to dro
bne grzybki; zbiegiem okoliczności sprzyjającym ich rozwinieniu się, są wilgoć samego cbleba, wilgoć powietrza, cie
pło od 30 do 40° C. i przystęp światła. Jest kilka gatunków
pleśni; najczęściej przytrafiający się, przedstawia oku białe,
rurkowate nitki, na których górnym końcu dają się widzićć
różowe przechodzące w fiolet zarodkowe ziareczka. Nitki
te wyrastają nadewszystko z pokrycia ( epispermium) na
ziarnie zbożowem, i z powierzchni białka czyli peryspermu,
a rzadzićj z samego ziarna. Z tego więc wynika taki pra
ktyczny zaradzenia złemu sposób, ażeby jak można najmniej
otrąb w mące zostawiać, jak najmniejszą ilością wody ciasto
rozczyniać, i należycie chleb wypiekać.
*
Heintz ogłosił wTow. badaczów natury Berlińskićm, wy
padki swoich doświadczeń, które go przekonały, że fioleto
wy kolor ametystu, nie należy się ani jak powszechnie są
dzono, niedokwasowi manganezu, ani też materyi organi
cznej, lecz nader małej ilości soli żelaznej. Podobnież, czer
wony kolor krwawnika, nie pochodzi z istot organicznych,
lecz z niedokwasu żelaza , i ukazuje prócz tego ślad (0,38
proc.) wody. Przeciwnie krzemień, oprócz nieco wody, za
wiera istotę organiczną. Przez spalenie go z uiedokwasem
miedzi w gazie kwasorodnym, Ileintz znalazł w nim 0,07
proc. węgla.
Ą }V
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Do Xru 163. Zbiór urządzeń i wiadomości tyczących się
ubezpieczeń w królestwie Polskiem. Zeszyt III. Warszawa.
Druk Strąbskiego. 1844.8ka. Odstr. 193 do str.246. Okład
ka drukowana. Cena złp. 1.— Zeszyt ten zawiera wszystkie
urządzenia tyczące się ubezpieczenia na życie, a mianowi
cie: Postanowienie Rady Administracyjnej o zabezpiecze
niach na życie. Taryfy obowiązujące opłaty składek od
ubezpieczenia na życie. Objaśnienie taryf poprzedzających
na przykładach. Urządzenie szczegółowe zabezpieczeń na
życie. Przepisy względem wydawania świadectw zdrowia,
dla osób przystępujących do zabezpieczenia na życie. Spis
lekarzy upoważnionych przez Dyrekcyą Ubezpieczeń do wy
dawania świadectw zdrowia, dia osób przystępujących do
zabezpieczenia na życie. Praktyczne objaśnienia dotyczące za
bezpieczeń na życie.— Zeszyty takowe sprzedają się w W ar
szawie w biórze Dyrekcji Ubezpieczeń, na prowincji wbiórze każdego naczelnika powiatowego. Cena zeszytu jedne
go kopiejek 15 czyli złp. 1.— Pomimo, iż przepisy zwyż
wzmiankowanym zeszytem objęte, teraz dopićro podają się
do powszechnej wiadomości, przecież dotąd wiele osób już
zgłaszało się z żądaniem zabezpieczenia na życie, a nawet
wniesiono już składek rub. sr. 4882 kop. 59 (złp. 32,550
gr. 18), na co wydano świadectwa ubezpieczenia zapewnia
jące uczestnikom wypłatę kapitału na summę rub.sr. 30,000
(złp. 202,300).
222.
Książka do nabożeństwa dla dam. Warszawa. Lito
grafia t ranciszka Schustra. (1844.) 16ka. Prócz ozdobnego
napisu rycina jedna. Okładki łitografowane.

\
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223. Wielkość stworzenia. Przez J(ana) Al(oizego) R(adomińskiego) b(yłego) professora matem(atyki) i fiz(yki) w szko
le departamentowej. Warszawa. Druk Jana Gliicksberga.
1844. 8ka. Str. 112. Okładka drukowana.
224. Souvenir d’un séjour à Soleure. Juillet et Août
1844. Par Lfe] P(rince) A(lexandre) Wfolkoński.J Varso
vie. Imprimerie de la Banque de Pologne. 1844. 8kaStr. 29.

K raków .

225. Słów kilka przy obwłóczynach w habit Ś. Patryarchy Norberta S. w kościele panien Imbramowickich JMci
Panny urodzonej z hrabiów Załuskich, córki Wielmożnego
Józefa Trzebińskiego, na dniu 21 maja 1844, powiedziana
przez ks. (Ludwika) Łętowskiego, ś(więtćj) geologii) d(oktora). Nominata sufragana i administratora gieneralnego dyecezyi Kielecko-krakowskićj, wikaryusza apostolskiego, ku
stosza katedralnego Krakowskiego, ozdobionego orderem ś.
Stanisława wielką wstęgą. Kraków. Gieszkowskiego druk.
1844. 8ka. Str. 24.
226. List do Józefa Kremera. (O prawie rozwodowém.)
Pisany w Balicach 21 lipca 1844 przez P(awła) P(opiela).
(Kraków. 1844). 8ka. Str. 24. Druk zdaje się uniwersy
tecki.

1845.

W arsza w a .

26.
Niewiasty Polskie zarys historyczy K(azimiérza Włfadysława) Wojcickiego, z drzeworytami W(incentego) Smokowskiego, z godłem:
„Nadobny to jest posag białogłowie,
„Gdy cicha w sprawach, cicha i w rozmowie."
Przypowieść X V I wieku.
„Serce mężowe, małżonka szczęśliwa,
„Z nią dni wesołych i w smutku przybywa.

Pamiątka śmierci małionki Morolskitgo.
1628 r. 4to.

'
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Warszawa. Druk Strąbskiego. 1845. 12ka. Str. XL i 311.
Kart napisowych 2, spisu rzeczy 2. Trzy drzeworyty Smokowskiego, w kształcie nieco większym od książki przed
stawiają: lód. Ubiory niewiast Polskich z drzeworytów;
„Gniazda Cnoty” Bartosza Paprockiego, 1578. 2rc. Ubio
ry niewiast Polskich z drzeworytu 1595, przy dziele Marci
na Bielskiego. Illcie. Ubiory niewiast Polskich z drzewory
tów XVI w'ieku. Okładka drukowana. Cena złp. 15.
27. Ramoty i ramotki literackie napisał Au. W i. chirurg
filozofii. Dwa tomy. Warszawa. Kaczanowskiego druk.
1845. 8ka. Tom I. Str 213, Spis rzeczy 2. Tom II. Str. 205.
Pomowy i spisu rzeczy7 str. 2. Wr obu drzeworytów Smokowskiego str. 3., a sztuk 5. Okładki drukowane. Cena
złp. 15.
28. Prawidła Pisowni Polskiej na zasadzie wniosków deputacyi z roku 1830 oparte, rozwinął praktycznie dla użytku
młodzieży Ludwik Koncewicz b(yty) dyrektor gimnaz(yum)
emeryt Warszawa. Druk Strąbskiego. 1845. Str. 100.
Kart napisowych, przedmowy i spisu rzeczy str. VIJI. Okła
dka drukowrana.
29. Dvaryusz wojewody Witebskiego Jana Antoniego
dwóch imion Chrapowickiego, jako przyczynek do dziejów
z czasów Jana Kazimierza, Michała Wiszniowieckiego, i Ja
na Sobieskiego, królów’ Polskich, wydany z autentyku przez
J(ózefa) Rusieckiego z Trojanki. Z godłem:
Wszystkiemu co los zmienia i co czas pożera
Człowiek, tkliwem wspomnieniem, znikomość odbiera. Anonim.

Warszawa. Nakład wydawcy. Druk Ungra. 1845. 8ka.
Str. 332, XLYIII i nie liczbowanych, 4. Fac simile rękopismu
Chrapowickiego do stronnicy 14 kartka w 8ce. Okładka
ozdobna barwiona, litografowana kredowo na chińskim pa
pierze, rysunku R. Flecka, litografii J. V. Flecka i Spółki.
30. Komedye Józefa Korzeniowskiego. Zaręczyny aktor
ki w dwóch aktach. Mąż i arty sta w jednym akcie. Warsza
wa. Nakład i druk Orgelbranda. 1845. 12ka. Kart napisosowych 2. Okładka drukowana.

2 5 4

31. Wspomnienia wygnanki przez Paulinę Kraków.
Ozdobione cztćrema rycinami. Warszawa. Nakład i druk
Orgelbranda. Oddruk ze Zorzy. 1845. 8ka. Str. 183. Kart
n a p is o w y c h dwie. Ryciny litografii Flecka. Okładka druko
wana. Cena złp. 9.
32. Konaszewicz w Riałogrodzie. Tragedya oryginalnie
po polsku z dziejów Ukrainy napisana. Warszawa. Nakład
Spiessa. Druk Orgelbranda. Oddruk z Przeglądu Naukowe
go. Przez Hipolita Skimborowicza. 1845. 8ka większa. Str.
104. Kart napisowych dwie. Cena złp. 5.
33. Nowe powiastki dla dzieci, oryginalnie napisane przez
Józefę Prusiecką. Z ryciną. Warszawa. Nakład Sennewalda.
Druk Ungra. 1845. 18ka. Str. 162. Spisu rzeczy Str. 2. Ry
cina z malunku Steinbriick a dokonana rylcem na kamie
niu przez A. Spiess'a w Monachium. Okładki drukowane.
34. Dawid Mścisławicz kniaź na Łucku, czyli smutne
zwycięztwo odniesione nad Mogołami. Powieść Wołyńska
z X n i wieku przez M. Ż(urawskiego). Druk S(tanisława) No
wakowskiego przy ulicy Danielewiczowskićj Nr 617. 18ka.
1845. Tomów trzy. I str 226. II str 172.111 str 190. W'każdym toinie kart napisowych 2 i spisu rzeczy str.I. Okładki
drukowane. Cena złp. 8.
35. Człowiek i pićniądze przez Emila Souvestre przekład
Wandy Maleckićj. Warszawa. Nakład Franciszka Sztejbok
przy ulicy miodowej w pałacu Grabowskich Nr 495. Druk
Jaworskiego. 1845. 12ka. Tom I. Str. 303 Tom II. Str. 324.
Okładki drukowane. Cena złp. 9.
36. Podróże, przejażdżki i przechadzki po Europie. Ze
brał doktor prawa Ludwik Pietrusiński. Warszawa. Na
kład Sennewalda. Druk Ungra. 1845. 12ka. Tom 111. str
532. Tom IV. str 521. N\ każdym tomie kart napisowych,
przypisania i erraty str. YU i .Okładki drukowane.
37. Nowy Momus, pismo obejmujące anegdoty, żarty,
dowcipne odpowiedzi, zgoła to wszystko co zająć i r o z w e 
s e lić może rozmaitego stanu i wieku czytelników, s t a r a n n ie
zebrane z ustnych podań i dzieł rozmaitych przez W'(ojcie-
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cha) Szymanowskiego. Warszawa. Druk Jaworskiego. 1845.
12ka. Str. 255. Przy książce tej, dodane są tegoż kształtu,
z osobną kartą napisową: „Ośm karykatur do nowego Momusa” litografowanych. Okładka drukowana. Cena złp. 6
gro. 20,
38. Córka artysty powieść obyczajowa. Oryginalnie na
pisał R. K. Laskowski. Z godłem:
Niezgięta prawość duszy, jest skarbem w człowieku!...
Takiej cnoty, nie zniszczy żadna siła wieku!

Warszawa. Nakład autora. Druk Orgelbranda. 1845. 18ka
Tomów dwa. Tom 1 str. 315. Tom 11 str. 292. W każdym
kart napisowych 2 i spisu rzeczy str. I. Okładki drukowane.
Cena złp. 10.
39. Kalendarz ścienny na rok 1845. Nakład i druk
Strąbskiego. Wydanie ozdobne. Pół arkusz. Cena złp. 2.

Doniesienia literackie.
W

arszaw a.

Wyjdzie tu z druku dzieło p. t Rachunkowość handlowa
w ważniejszych jej zastosoicaniach, p. F. A. Zubelewicza,
autora dzieła o papierach publicznych. Prenumerata 10 złp.
składaną być może u osób uproszonych, i w mieszkaniu
autora przy ulicy Senatorskiej Nr. 472.

ŁAŃCUT W GALICYI AU ST RIA C KIEJ.

Jan Nepomucen Deszkiewicz wygotował do druku swoję grammatykę Polską. Dzieło to obejmie 30 arkuszy dru
ku w 8ce. Prenumerata wynosić będzie złp. 8.
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Nakładem księgarni Warszawskićj Spiessa i Spółki wy
szła tu szkoła na fortepian według najlepszych wzorów, przez
Józefa Nowakowskiego. Przy rzeczywistym braku dobrych
metod na fortepian, bo znana szkoła przez Karola Kurpiń
skiego, aczkolwiek nie bez zalet, nie odpowiada jednak już
wszelkim warunkom jakie do dzisiejszej tak wygórowanej
gry na tym instrumencie przykładamy, szkoła Nowakow
skiego staje się nader pożądanóm dziełem. Rzecz sama zwię
źle i jasno wyłożona, nie zostawia prawie nic do życzenia,
a przykłady powiększaj części układu samego autora lub
z innych szczęśliwie dobrane, uzupełniają dokładnie część
praktyczną. Mianowicie też wzgląd jaki miał Nowakowski
na użycie 4go i 5go palca, jako zwykle najsłabszych, zasłu
guje na szczególniejszą uwagę, zwłaszcza że w zagranicz
nych Szkołach mniejszą na to baczność zwracano niżby na
leżało. Ztąd szkoła ta w samą porę się ukazała i życzyć jej
wypada żeby się między krajową publicznością upowszech
niał. Wkrótce wyjść tu ma szkoła na fortepian przez Do
brzyńskiego, o którćj w swoim czasie doniesiemy.

Redakcya Biblioteki Warszawskiej,

DOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
IV O b se rw a to riu m A stron om iezn em
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Listopad 4 8 4 4 *

Dostrzeżenia w Obserwatoryum

L istopad MH44t.

Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 114,06 metrów nad poziom morza,
’ czyli w luku 18041'45", na wschód

<r

BAROMETR
w milimetrach sprowadzony
do 0 “

s t U S t O P 11 i 0 w V
J

6

10

4

10

\

i
3
4
5
6
7

8
9

t 10

1.8
2.0
6.3
9.6
9.7

1.3
2.5
6.5
7.4
7.0

99.7
9*.0
97.0
93.2
94.2

Pochmurny
ttigła lekka
Oigła gruba
Pochmurny
Pochmurny?

3.5
6.3
2.4
4.5
1.2 -

8-6
73
5.0
3.6
0.1

8.5
5.9
9.9
2.5
0.0

6.1
4 1
7.0
0.0
0.6

87.7
87.7
91.0
85.0
90.0

746.96
755.61
759.45
756.44
751.95

4.6
1.8
0.4
2.0

8.1
2.5
1.3
6.2
6.2

h, 4.4
0.3
1.2
6.2
5.3

91.7
84.2
96.5
99-7
1000

746-38
756.45
758.22

-1- 4.0
2.8
2.7
1.8

5.3
3.0
1.8
2.1
2.5

3.7
3.3
0.5
0.0
0.5

99.0
95*7
89.0
82.0
66.0

2.5
0.6
2.1
2.5
5.5

0.8
0.6
4.2
5.8
7.2

1)0.7
98-7
83.7
74.0
93.2

3.22 +

1.79

90.4

740.64
747.20
746.27
738.04
741.2S

2.4
1.0
4.1
6.9
5.3

741.11
742.17

741.42
742.57
740.16
752.04
755.59

+
+

i

742.99
742.01
741.70
747.47
759.04

749.77
759.84

i 16
1 17
18
19

743.20
754.17
75545

742.81
756.43
755.43
757.56

741.63
756.19
759.37
756.22

755.98

7.54.77

746.11
750.97
759 06
7.58.74
758.78

745.06

! 23
24
85

747.37
749.12
758*36
757-76
757.87

75898
759.04
7.58.33

759.00
760.53

0.0

I 26

761.35

: 27
28
29
30

761.86
764.08
764.40
763.38

761.51
761.01
764 26
764.42
764.30

761.15
762.50
763.86
762-95
764.41

761.72
763.44
764.27
763.08
765.42

1.0
2.3
3.5

750.724

751-215

750.938

751.44 / +

1.26 ~h 2.78 +

22

Sre.

754.02

Kodz. rano

2.4
1.5
5.9
8.8
7.7

739.57
745.54
748.75
734.12
738.58

—

743.05
741.46
743.18
743 98
756.96

1 21

6

god. wiec. god. wiec.

11
12
13
14
15

i 20

N IE B A

Pochmurny
,,:ł pół pog.
¡Pochmurny
ocszcz i mjr.
mgła gruba

739.13 1 739.73
742.19
743.81
749.38
747.90
738.28
739.98
737.69
737.13

757.56
755.69

10

•

91.2
81.8
81.8
98.2
99.7

753.31
749.64
745.26
741.31
739.76

7as.27

_•

10
1°1
0.5 i
1.5
1.8 4- 1.2
4.5
4.0
1
2.9
3.7 +

753.84
749.61
747.20
740.96
739.73

5.5

6.2
8.4

+
“
+
+

4.6
4.0
2.6
1.3
2.3
+

0.5
0.2
2.3
4.8
6.8

+

7.9
2.6
1.5
6.1
6.1

_

-

długość w czasie l 8, 14m- 47s*0,

Względem południka Paryzkiego.

0"8
0.7
1.4
2.8
3.7

2°8
1.4
0.4
0.8
3.1

755.75
750.78
749.08
741.34
740.0)

755.53
751.31
748 19
741.16
738.94 ^

4

10

6

» d. rano j god. rano god. wiec. god. wiec. god. rano' god. rano

jego szerokość gieogr. 5 2 °1 3 '5 ",

ZJ- /i
V>-39
7. ^ 2
a
© S—
•
- C
*.O
2.3 3»

O
ts
•

TERMOMETR

*
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39.94 5.20

Średnia wysokość barometru miesięczna
Najwyżej barometr dochodził d. 30 o 10 g. w.
Najniżej
„
d- 9 o 4 g. w,
Średnia zmiana dzienna barometru
Największa zmiana dzienna d. 15—16 o 4 w.
Średnia wysokość barometru jest wyższa o
od stanu normalnego z 18 lat poprzedz.

Dl.

751.081
705.42
734.12
4.29
18.21
1,106
749.975

C. 1.

27 8.950
28 3.307
27 1.432
1-90
8.07
0.489
27 8-461

Średnia temperatura Listopada wynosi -f- 2°26 C. -f-1°81 R '
i ta jest wyższą o
1.05 „
0.84 „
od stanu normalnego
4- 1.210 „ -4- 0.968 „
Największe ciepło dochodziło d. 13 o 4 w. -- 9.9 „
7.9 „
Najmniejsze „
„
d. 30o6r.
8.4 „
— 6.7 „
(Termometrograf wskazał max. -f- 8°9 Rd. 11, min. — 7°0 R. d. 30).
Średnia zmiana dzienna temperatury
2.16 „
1.73 „
Największa zm. dzień. d. 15—16 o 1(3r.
8.0 „
6.4
„
Średnia wilgotność miesięczna w’vnosi 90,4 biorąc 100 za zupełne
nasycenie powietrza parą wodn^, albo 5.5S grainmów na je
dnym metrze sześciennym powietrza.
Średnia temperatura miesięczna źródła:
za pałacem kaźmirowskim -f- 7°3 R.
Dni pogodnych było 3; na pół pogodnych 7; pochmurnych 20.
— deszczu 12 (d. 4, 6, 7, 9, 10. 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21).
— śniegu 3 (d. 14, 17, 18).
— mgły 4 (d. 4, 5, 8. 27).
Wodv z'deszczu spadło 39.91 milim. = 17.71 linii parvz., z śniegu
5.20 milim. = 2.30 linii paryz., czyli razem 45.14 milim. =
30.01 linii paryskich.
Listopad w pierwszych dniach był mroźny, potem do 20 dżdysty
i ciepły, odd.20 barometr zaczął się podnosić. Przy wietrze
z początku PdW., następnie W. powietrze znacznie się ozieinbiło. — W ogóle co do liczby dni pogodnych, na pół pogo
dnych i pochmurnych, mało się różnił od stanu normalnego;
dni deszczu było dwa razy więcej, za to śniegu o połow ę
mniej jak zwykle na ten miesiąc przypada.
Wiatr panujący tV,
>Nichrow i wiatrów mocnych 6, t. j. W. 2; PdW. 1; Pd. 1; Z. 2.
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(Dalszy ciąg.)

Drugiego dnia pochodu, już widzieliśmy Hiszpańskich
górali na skałach, którzy wykrzykując obcym językiem,
do nas strzelali. Wśród śniegów i zimna, przedrapaliśmy
się wązkiemi manowcami aż do Pampeluny.

To miasto

mocno ufortyfikowane, już zastaliśmy w ręku Francuzów,
zdobyte fortelem bez wystrzału przez gienerała Bonet.
Wiadomo, że cesarz Napoleon chciał półwysep, czyli
Hiszpanią i Portugalią, bardziej przez przyjęcie formy
rządu i konstytucji podobnćj do istniejącej we Francji,
nakłonić do ścisłych stosunków sąsiedzkich, jak podbić
pod swoje panowanie, a przez to, te dwa królestwa od
wpływu Angielskiego oderwać. Karól IY ly król Hiszpań
ski tym bardziej się temu nie sprzeciwiał planowi, iż ksią
żę pokoju Godoi, faworyt królowćj, całą tą intrygą kie
rował.

Szczupłe wojsko Hiszpańskie wyprowadzone

Tom I. Luijr IMS*
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z kraju; zastąpiło wojsko Francuzkie, z tego powodu gienerał dywizyi Bonet stanął obozem pod Pampeluną.
Codziennie chodziły oddziały wojska Francuzkiego po
żywność do miasta, zkąd wracając wesoły żołnierz Fran
cuzki, w skokach zręcznych po śniegu, odbywał gonitwy.
Kiedy czas nadszedł zająć fortecę, gienerał rozkaza
wszy odbywać żołnierzom zwyczajne gonitwy, zbliżał ich
coraz bardziej do szańców i bramy, za którą dostawszy
się, jedni rzucili się na broń straży, która przypatrywała
się tym rozrywkom, drudzy zaś opanowali arsenał. Zbroj
ne oddziały przyszedłszy im w pomoc, bez wystrzału,
stali się panami fortecy, która jako pograniczna, otwiérała im wnijście do prowincji Nawarry, na zajęcie któ
rej , byliśmy wysłani z gienerałem brygady Lefèvre Desnouettes.
Francuzi osadzili wojskiem główne punkta w Hiszpa
nii i Portugalii, z czego oburzony naród na króla, doma
gał się od niego, aby zrzekł się korony r.a rzecz syna
swojego, Ferdynanda V IIg0; co gdy nastąpiło, Ferdy
nand wjechał do Madrytu. Napoleon przybywszy do Bajony w celu pogodzenia syna z ojcem, obydwóch namo
wami swojemi tam sprowadził, ale gdv w czasie ukła
dów, Ferdynand chciał do Hiszpanii uciekać, uchwycony
przez żandarmeryą francuzką, w głąb Francyi wywiezio
nym został. Króla zaś Karola z żoną i faworytem do W er
salu odesłano.

Trzeba było zatćm wojska jak najwięcej

i jak najrychlej do Hiszpanii posyłać, w pomoc tam bę
dącym korpusom Francuzkim.
Pomimo jednak tak forsownych marszów, jakieśmy
z tego powodu czynić byli przymuszeni, przyszliśmy do
Hiszpanii zapóźno.
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Rewolucya Hiszpańska wspierana przez Anglików,
podżegana przez księży, rączym postępowała krokiem.
Już korpus gienerała Junota przymuszonym został kapi
tulować w Portugalii (1), a 17,000 wojska pod dowódz
twem gienerała Dupont, po nieszczęśliwej bitwie pod
Baylen broń złożyło, z któregoto korpusu, jeden tylko
półk kirasyerów, jakby cudem, przerznąć się do wielkie
go księcia Bergu zdołał. Już Murat odwołany do Francyi, a sam Józef Bonaparte 6 czerwca 1808 r. obrany
królem Hiszpańskim, w sześć dni po przybyciu swojóm do
Madrytu, z wojskiem musiał opuszczać stolicę.
W Pampelunie dozwolono nam kilka dni odpocząć.
Patrzącym na tamecznych mieszkańców, śniadćj twarzy,
w kolistych płaszczach z czarnego lub bernardyńskiego
sukna, w parcianych trepkach, z głową krymką przykry
tą, z cygarem w gębie, zdawało nam się, iż uśmierzenie
onych tak nam łatwo przyjdzie, jak z Westfalczykami roz
prawa ; w Westfalii bowiem zebranych chłopów po kar
czmach i uzbrojonych w widły, kropiąc płazami, z łatwo
ścią do posłuszeństwa władzy znaglić zdołaliśmy.

W y

ruszywszy z Pampeluny, dnia trzeciego pochodu, ponad
brzegiem rzeki Ebro spostrzegliśmy obóz nieprzyjaciel(1) Kapitulacja gienerała Junota, podpisana została w Lisbo*
nie 30 sierpnia 1808 roku. Na mocy jej, cala armia Francuzka,
przewieziona na okrętach Angielskich, miała być wylądowaną we
Francy! z wolnością użycia onej, w dalszym ciągu wojny. Tym
sposobem z 29,000 ludzi składających korpus Junota, do 3,000
zginęło, 2,000 umarło, 2,000 nie wylądowało do Francji; z tych
bowiem część utonęła, część złożona ze Szwajcarów przeszła do
służby Angielskiej. Z całej zatem armii, wróciło do Francyi
22,000 ludzi, którzy wyszedłszy z kraju rekrutami, bitnemi żoł
nierzami do niego wrócili. Historya Wojny Półwyspu pod K&półtonem, przez gienerała Foy.
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ski, czyli raczćj kupy chłopów, którzy za zbliżeniem się
naszćm poszli w rozsypkę.
Przeprawiwszy się przez Ebro, zajęliśmy wioskę bezlu
dną. Rozstawiono placówki, pikiety, a pólk jak mógł,
tak się rozkwaterował. Ponieważ magazynów nie prowa
dziliśmy za sobą, każden musiał myśleć o tćm, czćm sie
bie i konia pożywi.

Rozbiegła się wiara po wsi.

Jedni

za ołtarzem w kościele znalazłszy pszenicę, nasypali ko
niom w żłoby, drudzy dostarczyli wina, kur, wieprzowi
ny, tak więc na pierwszym naszym wojennym noclegu
i my i konie nasze niedoznaślimy głodu. Dnia 7 czerwca
nad rankiem pikiety dały ognia, zatrąbiono na alarm, aż
tu konie nasze z miejsca ruszyć się nie chcą, tak się pochwaciły pszenicą.

W net się pokazało, iż pikiety strze

liły do bydła, które się na chorągiewki nasze rzuciło.
Z tej więc strony zaspokojonym, radzić nam wypadało,
co z naszemi końmi robić.

Jedni zaczęli koniom krew

puszczać, drudzy uszy nadrzynać, ci dziury w krzyżach
świdrować; niewiele to wszystko pomogło, gdyż nam
zaraz ze dwieście koni padło na miejscu, reszta prowa
dzona w ręku, zaledwo krok za krokiem zrobić mogła.
Niedaleko za wsią słychać było mocną kanonadę, a my
śmy rozpaczali, że się bez nas bitwa, a może i kampania
zakończy. Jakoż wkrótce strzały ucichły, a mv nakoniec
doleźli do miejsca pobojowiska. Pod miastem Tudello (1),
krzyki i lamenta niewiast i dzieci zwiastowały, że miasto
J

w

7

wystawione na rabunek, z którego Hiszpanie cofnąwszy
się w największym nieładzie, zostawili armat kilka, i wszy
stkie bagaże. Gdyby nie ten nieszczęśliwy wypadek pół—
(1) Wojsko Hiszpańskie złożone z kilkuset strzelców Arragońskich pod dowództwem margrab. Lazan, brata starszego Palafoxa.
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ku naszego, dla zreorganizowania którego korpus zatrzy
mać się musiał dni kilka wTudello, przepłoszywszy po
wstańców, byłoby może się nam udało opanować mia
sto Saragossę, której zdobycie później, tyle krwi koszto
wało!
Odesławszy do Pampeluny rannych i maroderów na
szych, pokrzepiwszy siły jak tylko można było, ruszyliśmy
naprzód, i dnia następnego tojest 13 czerwca, pod wsią
Mallan ponad strumieniem Huecha, zastaliśmy gienerała
Palafoxa, któren na czele 9,000 gierylasów i 200 regu
larnej kawaleryi, chciał nam drogę zastąpić. Kilka zrę
cznych ewłolucyj i śmiały napad naszego szwadronu, któ
rym przewodził kapitan Skarżyński, szybkie wystrzały artyleryi na prędce z naszych ułanów przez kapitana Huppet zformowam*j, rozproszyło nieprzyjaciela, któremu
szwadron nasz, przeprawiwszy się przez rzeczkę, z tyłu za
szedł drogę. Nuż wtedy Hiszpanie uciekać za Ebro, a my
za niemi gonić do upadłego.

Tam rzeź była mordercza,

gdyż ani słowa nierozumiejąc ich języka, czy więc prosili
o darowanie życia, lub gardzili pardonem, niezważając na
nic, rozjuszone ulany bez miłosierdzia topili lub kłóli ka
żdego. Zatrąbiono na odwrót, a przyszedłszy nad Ebro,
rzekę wezbraną, już prawie nie do przebycia znaleźliśmy,
la m oficer nasz Topolczani utonął, a pęd wody tak był
silnym, żejednego szasera pochwyciwszy z konia, wpa
kował pomiędzy pale pobite dla stawiania sideł na ryby.
Wszyscyśmy tego nieszczęśliwego ratować chcieli, a po
wiązawszy furażowe postronki, i niemi go opasawszy,
pociągnąwszy silnie pod wodę, jużeśmy go byli wyciągnęli
zpomiędzy pali, gdy postronki pękły, a nieszczęśliwa
ofiara w mgnieuiu oka pochłoniętą została.
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Kantynierka z półku naszego, na mule puściła się by
ła wpław za nami, lecz woda muła pochwyciwszy, szybko
pędem swoim niosła. Szczęściem iż kantynierka po obudwóch stronach miała kozy napełnione winem; te utrzy
mując w równowadze muła na wodzie, nie dozwalały mu
zatonąć.

Napróżno nieszczęśliwa z wzniesionemi rękoma

do nieba o ratunek wołała.

Wszyscyśmy z brzegu jej

niebezpieczeństwo widzieli, żaden ratunku dać nie mógł.
Muł jednak instynktem wiedziony, zwolna kierując ku
brzegowi, nakoniec z kantynierką i kozami szczęśliwie
dopłynął.
Nieprzyjaciel rozbity i na wszystkie ścigany strony,
utracił armat kilka, czem uradowani, mniemaliśmy, iż
kampania skończona.
Nazajutrz znów Hiszpanów uformowanych w kolumny
spotkaliśmy pod Alagon, nad rzćką Xalon, a powtórnie
ich rozbiwszy, wpędziliśmy niedobitki nieprzyjaciół na
szych aż do miasta Saragossy.

O pół mili od miasta za

jęliśmy ogromny klasztor w Molviedro.

W całej tej oko

licy ładne domki otoczone wodą, sztucznie szluzami pro
wadzoną, świadczyły i o zamożności i o dobrym guście
mieszkańców, a rozkoszne gaje z drzew oliwnych, po
marańczowych, i cytrynowych złożone, opasane ż\znemi
winnicami, zachwycający widok przedstawiały oku. W po
śród alei gęsto z obustron rozmaitemi obsadzonej drze
wami, szła szosa szćroka wiodąca do bram Saragossy,
kiedy niekiedy przerzynana, to odnogą rzeki Ebro, to
spławnym Arragońskim kanałem, to znów fosami szluzami
opatrzonemi, po których mosty z ciosowego kamienia.
Miasto samo położone nad rzćką Ebro, otoczone murem
na 10 stóp wysokim, a na 3 grubym, obok niego leży
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góra wysoka, panująca nad całą okolicą, nazwana Monte
Torrero. W tym samvm dniu, w którym zbliżyliśmy się
pod mury Saragossy, tojest 16 czerwca, wyłamane bramy
stały otworem, oddział nawet ilankierów z oficerem Snarskim i Piotrem Rogojskim przebiegł niektóre ulice. Lu
dność cała schowana, jakby pod ziemią, mniemaliśmy, iż
oczekuje chwili ukorzenia się przed nami, przebłagania
zwycięzców.

Ku wieczorowi półk nasz ruszył kłosem

plutonami ku miastu, ale zatrzymawszy się, nie wićm dla
czego przed samą bramą, zdawał się jakby oczekiwać,
albo na spodziewaną kapitulacyę mieszkańców, albo na
dalsze rozkazy. Piechota nieprzyjacielska strudzona, sie
działa pod murami, mając obok siebie armaty, naprzeciw
naszym wykierowane działom; w milczeniu przypatry
wały się obie strony sobie.
Głucha panowała cichość, a każden jakby słuchał aż
wybije godzina, w której wyroki nieba rozstrzygną o losie
niezliczonych familij, a może dwóch wielkich narodów\
W tem dał się szmćr słyszćć za murami, i bramę
z wielkim zatrzaśnięto łoskotem.

Było to umówionćm

hasłem, gdyż w tćjże samej chwili, grad kul wysypano
na nas. Kawalerya stojąca pod samemi strzelnicami na
wystrzał pistoletowy, za pićrwszym ogniem, wiele ucier
piała.

Krzyk rannych, przerażające głosy Hiszpanów,

napełniały powietrze. Nie było miejsca do rozwinięcia
kolumny plutonami ściśnionćj, a morderczo ponowiony
ogień, pociski zwieź i z okien, wtłoczyły nas w poblizki
ogród, z którego jak kto mógł, życie unosił. I tak, Rogojski na swoich barkach przyniósł do obozu Snarskiego śmiertelnie rannego. Za naszym przykładem, artyle-
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rya i piechota ratować się musiała, a szczęście doUjd
nam się uśmiechające, na ten raz zupełnie nas odstąpiło.
Piechota i artylerya w ogrodach opodal od miasta
stanęły, my zaś będąc w tćj wyprawie jedyną kawaleryą
naszego oddziału, zajęliśmy militarną pozycyę pod kla
sztorem MoNiedro. Tam trzeba było pilnować-się i myślćć o gospodarstwie, bo żadnych magazynów, ani zapa
su żywności i furażu nie mieliśmy. W początkach, dopó
ki w poblizkości były stada owiec, zboże i wino, było
co jeść i pić, a człowiek dziś niegłodny, o jutrze nie
rovślał.

Lecz wkrótce służba dla nas coraz się uciążli

wszą stawała. Musieliśmy dla całego korpusu dostar
czać żywności, o którą coraz trudnićj było.
-v Żołnierz powróciwszy z patrolu, albo z mozolnćj za
żywnością wyprawy, szedł na wartę, i znów z warty na
podobne expedycye, gdzie prawie o każden worek sło
my, trzeba było walczyć z powstańcami.

Wszyscy bo

wiem mieszkańcy, duchowni i świeccy, szlachta i chło
pi, starzy i młodzi, uprowadziwszy w niedostępne góry,
niewiasty i dzieci, dobytek, żywność, i droższe sprzęty,
chwycili za oręż, i morderczą nam wypowiedzieli walkę.
Wojna Hiszpańska podszczuwana przez Anglią, która
wszędzie Napoleonowi nieprzyjaciół tworzyć chciała, roz
jątrzona przez księży, nie mogła być jak tylko pasmem
okrucieństwa i mordów, które opisywać w szczegółach
natura się wzdryga. Nie masz pastwienia się i tortur,
którychby się Hiszpanie na jeńcach Francuzkich nie do
puścili, nie masz swawoli, i rozpusty, którejby żołnierz
Francuzki nie dopełnił w Hiszpanii.
Głód, trudy, niewy wczas, w nocy zimno, a w dzień
tak nieznośny upał, iż na koniach skóra pękała, coraz
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bardziej wycieńczały siły półku naszego.

Umieszczono

więc nas obozem niby w dogodniejszem miejscu, rozka
zano konie postawić w barakach, bo dłużej upału nie
byłyby wytrzymały; to jednak nie zasłoniło nas bynaj
mniej od pocisku bomb, których tysiące dniem i nocą
wyrzucano na nas.
Po upływie kilku tygodni, nadciągnęły nam posiłki
z Pampeluny, a z niemi artylerya wałowa złożona z 46
armat ciężkiego kalibru, między któremi było 4 mo
ździerzy i 12 haubic. Gienerał dywizyi Verdier, przy
prowadziwszy pod Sarogossę 2000 ludzi, jako najstar
szy rangą objął komendę nad nami. Ale przystęp do
miasta już nie był tak łatwy, jak w dzień naszego przymarszu. Piechota musiała się podkopywać rowami, a zbli
żywszy się do bram miasta, z wielką trudnością sypała
dla artyleryi baterye. Z tych, śmiałemi wycieczkami nie
raz nasi wsparci, z bagnetem w ręku walczyć musieli
o piędź ziemi, krwią własną zbryzganą.
Po długich

przygotowaniach, postanowiono szturm

gieneralny przypuścić, i w tym celu rzucono most na
rzece Ebro. Półk nasz przez ten czas, wiadomemi pun
ktami, raz na tę, drugi raz na przeciwną stronę rzeki, w cią
głych poruszeniach, miał rozkaz przecinać wszelkie komunikacye oblężonym, i wstrzymać posiłki na odsiecz
Saragossy z Katalonii i Walencyi ciągnące.

W tem , dnia

4 sierpnia o naznaczonej godzinie zrana, ryknęły arma
ty; pękły podwójne mury miasta, za któremi przy strzel
nicach bohaterski mieszkaniec Saragossy, piersiami swrojemi zasłaniał żonę, dzieci i całą własność swoję. W y
łamane bramy otwarte zostały, i już tylko bagnet miał
rozstrzygnąć losy zw^ycięztwa.
Tom L Luty 18W.

34
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Krzyki przeraźliwe idących do szturmu,jęki rannych,
wrzawa, buk broni i pocisków, płacz i rozpacz niewiast
i dzieci, rozlegały się wszędzie. Równo z zachodem słoń
ca, ogień jeszcze nie ustawał, a półk nasz przeszedłszy
przez most na Ebrze, zajął dawne stanowisko pod kla
sztorem Mohiedro.

Ciemność przerwała bój zacięty,

strzały tylko armatnie, coraz rzadsze, jeszcze kiedy nie
kiedy przery wały cichość nocy.
Czas był pogodny, zsiedliśmy z koni, a nim sen zmo
rzył nasze powieki, rozmawialiśmy z sobą o losie wojny,
o kapitulacyi miasta, której spodziewaliśmy się co chwila,
0 nadziei prędkiego końca kampanii. Równo ze świtem
nowy szturm z nowym hałasem przekonał nas, że krew
jeszcze strumieniami płynąć będzie; jakoż, tyra porząd
kiem dni kilka przeszło na całodziennych zaciętych i mor
derczych walkach. Pomimo, iż półk nasz w ciągłym był
ruchu, niektórzy z nas, w których i ja liczbie byłem, cie
kawi co się w mieście dzieje, zostawiwszy konie przy
półku, zebrawszy się z karabinami w ręku, bez wiedzy
starszych i wy mknąwszy się z obozu, ruszyli na oślep do
miasta.
Przybiegłszy do wyłomów bram i murów, które za
warownię mieszkańcom miasta służyły, w tych armaty
z naszej i z ich strony opuszczone zastaliśmy, domy zaś
1 ulice bezludne. To wszystko przekonywało nas, iż już
Saragossa zdobyta, a przecież gęsty ogień trwał ciągle.
Zbliżywszy się do ogromnego gmachu, czyli klasztoru
otworem stojącego, gdyśmy tam weszli, dziwny nas widok
uderzył. Sprzęty i świętości kościelne porozrzucane, tu
ciemność, tam ogień, tu pustka, a tam przebiegające isto
ty, jakby widma, jedne ubrane w ornaty, inne obnażone,
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te śpićwajgce, owe krzyki wydające, te zalewające się
Izami, te skaczące, a wszystkie niewiasty powiększaj
części młode i piękne. Spojrzeliśmy po sobie zdziwieni,
tym bardziej, że tych nieszczęśliwych istot było kilkaset.
Wtem nadbiegł Francuz i opowiedział: „że to są ofiary
obłąkane, które w czasie oblężenia miasta dostały wraryacyi ze strachu, a do tego klasztoru spędzone, po pier
wszym szturmie stały się naszą zdobyczą; że podobnych
klasztorów już dużo zdobyto, ale do zdobycia nierównie
więcej pozostaje; że z ulicy na ulicę są barykady, worki
z wełną i piaskiem, wszędzie gotowe do ułożenia w oka
mgnieniu baferyj dla artyieryi; że strzelnice dla oblężo
nych w oknach, dachach, murach, wieżach, porobione,
z których kamieniami nawet oblegających rażą; że już
po kilka razy piechota nasza dostawała się na rynek
miasta, ale zewsząd odparta cofać się musiała; że jeżeli
nasi zdobędą dom z prawej strony, to go znów Hiszpanie
z lewej strony odbiorą; że jednem słowem, tego miasta
ani zdobyć ani spalić niepodobna; że te dni kilka sztur
mu wyniszczyły nasze siły, spotrzebowały amunicyą, że
trudy są do niewy trzymania, a strata w zabitych i ran
nych z naszćj strony, jest wielka i ciągła, kiedy z ich
strony prawie żadna/’
Wyszedłszy z owego gmachu, weszliśmy do środka
miasta, a przebiegając ulice, przekonaliśmy się o pra
wdzie relacyi Francuza. Nie wiedzieć zkąd, kule i kamie
nie na nas spadały; przemknąwszy się dalćj, napotkaliśmy
naszą Polską piechotę Nadwiślańskiego legionu, a po
zdrowiwszy się nawzajem, do końca dnia walczyliśmy
jedni obok drugich.

168

PAM IĘTN IK I M O JE

W H IS Z P A N II.

I

Był wielki klasztor, w którym nasi gotowali, piekli,
inni jedli i pili, gdy drudzy z przyległego domu sztur
mowali do obwarowanego klasztoru na przeciwnej stro
nie ulicy stojącego, opasanego wysokim murem, prowa
dzącym do poprzecznej ulicy, kędy był front kościoła,
do małego placu obrócony.
Rozpoznawszy zkąd ogień ku nam skierowano, obra
łem sobie nieznacznie okienko, a zakrywszy kilkunastu
żołnierzy za ścianą, kazałem broń nabijać, sobie podawać,
a sam koniec tylko lufy wytknąwszy, bez miłosierdzia
Hiszpanów kropiłem. Po niejakim czasie gdy ogień nie
przyjacielski ustawać zaczął, zbiegliśmy na dół, a ztamtąd na ulicę, z przedsięwzięciem zdobycia klasztoru. Przy
witani gradem kul i kamieni, zaledwo się za nasz mur
schronić zdążyliśmy.

Wróciwszy do mego okienka, na

nowo zacząłem strzelać w kupę Hiszpanów przed kla
sztorem stojących. Gdy strzały moje trafnie wymierzone,
zamięszanie sprawiły, umyśliłem powtórną zrobić wy
cieczkę, lecz w tej kulami osypany, straciwszy na pobo
jowisku trzecią część mojćj czapki, i dostawszy w twarz
kontuzyę, powtórnie cofnąć się przymuszony zostałem.
Gdy już słońce ku zachodowi się nachylało, twarz mi
dolegać zaczęła; zresztą przypomniawszy sobie, że od ra
na jestem nie na właściwćm miejscu, takowe zaś uchy
bienie surową za sobą karę pociąga, ostudzony w zapale,
zwłaszcza niewidząc żadnego towarzysza mojej wyprawy,
ruszyłem napowrót do obozu naszego.
Przebiegającego przez most, zdybał mnie kapitan
z naszego półku Maxymilian Niezabitowski, a zobaczy
wszy z opuchniętą twarzą, zasmolonego prochem, z po
szarpaną czapką na głowie: „Chłopcze, czy z piekła po
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wracasz? zawołał.” Od niego dowiedziałem się, iż szwa
dron mój odmaszerował na przeciwny brzeg Ebru, prze
szedł rzćkę wpław, że kapitan Szulc, moją nieobecność
meldując półkownikowi, zaraportował, iż wiedziony na
dzieją rabunku, szeregi opuściłem. Chciał nawet konia
mego zabrać z sobą, którego zostawił tylko na prośbę
oficerów.
Dręczony do żywego, pobiegłem do konia, chcąc na
tychmiast ruszyć za komendą, ale zawołany do półkownika, opowiadaniem mojćm zaspokoiwszy ciekawość ofi
cerów, a przerażającą moją postawą z czapką poszar
paną, pobudziwszy wszystkich do śmićchu, uwolniony od
kary, pośpieszyłem za moją kompanią, którą dopiero aż
nazajutrz dopędzić zdołałem. Równo ze dniem napadli
śmy na konwoj amunicyi, żywności i pieniędzy, z Kata
lonii do Saragossy wysłany; ten zabrawszy szczęśliwie,
powróciliśmy do obozu.
Tymczasem szturm do Saragossy trwał ciągle, aż
w dni kilka po zachodzie słońca zawołano na koń; a skoro
półk wystąpił, placówki pościągał, i do marszu się szy
kował, kilka explozyj w Saragossie słyszćć się nam dały.
Wkrótce dowiedzieliśmy się, że minami wysadzone zo
stały w powietrze główniejsze klasztory, i ów z nieszczęśliwemi obłąkanemi niewiastami.
15 sierpnia ciężkie działa i mozdzićrze zatopiwszy,
zapaliwszy obozy, przy takiej illuminacyi opuściliśmy to
miasto bohaterskie, trudne do obliczenia straty w lu
dziach, koniach i rynsztunkach poniosłszy.
Wiadomość o zbliżaniu się wojska Hiszpańskiego, pod
dowództwem Don Felixa de San Marco, dążącego na
odsiecz Saragossie, a zarazem opuszczenie Madrytu przez
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króla Józefa, spowodowały zapewne odstąpienie nasze od
szturmu, spowodowały, żeśmy zwycięztwo drogo krwią
okupione, zostawić przymuszeni byli gienerałowi Palafox (l), temu nieśmiertelnemu obrońcy Saragossy! Ten
gienerał będąc rannym pićrwszego dnia zbliżenia się na
szego, kazał się zanieść do owej otworzonej bramy,
która z rozkazu jego zatrzaśnięta, stała się hasłem mor
derczego boju, a zarazem ocalenia naówczas miasta. Sa
ragossa powtórnie przez marszałka Moncey ściśniona,
wytrzymawszy rok oblężenia, w gruzy zmienioną została.
Przejeżdżałem tamtędy we trzy lata później, gdym
rannv zRogojskim powracał do Francyi. Pałace, kościo
ły, klasztory, były w gruzach; napróżno szukałem owych
ogrodów, domów, spacerów, kanałów i mostów, których
wspaniałości zdumiewałem się niegdyś; z dawnej wiel
kości nic nie pozostało, prócz owej ku Francuzom niena
wiści bez granic, którą, konając Hiszpanie, zamiast bło
gosławieństwa dzieciom przekazywali!
15 sierpnia stanęliśmy w Alagon, 16 w Mallan, 17
w Tudełlo. Nad Ebrem postawiono półk nasz obozem.
Ustawiczne dćszcze, pod tę porę jesienną zwykle padają
ce w Hiszpanii, a do tego dokuczliwe zimno, dało nam
się we znaki.
Konie ciągle stojąc w mokrem i w glinie, podostawały grudy, my zaś w barakach czyli raczej budach, wy
cierpieliśmy dużo od robactwa, a szczególniej od szczu
rów, które nam na chwilę spocząć nie dozwalały.
Tu jakoby na nasze nieszczęście, przybyło do nas z pół
ku Krasińskiego sześciu, na oficerów: Stadnicki, Ra(1) Don Józef Rerolledo de Palafoi, 29 maja 1608 r.,
kapitanem gienerainym Prowincyi.

o g łu szo n y
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nowski, Sawicki, Radłowski, Kadłubicki i Mikołajewski.
Taki to był los pólku naszego, iż ciągle przysyłano nam

z boku oficerów, którzy nam zprzed nosa zabierali sto
pnie, na któreśmy, nieraz krwi naszej okupem zasłużyli.
I tak: po półkowniku Konopce, przysłano nam na do
wódcę Dębińskiego, po nim Stokowskiego z gwardyi Kra
sińskiego, a nakoniec Kazimierza Tańskiego, któren w ro
ku 1808 opuściwszy nasz półk w randze kapitana, w ro
ku 1813 na półkownika powrócił. Z niższemi rangami
podobnie się działo, a dla nas awansu nie było, gdyż
nam nikt sprawiedliwości nie oddawał, prócz jednych
Hiszpanów, którzy się nieraz spotykali z ostrzem lanc
naszych.
J
Gienerałowie St. Marco, Lamas, Versaye i Palafox, po
naszem odstąpieniu od oblężenia Saragossy połączywszy
się z sobą, przeciwko nam wystąpili, i około Tudelli sta
nowiska zajęli. Jakie było rozpołożenie i poruszenia sił
wzajemnych, nie jest to celem pisma mojego. Opisane są
przez gienerała Foy, i przez pana Rocca oficera od hu
zarów. Temu ostatniemu nie musiały się nasze ułany po
dobać, albo tćż stanęły mu solą w oku; opiewając bo
wiem czyny swojego półku z którym składaliśmy jedną
Brygadę, naszemu sprawiedliwości nie oddaje.
Pierwszych dni listopada 1808 roku, cesarz Napole
on przybywszy do Hiszpanii, objął dowództwo nad całą
armią; 23 tegoż samego miesiąca nastąpiła walna bitwa
pod ludello, której skutkiem było rozbicie armii Hisz
pańskiej, 30 armat zabranych, prócz wielkiej liczby za
bitych i rannych i do niewoli wziętych. Po bitwie, gienerał Palafox z resztkami wojska i powstańcami wrócił
do Saragossy, gdzie powtórnie otoczony, rok cały oblęże
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nia wytrzymał. Korpusy zaś pod dowództwem marszałka
Lannes, i kawalerya gienerała Leffcvre Desnouettes, do
stały rozkaz ścigania gienerała Castanios, umykającego
przez Guadałaxara ku Madrytowi.
Po tejto bitwie pod Tudello, marszałek Lannes zwer
bował do siebie naszego gromażora Klickiego, któren
wziąwszy z sobą poruczników Ojrzanowskiego i Bogusła
wskiego (1); uformował szwadron, z którym się wnet
od naszego półku oddzielił.
Od tego czasu szwadron ten pod dzielnym swoim do
wódcą, który wnet potem pułkownikiem został, odrę
bnie od nas, odbył całą kampanią Hiszpańską, i nieraz
okrył się sławą.
Forsownemi marszami ścigając Castaniosa, napadali
śmy nieraz na obozy Hiszpanów, którzy zostawując cza
sami przy ogniskach kociołki z pokarmem; zaledwo sa
mi unosili życie. 28 listopada znieśliśmy pod Buniedro
tylną straż armii nieprzyjacielskiej, zkąd przymaszerowaliśmy do miasta Calatoiut. W mieście stanęliśmy jakkol
wiek; mieszkańcy bowiem po większćj części wszystko zo
stawiwszy w domach, poszli za swoją armią. Zaprowa
dzono więc warty, i przestrzegano nadużyć.
Wszakże za nadejściem piechoty Francuzkiej, cały po
rządek w kąt poszedł. Mieszkania prywatnych i świątynie
pańskie stojąc otworem, wystawione zostały na łupieztwo
rozhukanego żołdactwa. Tam żołnićrze odurzeni trunkiem,
poprzebierani w kościelne szaty, szydząc z obrządków
własnej wiary, przy pochodniach i świetle, nosili po uli—
(1) Do tego szwadronu dostali się potem; kapitan Rybaltowski,
i Luzignan.
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cach święte naczynia napełnione winem, a obchodząc
z niemi cały obóz, wyśpiewy wali pieśni wszeteczne. Na
wspomnienie tych zdrożności, zdzierstwa, i gwałtów,
dreszcz i smutek tłoczą serce moje, do których jeżeli
udziału nie miałem, to jednak świadkiem ich byłem.
1 jakże naród Hiszpański nie miał mieć pobudki do
tej nieprzebranej zemsty, którą zaprzysiągł Francuzom?
Nie mając zawsze sił dostatecznych do walczenia w otwartćm polu, postronnie i pokryjomu mordował ofiary
winne czy niewinne, pastwiąc się niemiłosiernie nad bezbronnemi. Obrzynali uszy, nosy, wyłupywali oczy, wycią
gali wnętrzności, wyparali żyły; a pomimo tych okru
cieństw, których nikt pochwalić nie może, wyznać jednak
należy, iż Francuzi, bezbożnością, rozpustą i swawolą
swoją wówczas zasłużyli na nie. Z Calataiut wyruszyli
śmy ku Madrytowi, w czasie którego marszu, półk nasz
prowadził przednią straż całćj armii.
W okolicy Gwadalaiara, w blizkości Alcala o trzy
mile od Madrytu, w jednej wiosce rozkwaterowano naszę
dywizję lekkiej kawaleryi, zapowiedziawszy, iż tam odbę
dziemy dniówkę, podczas której rozkazano nam broń
i cały rynsztunek oczyścić. Nagle zatrąbiono na koń, dywizya się zebrała, a gdy z kompanii mojej brakło dwóch
żołnierzy, kapitan Szulc do wściekłości rozżarty, kazał
mi tych żołnierzy szukać.

Napróżno przeleciawszy wieś

całą, wypadłem na drugą stronę z której rozchodziły się
cztćry drogi, a każdą znać było, że kawalerya maszero
wała. Na los więc szczęścia puściłem się jedną, i już pod
wieczór dobiegłem do placówki Francuzkich huzarów.
Oficer mnie upewnił, że dnia jutrzejszego zejdziemy się
z pólkiem pod Madrytem, gdzie Napolen miał robić przeTom I. Luly 1K45.
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nazajutrz ze wszystkich

stron sypało się wojsku ku Madrytowi, przy którem i ja
też maszerowałem. Pod Madrytem spotkałem półk Kra
sińskiego. Żem zdybał znajomych, czas mi prędko prze
szedł, a tymczasem półk mój przez Madryt po przeglą
dzie przemaszerował. Wszakże dano mi informacyą, ż<*
z Madrytu poszedł do Aranjues o mil 7 odległości. Ru
szyłem nazajutrz w dalszą drogę, i gdy nad wieczór znów
napotkałem oddziały pólku Krasińskiego, te mnie upe
wniły, że w tej stronie /nego pólku nie masz; doniosły
zarazem, iż kilku z niego żołnierzy i bagaże oficerskie,
równie jako i ja zbłąkane, znajdują się w ich koszarach.
Tam zaprowadzony na nocleg, staropolską gościnność zna
lazłem. Nazajutrz zawołany byłem do marszałka Bessi&res;
ten rozkazał mi się zatrzymać przez dzień cały; co spełni
wszy, odebrałem od niego expedycyą do marszałka Yiktora. Zabrawszy z sobą żołnierzy z mojego półku, ru
szaliśmy do Toledo, zkąd znów wysłany zostałem do
miasta Talavera, gdzie miałem z pewnością półk zastać.
Przez trzy dni maszerując krajem gdzieśmy się jeszcze
mieszkańcom nie byli dali we znaki, wszędzie grzecznie
przyjmowani, opatrzeni byliśmy w żywność i furaż dla
koni. W Talavera , zastałem gienerała Milhaut z dywiz\ą dragonów, która wybiegła na widok chorągiewek
Polskich, i rozebrała pomiędzy siebie moją komendę.
Mnie tvle tylko zostawili czasu, abym gienerałowi oddał
depesze które wielce pożądane były, zawićrały bowiem
patenta na ordery i awanse wojskowe.

Przyjęty więc

i częstowany z największą uprzejmością, zabawiwszy dni
kilka, umyśliłem wyruszyć celem dalszego szukania mo
jego półku. Przed wyjazdem, prosiłem gienerała Milhaut,
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ażeby dał rozkaz gdzie mam mojego półku szukać, i wyraził,
że użyty byłem do rozwożenia expedycyj; co otrzymawszy
w dalszą puściłem się drogę. Jadąc ku Madrytowi, spo
strzegłem nakoniec chorągiewki nasze; radość i obawa
naprzemian mną miotały; nie wiedziałem bowiem, jak
nieobecność moja

uważaną

będzie.

Połączywszy się

z moją kompanią, weszliśmy razem do miasta, gdzie dosta
wszy kwaterę w pustym klasztorze po zakonnikach, konie
umieściliśmy pod wystawami. Tam się od kolegów dowie
działem, iż kapitan Szulc, zameldował półkownikowi żem
dezerterował; dodali, iż mnie bardzo żałuje: że bowiem
prawą jego ręką byłem, po mojćm oddaleniu się uczuł
dopiero, wiele we mnie utracił. Dćszcz padał gwałtowny;
wlazłszy do ciemnej ciupy, rzuciłem się na ziemię i sma
czno zasnąłem. Obudziwszy się nad rankiem, obaczyłem
mnóstwo trumien wkoło siebie porozrzucanych, z któ
rych powyrzucane ciała zakonnic, za posłanie mi służyły.
Poszedłem zameldować się kapitanowi, i zamiast okro
pnej bury której się spodziewałem, przyjął mnie starzec
ze łzami w* oczach. Rozpytawszy się o wszystko, zapro
wadził mnie do półkownika, przed którym wytłómaczono mnie, i całą winę zrzucono na marszałków, którzy
mnie za kurvera użyli.

Ztaratąd udałem się do adju-

tanta Moszyńskiego, który mnie uściskawszy serdecznie,
oświadczył, iż ledwo uprosić półkownika zdołał, że mnie
dotąd za dezertera nie ogłosili i pod sąd wojenny nie
oddali.
Od tej epoki kapitan Szulc stał się prawdziwym oj
cem dla mnie; nie taił przywiązania swojego, wszędzie
wychwalał, i ciągle durzył półkownikowi głowę, abv mnie
do awansu przedstawił.
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Niedługo potćm, dywizya nasza będąca podówczas
pod dowództwem gienerała Lassale, ruszyła pod PonteAlmaras ku granicy Portugalskićj.

W przechodzie na

szym, mieszkańcy jak zwykle umykali z domów, my zaś
zajmowali ulice półkami, a kompaniami domy, które
zamknięte zastając, drzwi wyłamywać przychodziło, a niezastawszy częstokroć szukanej żywności, gdzieindziej szu
kać jéj musieliśmy.
Do zajętćj wsi, wpadł Rogojski, obejrzał domy, i po
kompanią pobiegł, a ja idąc z drugiej strony, na tych sa
mych domach ponapisywałem Nra naszej kompanii.
Gdy wnet potém przed jeden dom razem z ludźmi przy
szedłem, żywe spory zaczęły się między nami; mnie bro
niły napisane numera, Rogojskiego rzetelna prawda, że
on wprzódy był i obrał te domy, o czćm ja nie wiedzia
łem. Od słowa do słowa przyszło do tego, iż mój kapi
tan rozjuszony porwał się do pałasza na Rogojskiego,
którego byłby niezawodnie porąbał, gdyby ten nie był
umknął, z czego korzystając zająłem kwatery.
Po kilku marszach stanęliśmy w wiosce bezludnej,
gdzie znaleźliśmy trzody świń wypasionych żołędzią w poblizkich lasach dębowych, i tak tłustych, iż gdv przy bra
ku chleba, soli i wina, najedli się ich mięsem żołnierze,
dyarya w obozie naszym panować zaczęła. Lecz wkrót
ce ztamtąd poprowadził nas dzielny nasz dowódzca Las
sale, pod Ponte-Almaras. Tam dopiero połączyliśmy się
po raz pierwszy z 4, 7, i 9 pólkiem piechoty xięztwa
Warszawskiego. Marszałek Lefihre, pod którego rozka
zami byliśmy, korzystając zmocnćj pozycji jaką mieliśmy
na wysokich nadbrzeżach la g u , na drugićj stronie któ
rego stało w dolinie wojsko Hiszpańskie, wysłał giene-

PAM IĘTN IK I M O JE

W H ISZPA NII.

177

rata Sebastianiego z dywizją, ażeby o mil kilka poniżćj
przeszedłszy rzekę, zajął na umówioną godzinę tył nie
przyjacielowi.

Tymczasem gdy czwarty półk piechoty

Polskiej, dostał rozkaz przejścia mostu kamiennego,
w dwóch miejscach przeciętego przez Hiszpanów, Fran
ciszek Mlokosiewicz na czele Iej kompanii grenadyerów
tegoż półku, przeszedł most rzeczony, pod kartaczowym
ogniem; za nim przeszła reszta piechoty, która uformo
wawszy linią bojową, rzuciła się na nieprzyjacielskie
armaty.
Półk nasz przez ten czas przebywszy rzekę wpław,
i z boku uderzywszy na Hiszpanów, rozstrzygnął wygraną.
Z placu bitwy, noga jedna nieprzyjacielska nie byłaby
uszła, gdyby gienerał Sebastiani, trudną przeprawą za
trzymany w górach, nie był się spóźnił o 24 godzin.
Dwadzieścia kilka armat, trzy tysiące niewolnika i cały
obóz nieprzyjacielski, dostały nam się w zdobyczy.
Dnia czwartego po bitwie pod Ponte-Almaras, pę
dząc nieprzyjaciela, dobiegliśmy aż do miasta Trahillo
w Portugalii. Przecięci przez Anglików, przez kilka ty
godni żadnej komunikacj i z wielką armią nie mieliśmy.
Przymuszeni przedzierać się przez góry Leonu, gdzieśmy
dla artyleryi naszej drogę robić musieli, dostaliśmy się
nakoniec do Ayilla. Tam dopiero dowiedzieliśmy się, iż
cesarz Napoleon wypowiedziawszy wojnę Austryi, już
opuścił Hiszpanię. Z Ayilla ruszyliśmy na Escurial, Ma
dryt, do Toledo.
W tćmto przejściu, odwołanym został marszałek Leieyre do Francyi, a gienerał Sebastiani objął komendę
czwartego korpusu. 20 marca 1809 r., korpus nasz wy
ruszył
•I z Toledo ku Sierra-Morena.

Piechota i baterya
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artyleryi stanęły na noc we wsi Morra. Stanowisko na
sze bvło o milę ztamtąd we wsi Orias pod wysoką górą,
przez którą często posuwaliśmy się do wsi Jovenes i tam
nakoniec pewnego dnia na nocleg stanęli.
Była to pozycya dla kawaleryi ze wszech miar nie
bezpieczna, albowiem jedna droga prowadziła w zygzak
przez górę, z której ani na prawo, gdyż niebotyczne wi
siały skały nad głową, ani na lewo, bo przepaść pod no
gami była, kroku w bok zrobić nie można było, a jednak
tą jedyną drogą pozostawała nam rejterada, na przypa
dek napadu nieprzyjaciela.
Wieczór rozlokowano półk po zajezdnych oberżach
kompaniami. Piątą kompanią postawiono pod murem
kościoła. Na każdćj zaś drodze od wsi idącej, porozsta
wiano pikiety, kantynierki, bagaże, furgon pułkownika
rozkwaterowano, jak gdyby o nieprzyjacielu ani słychać
było.
Służba z kolei wypadła na mojego kapitana Szulca,
który w tćj mierze gorliwością celował.
Noc była cicha; placówki przy objazdach rontu mel
dowały, że psy ciągle szczekały w przyległych kortychach
czyli folwarkach, że słychać jakieś poruszenie i jakoby
tentent koni.
To wszystko zaraportowano półkownikowi, ale ten na
to żadnej nie zwrócił uwagi, utrzymując, że nieprzyjaciel
jest jeszcze o parę dni marszu nad rzeką Gvadiana.

Po

północy mgła okryła doliny, a skoro rozwidniało, po
otrąbieniu pobudki, dano znak do rozkulbaczenia i chędożenia koni. Gdy tćm zajęli się żołnierze, a oficerowie po
kwaterach wygodnie odpoczywali, pikiety dałv ognia, pla
cówki spędzone zostały, a piąta kompania pędem za wieś
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Już się ta przy gęstych wystrzałach spoty

kała, nimeśmy stanęli na placu przy wnijściu do wsi,
a uformowane bagaże poza frontem, drogą do Orias
w górę ruszyły. Wtem nadjechał przed półk półkownik
Konopka, szef Ruttić i Kostanecki; mgła sięteż podnio
sła, i ujrzeliśmy frontem uszykowaną liczną nieprzyjaciel
ską kawaleryę, z dwiema bateryami lekkiej artyleryi. Star
szyzna postanowiła rejteradę: zakomenderowano za broń,
trzema w lewo zajdz, naprzód, stępo marsz!.
Kompania więc 8ma w której ja byłem jeszcze wachmi
strzem szefem, szła na czele kolumny, przed którą pół
kownik z szefem Ruttić maszerował. Ztvłu za nami nieprzyjaciel silnie nacierał, zrąbano nam oficera od warty
Stawiarskiego, padło już znacznie żołnierzy, tylna jednak
straż nasza silny ciągle dawała odpór.
Zaledwo uszliśmy staje pod górę, gdyśmy ujrzeli na
sze bagaże wezwał ku nam nazad umykające, a za nie
mi z dobytemi pałaszami sławny półk karabinierów H i
szpańskich Reales zwanych, któren całą nam drogę jak
była szeroką zastąpił, na bok zaś, jakem wyżej powie
dział, zjechać nie było podobna. Otoczeni zewsząd, mieli
śmy bowiem dwa półki kawaleryi przed sobą, a pięć z ty
łu: zdawało się Hiszpanom, iż z tej przeprawy noga nasza
nie wyjdzie, i półk bez wystrzału poddać się przymuszo
nym będzie. Lecz nie tak łatwa była z nami sprawa.
Półk zatrzymał się na chwilę, a półkownik dobywszy
pałasza, „naprzód dzieci”, zawołał; wziąwszy zatem lance
do attaku, krzyknęliśmy hura! i uderzyliśmy na kolumny
Hiszpańskie.

Przewaga w tej chwili była na naszą stro

nę, bo pałasz jakkolwiek długi, naprzeciw dzidy słabą był
tylko bronią. Padli oficerowie Hiszpańscy na czele kołu-
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rany będący. Kłóliśmy i rąbali następnych, a półk posu
wając się za nami, popychał nas naprzód. Każden krzy
czał, a jeden drugiemu pomocy nićść nie mógł. Bój więc
trwał już prawie w miejscu, trupy i ranni zawalali dro
gę, nieprzyjaciel ściśniony obrócić się nie był wstanie;
tym sposobem przez czas niejaki, ani oni uciekać, ani my
iść naprzód nie mogliśmy. Walka zatem toczyła się mię
dzy frontami dwóch kolumn.
Hiszpanie spostrzegłszy iż bój nie ustaje, rozumiejąc,
że siły nasze daleko mocniejsze jak były w istocie, za
częli się wahać; tylna straż postrachem przejęta, zaczęła
konie odwracać i uciekać, przednia zaś słaby nam tylko
już opór dając, z koni złażąc, lub się na góry drapała, lub
się w przepaść rzucała. Poraź drugi krzyknęliśmy hura,
a dobywszy sił ostatka, z wściekłością rzuciliśmy się na
nieprzyjaciela; droga tćż stała się wolniejszą, najprzód kło
sem, a później ruszyliśmy galopem. •
Wkrótce potem półkownik Konopka z szefem Ruttić
i z kilkunastu ułanami, w którćjto liczbie i ja byłem,
tak się zapędzili, żeśmy wnet półk nasz z oczów stracili.
Z przykrćj zjeżdżającemu góry pułkownikowi spadła z głó
wmy czapka; pićrwszy za nim dojeżdżając, pomimo że
1 góry gęste sypały się strzały, zsiadłem z konia, pochwy
ciłem czapkę, lecz wsiadającemu napowrót kulbaka mi się
przekręciła. Niebezpieczeństwo dodało zręczności; skoczy
wszy zatćm na mojego rumaka, dognałem półkownika już
na dole.

Oddając mu czapkę spostrzegłem, że mu łzy

z oczów płynęły, i kiedym mu przedstawiał iż niebezpie
czeństwo minęło, a półk ma rejteradę otwartą: „Wszystko
straciłem” odpowiedział z rozczuleniem.
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W tćm spostrzegłem przed nami, jak karabinier Hisz
pański trzyma drugiemu konia, podczas gdy siodło upina;
skoczyłem więc do niego, pewny, że go w niewolę wez
mę, lecz on dosiadłszy konia, „ Adios camarada” do ko
legi zawołał, i pędem wiatru ruszył do wsi Orias. Jużem
tuż za nim dojeżdżał krzycząc na niego aby się poddał,
gdy pod samą wsią, spojrzawszy z pagórka, zobaczyłem
mnóstwo nieprzyjacielskiej kawaleryi. Zatrzymawszy się
na chwilę, zsiadłem z konia,’ a poprawiwszy moją kulbakę, ujrzałem, jak oddział naszych z kilkunastu koni złożo
ny, w największym pędzie przez pola dąży ku Mora. Obró
ciwszy się wprawo, przebiegłem im drogę, a przejeżdża
jącemu przez pola, łatwo mi było dostrzedz, jak zdaleka
pólk się nasz formował, jak nieprzyjaciel za nim zbiegając
z gór, równie front bojowy stawiał; nie pojmowałem prze
to, dlaczego ten oddział z którym co tylko byłem się złą
czył, a w którym się znajdował pólkownik Konopka,
szef Ruttie z adjutantami, podoficerowie: Krobicki, Kazaban, i kilkunastu żołnierzy, tak szybko się z placu bi
twy oddalają. Gdym się zatem zbliżył do półkownika
i rzekł, że półk ocalał, bo uszykowany na równinach nie
da sobie krzywdy zrobić, Konopka srogo na mnie spoj
rzał, a nie wyrzekłszy słowa, dalej galopował. Gdyśmy
się już do Mora zbliżali, podjechawszy powtórnie do pół
kownika i pokazując na kolumny poza wsią szykujące się
do boju, zapytałem, czy to w samej rzeczy nasi. Na moje
zapytanie, zatrzymał się na chwilę, i rozkazał mi wziąć
dwóch ludzi, dla zrobienia rekonesansu. Ruszyłem więc
słowa nie wyrzekłszy, a obejrzawszy się po chwili, ujrza
łem półkownika z oddziałem dążącego nie za mną, lecz
kierunkiem ku Toledo. W tćm napadłem na chłopa, który
Tom I. Luty 1M5.
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chroniąc się od nas położył się na ziemi; od tego dowie
dziawszy się że w Mora są nasi, wołając dałem znak puł
kownikowi; ten gdy z nami połączył się, wpadliśmy do wsi
Mora, za którą na wzgórzach stało wojsko nasze już w szy
ku bojowym uformowane. Była to dywizya gienerała Va
lence, pod którego wtedv zostawaliśmy rozkazami. Półkownik z szefem zsiadłszy
V za wsią zaraz z koni, długo
O się
przypatrywali przez perspektywę, czy wracającego nie
ujrzą półku: zawoławszy mnie polem, na groźne zapytanie
pułkownika: „gdzieś półk widział?” odpowiedziałem, że
przebiegając od wsi Orias widziałem wyraźnie, jak się
półk na równinach w szyku porządnym cofał, chociaż nie
przyjaciel nacierał, i że głową ręczę, że jest ocalonym.
Długo jeszcze półkownik z szefem pocichu rozmawiali,
poczem siedliśmy znowu na koń, i napotkali gienerała
Valence, któren pędząc ku nam zawołał: „gdzie półk?”
na co półkownik wskazując na nas: „tyle tylko, rzekł
stłumionym głosem, z półku naszego ocalało.” Stary gienerał Valence, pod którego rozkazami byliśmy, i któren
nas kochał jak ojciec dzieci, tak wielką stratą przejęty,
z rozpaczą zaczął załamywać ręce, a kiedy sam potem po
polach jeździł z pułkownikiem, zdała widać było, jakie
mu gorzkie czynił wyrzuty.
Skorośmy z koni zsiedli, wziąwszy Kazabana na bok
zapytałem go, aby mi odpowiedział z otwartością, dlacze
go półkownik nasz w niebezpieczeństwie zawsze tak
dzielny i przytomny, dzisiaj głowę zupełnie stracił, zwła
szcza gdy półk ocalony, na co przysiądz mogę. Kazaban
westchnąwszy głęboko, ścisnął mnie za rękę i rzekł: „że
chociażby była prawda że półk ocalony, strata nasza jest
nieodwetowana; straciliśmy bowiem godło półku nasze
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go, godło jeszcze za rewolucyi Francuzkiej we Włoszech
półkowi dane, godło, które Napoleon zostawszy cesarzem
chciał zamienić, a półk na to przystać nie chciał, o co
się nawet mocno uraził: a tem godłem są nasze cztery
sztandary.” Co mówisz! krzyknąłem, w piekle chyba by
ły, kiedyśmy je pod Madrytem wr zakładzie zostawili.”
„Tak; odpowiedział, tam zostały z futerałami proporce,
a chorągwie ja mojemi rękoma zapakowałem do mantelzaka, któren w największym sekrecie w furgonie półkownika był zachowany; furgon ten, dodał, pozostał po tam
tej stronie góry, i pewnie się dostał w ręce nieprzyja•

i ił

cielą.

Osłupiałem na to opowiadanie, znałem skutki wyni
kające z tego wypadku. W tym bowiem razie półk tracił
swoje istnienie, a my wszyscy pozostali przy życiu, pra
wo do wszelkich nagród najbardziej zasłużonych. Roz
bierając tę smutną okoliczność, uważaliśmy, jak gienerał
nie przestawał załamywać rąk, a półkownik z pokorną
miną przed nim się tłumaczył. Tak upłynęło godzin cztery;
wtem spostrzegliśmy zbliżającą się kurzavsę, wnet potem
przypadł do nas nasz oficer Stadnicki z doniesieniem, że
półk maszeruje, i z zapytaniem, w którćin miejscu ina
stanąć. Radość starego gienerała była podobna do szału;
gdy bowiem spostrzegł nasze chorągiewki, rozpłakał się
jak dziecko, a mv z nim z radości wszyscy szlochali.
Wtem się półk nasz pokazał prowadzony przez dzielne
go Kostaneckiego, i wskazane stanow isko przy kościele
zajął.
Skoro dywizja gienerała Valence, zszedłszy z pozycyi
bojowej, zabrała się ku dalszemu pochodow i , ujrzeliśmy
kawaleryę idącą od miasta Toledo z tyłu, którą

l
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czątku za nieprzyjacielską wzięto; pokazało się wnet iż to
był oddział złożony z rozsypanych żołnierzy półku nasze
go. Półkownik zwoławszy do siebie korpus oficerów, ka
zał nam wystąpić dla zrobienia lustracji po kompaniach,
i obliczenia strat poniesionych; kompania 5 la i 8raa z któ—
rćj pićrwsza tylną, a druga przednią straż utrzymywała,
najwięcej ludzi straciły. Straciliśmy kapitanów Stokow
skiego i

Szulca

w niewolę wziętych, podporucznika

Stawiarskiego, sztabowego lekarza Gryla, poległych na
placu bitwy, i do dwóchset ludzi w zabitych, rannych,
i jeńcach. Wszyscy oficerowie postradali bagaże, i ów
nieszczęśliwy furgon półkownika dostał się w ręce nie
przyjacielskie; umknął on był wprawdzie z początku
z niebezpieczeństwa, lecz przewrócony i obojętnie uważa
ny przez przejeżdżających, nikt bowiem się nie domyślał
co zawićrał w sobie, dobrowolnie nieprzyjacielowi był
zostawionym.

Jeżeli zatem zpod bitwy pod Jovenes

półk nasz ocalał, winniśmy to jedynie dzielnemu Kostaneckiemu, któren otoczony przez 7 półków kawaleryi,
z lancą w ręku przedarł się przez nieprzyjaciół zastępy,
i honor półku naszego ocalił.

Jeżeliśmy zaś sztandary

utracili, nie nasza w tćm wina, lecz tych, którzy je przed
nami ukrvwali.
V
Z tego więc powodu półk nasz utracił za karę na
zwanie 1K° półku ułanów, rozebranym jednak nie został;
dano mu bowiem późnićj 7my Ner szwoleżerów Francuzkich.
Półkownik Konopka zebranym oficerom z rozrzewnie
niem tłómaczył się, jak na czele przeboju będąc uniesio
ny rączością konia, mimowolnie odłączył się od półku;
wychwalał męztwo każdego zosobna, z czego i mnie się
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dostało z kolei; oświadczył mi bowiem półkownik, iż
dla mnie szczególniej ma wiele osobistych obowiązków,
i że postara się abym na oficera awansował. Nazajutrz
dywizya gienerała Valence, wyruszyła za korpusem gienerała Sebastianiego dążącym ku rzécze Gvadiana.
Dnia 27 marca 1809 roku, pod Ciudad-Real, uszy
kowany nieprzyjaciel na górze, w bardzo mocnćj pozycyi, rzucił dwie kolumny piechoty, ku obronie mostu na
rzéce Gvadiana. Baterye naszej konnćj artyleryi odparły
te dwie kolumny od mostu, przez któren ruszyliśmy kło
sem. a za nami półk Holenderskich huzarów. Skorośmy
na drugim brzegu rzeki stanęli, gienerał Sebastiani
przyjechawszy przed front naszego pólku, sam zakomen
derował: „formuj szwadrony”; a następnie „rozwiń ko
lumnę”; co gdy uskuteczniono, dobył szabli i w galopie
prowadził nas na nieprzyjacielską piechotę; ta dawszy
ognia przewróconą została, my zaś przebiegłszy przez
Ciudad Real, wzięliśmy tył nieprzyjacielowi.

Hiszpanie

strwożeni słabo bronili pozycvi,zkąd gieneralnym attakiem
do rejterady zmuszeni zostali. Korzystając z popłochu,
wnet dowiedliśmy jeżdżąc po karkach Hiszpańskich, iż
półk nasz Los Infernos nazwany, a o którym doniosły
im rozkazy dzienne iż przestał istniéc, istnieje; a jeżeli
sztandary utracił, jednak lance jeszcze zachował. Rozbita
nieprzyjacielska piechota utraciła artyleryą, pociąg i ba
gaże, kawalerya zaś, zamiast zasłaniać rejteradę własnćj
armii, pierzchnęła z placu, i dopiéro pod Santa-Cruz
o milę od wioski Alvizelio, od któréj poczynają się wą
wozy gór Sierra-Morena, stawiła nam czoło.
Za wsią Santa-Cruz na równinach, kawalerya Hisz
pańska uszykowana frontem, czekała na nas. Po drodze
umy kały furgony, wozy, piechota, artylerya, kassa, bagaże.
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Po stronach pospólstwo pieszo i na mułach, niewia
sty i dzieci życie unosiły w niebotyczne góry, których
wierzchołki ginąc w obłokach, zapowiadać się zdawały,
iż przebyć ich niepodobna. Uszykowani w linii bojowej,
nieociągając się na korpus z tyłu dość opodal maszeru
jący, uderzyliśmy na nieprzyjaciela.
Pękły szyki kawaleryi która w rozsypce ścigana aż do
samych wąwozów za wieś Alvizelio, wszystko to utraciła,
co w góry ujść nie zdołało; kassa wojskowa w ręce nam
się dostała, i jakkolwiek nikt z nas grosza przy duszy
nie m iał, w całości gienerałowi

korpuśnemu oddana.

W e wsi Alyizilio stojąc dni kilka, przedstawiono do oz
dób wojskowych tych, co się w ostatniej odznaczyli bi
twie; w których liczbie zRogojskim razem umieszczeni,
nic jednak nie dostaliśmy. Półkownik tylko od Hollendrów, Yinot, rannj od postrzału w attaku na piechotę,
awansował.na gienerała.
Po tej wyprawie korpus nasz wrócił na stanowiska
do miasta Toledo, a jakkolwiek w tymże samym czasie
korpus marszałka Viktora pod Merida stanowcze od
niósł zwycięztwo, które mogło nam ułatwić zajęcie całej
Andaluzji, gdy jednak wyprawy marszałków Neya’i Sui
ta nie powiodły się, i nasze korpusy z odniesionych zwycięztw korzystać nie mogły.
Półk nasz dla zreorganizowania się po stratach po
niesionych w bitwach pod Jovenes i Ciudad-Real, po
stawiono wmieście Toledo, z dywizją Polskiej piechoty.
Tam Zawadzki (1) w pojedynku zabił Moszyńskiego,
oficera wielkich nadziei, powszechnie żałowanego. P<>
(1) Zawadzki umarł w roku 1823 na rewii pod Brześciem Li
tewskim, zabity od konia.
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wypoczynku przez czas niejaki, w którym mieliśmy spo
sobność wejść w stosunki przyjacielskie z półkami ka-

waleryi Francuzkićj, wyprawiając sobie nawzajem uczty
i bankiety, piechota Polska zajęła wieś Mancenares, a
nasza brygada, tojest pólk huzarów Holenderskich z naszym półkiem, postawiono we wsi Valdepenias, na dro
dze prowadzącej do Sierra-Morena.
W ieś Valdepenias w prowincyi Mancyi, owćj ojczyznie
Donquichota, wśród obszernej równiny położona, oto
czona niej>rzejrzanemi winnicami, obfitująca w pszenicę
i jęczmień, rozlegle i porządnie zabudowana, tak wielkie
miała zapasy żywności i wina, że nasze półki tam przez
kilka miesięcy konsystujące, chociaż każdemu wolno by
ło zabierać co się podoba, bo żadnego nie było we wsi
mieszkańca, ciągle do zbytku mieli wszystkiego.
Tak wielkie powtarzam były składy wina, czyli w ka
żdym domu zapasy, że jak upewniał Majewski adjutant
podoficer, tamecznym komendantem placu naznaczony,
przez czas naszego tam pobytu, wydał on dla armii do
jedenastu milionów butelek wina. Do tego jednak sto
pnia niehlko nie oszczędzano ale zbytkowano, że konie
nawet myto winem. Do samego końca naszego pobytu
w Valdepenias, nie zabrakło nam tego wy bornego napoju,
któren nie upajał żołnićrza, ale krzepił siły utrudzonego
usfawiczną pracą. Oprócz straży z każdćj strony konie
cznej, ustawicznych patrolów, co noc prawie pod broń
występować musieliśmy. Nieraz wyparowywani ze sta
nowisk naszych, zdobywaliśmy one na nowo jak ojczy ste
siedlisko; kiedy bowiem skazani byliśmy na nieskoń
czoną wojnę, rajem dla nas były miejsca, gdzieśmy przy
najmniej co jeść i co pić mieli.
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Obszerny dom we wsi mieścił całą moją kompanię:
tam wybrani
kucharze z nielrontowych
żołnierzy,
ciągle
m
m
m
C
jeść gotowali, ciągle stoły były nakryte, w żłobach ję
czmień zasypany i w wiadrach wino gotowe, kowal cze
kał ze zrobioną podkową, rymarz z szpagatem i szydłem.
Wracający żołnierz z warty, patrolu, komenderówki,
natychmiast mógł się posilić; częstokroć bowiem chwila
spoczynku była krótka, a zaledwo zsiadłszy z konia,
wnet na niego na powrót wsiadać musiał. Nieprzewidując końca naszćj kampanii, karmiono wieprze na szyn
ki i kiełbasy. Gospodarny Majewski urządził nam gorzel
nią , gdzieśmy wódkę pędzili z wina, a kolega Skarżyń
ski sporządzał doskonale salcesony i kiełbasy. Jedliśmy
na srćbrze, którego nam nie zbywało.

Słowem, wcią

gnęliśmy się w taki porządek życia, niemając dnia wol
nego od bójki albo służby, że jeżeli się kiedy dzień taki
zdarzył, to nam się nudnym wydawał. Po każdej bo
wiem utarczce następowały wesołe uczty, żarty, i śmiech
z wypadków, z których szczęśliwy kto unosił życie!
W Vałdepenias półkownik Konopka odjechał na czas
niejaki do Francyi, podpółkownik zaś Kuttie wysłucha
wszy nas po kolei rachunków z odmian kompanijnych,
i z pobićranego dla nich żołdu, tak jak spowiedzi w ju 
bileusz, wkrótce potćm oddalił się na dowódzcę półku
Francuzkiego strzelców konnych.

Kostanecki szef, zło

żony chorobą leżał pod Madrytem; oficerów i podofice
rów wysłano do Francyi dla formowania oddziałów, mo
ja więc kompania przez długi czas, żadnego niemając
oficera, przeze mnie jedynie administrowaną i k o m e n d e 
rowaną była.
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Od miesiąca kwietnia do lipca, rozkoszną że tak po
wiem prowadziliśmy kampanią w Valdepenias. Żołnierz
z natury waleczny, gardził niebezpieczeństwem i trudami,
nie myślał o nagrodach, bo ich nikomu nie dawano, nie su
szył sobie głowy nad tćm co jutro będzie, nie zastanawiał
się nad przyczynami wojny którą prowadził, nad powo
dem owych poświęceń i ofiar, a jeżeli kiedy westchnął
za rodzinną strzechą, w winie Uiszpańskiem topił smutne
wspomnienie. Na początku miesiąca lipca stanowiska na
sze w Yaldepenias opuściliśmy, zlózowani przez półki
Francuzkie.

Na nowych posterunkach na ciągły harc

wystawieni, otoczeni nieprzyjacielem, gdyśmy się z przo
du pilnowali, nieraz z tyłu napadnięci, nie wiedzie
liśmy często z której strony nas bieda czekała. \V tymże
samym czasie, smutny wypadek dotknął półk dragonów
Francuzkich. Nad samym rankiem, wystąpiwszy na obra
nym miejscu do chędożenia koni, zaledwo takowe rozkulbaczyli, gdy ze wszech stron przez Hiszpanów napadnięci,
w pień wyrżnięci zostali.

Podobny los spotkał oddział

Polskiej piechoty, złożony z dwudziestu kilku rannych
i chorych, którzy wyszedłszy z lazaretu w Toledo, do pól
ku dążyli.

Czyli zbłądziwszy, czyli też szukając lepszych

kwater, zboczyli z traktu, i stanęli na noc we wsi YillaFerdinando w samych górach.
Tam rozkwaterowani, w nocy rozbrojeni przez mie
szkańców, na plac sprowadzeni, gdzie poobwijani wpakóły i słomę, zmaczane w oliwie, spaleni zostali. Jeszcześmy tych nieszczęśliwych ofiar widzieli

dogorywające

członki, gdyśmy uwiadomieni przez jednego zbiegłego
żołnierza ruszyli im na ratunek.
Tom I. Luty 1M5.
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Niestety za późno! Obstąpiona wieś do szczętu spalo
ną została, a mieszkańcy bez różnicy płci i wieku wy
kłóci.
20 lipca 1809 roku, gienerał Angielski Arthur Welleslej (Wellington) w 5,000 Anglików, połączywszy się
z armią Hiszpańską będącą pod dowództwem gienerała
Cuesta, złożoną ze 20,000 i Portugalską ze 38,000 woj
ska, postąpił do miasta Talavera.
Dnia 26 tegoż miesiąca, gdy marszałek Victor połą
czył się z korpusem gienerała Sebastianiego, pod do
wództwem samego Józefa Bonapartego króla Hiszpań
skiego, we 47,000 wojska ruszyliśmy także ku Talavera.
W wąwozach d’AIcabon, wblizkości Torrijios, dziesią
ty półk huzarów w awangardzie będący, rozbił półk dra
gonów Hiszpańskich

Villa-Viciosa, poczem gienerał

Cuesta cofnął się przez małą rzeczkę 1'Arbecha zwaną, za
którą las dębowy osadził strzelcami Irlandzkiemu

Nad

ciągnęła nasza armia, w las posłano woltyżerów, i tam
rzęsisty rozpoczął się ogień.
Lekka nasza kawalerya, a osobno dragony z artyleryą
konną, przeszły rzeczoną rzćczkę około piątej z południa,
i postąpiliśmy naprzód, piechota zaś drogą ku miastu za
jęła oliwne ogrody.
W poruszeniu naszem płaszczyzną, pomiędzy lasem na
prawo, a ogrodami na lewo, do rzeki Tagus przypićrającemi, n a d którą miasto T a la v e ra jest położone, żadnćj
nie znaleźliśmy przeszkody.

D o p ie r o gdy nad zachodem

słońca zbliżyli się do prawego skrzydła n ie p r z y ja c ie ls k ie 
go, piechota Hiszpańska obok lic z n e j artyleryi przypu
ściwszy nas na strzał karabinowy, przywitała rzęsistym
ogniem, i niemały uieporządek wmassach n aszy ch spra
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wiała. Ale wkrótce wskazane stanowiska każden w ci
chości największej i w porządku zajął.
Już na naszem lewem skrzydle coraz to bardziej ogień
słabiał, gdy na prawem, wlesie, po wyparciu bagnetem
strzelców Irlandzkich, zawzięty bój do późnej trwał nocy.
Piechota nieprzyjacielska zajmowała wzgórza położone
naprzeciwko spiczastej góry, podobnej do kopca czubate
go, prawe skrzvdło opierała o miasto Talavera, lewem
dotykała dawnego i zupełnie wyschłego koryta rzeki, za
którem sterczało pasmo gór skalistych.
Takowej pozycyi zdobycie stanowiło wygraną bitwę.
Nastąpiła noc, każden czuwał, bo stał w oczach nie
przyjaciela. Przytem niedostatek żywności i furażu, silnie
czuć się nam dawał. Chleba nie mieliśmy wcale, a za bu
telkę wina Yaldepenias, płaciliśmy i to za wielką łaską,
po lujdorze.
Ścieru po pożętem zbożu, był jedynym furażem dla na
szych koni. Po głodnej, chłodnej i bezsennej nocy, pier
wsze promienie słońca dzień pogodny nam oznajmiły.
Kawalerya pociągnęła płaszczyzną na nasze prawe skrzy
dło. W korycie rzeki opartem o skaliste górv, postawio
no dwa półki strzelców konnych, obok kilkudziesiąt sztuk
armat wymierzonych naprzeciwko owego kopca, będą
cego kluczem nieprzyjacielskiej pozycyi; dalej stał nasz
półk mający na swojem lewem skrzydle artyleryą konną,
złożoną z 50 sztuk armat, w tyle lekka i ciężka kawale
rya. Piechota 4g0 korpusu na lewo w ogrodach pod mia
stem. Środek był zajęty przez F iy korpus marszałka Victora, w rezerwie zaś korpus marszałka Jourdan, czyli
załoga Madrytu.

Rzuciła się dywizya piechoty na zdo

bycie bagnetem owego kopca, lecz przez na ziemi ukry
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tą piechotę Angielską rzęsistym ogniem i kartaczami roz
bita, straciwszy gienerała i wielką liczbę w zabitych i ran
nych, do odwrotu przymuszoną została.

Odsłonięte tym

sposobem prawe skrzydło czwartego korpusu, mocno
ucierpiało od strzałów artyleryi Angielskiej, lewe również
postąpiwszy pod mury miasta Talayera, morderczą bójkę
wytrzymawszy cofnąć się musiało.

Gdy nadzwyczajny

upał zaczął okropnie dokuczać, a obie strony już zna
czne poniosły straty w zabitych i rannych, strzały ręcznćj
broni i armatnie powoli ustawać zaczęły; nastąpiła przer
wa ognia, cisza, i jakby z umowy zawieszenie broni. Pie
chota broń w kozły złożyła, kawalerya z koni zsiadła, po
zbierano rannych z placu bitwy. Król Józef obejrzawszy
osobiście pozycyą nieprzyjacielską, postanowił zaniechać
attaku na punkt główny, tojest ów kopiec, który jak opi
suje yv dziele swojem p. de Rocca, w nocy i zrana kilka
krotnie był attakowany siłami niestosownemi, bo począ
wszy od batalionu, stopniowo aż do dywizyi; czego niewidząc własnemi oczyma, w innćj bowiem byłem stronie,
zaręczyć nie mogę.
W tćj przerwie bitwy, czyli wypoczynku, Angielska
i Portugalska kawalerya napadłszy niespodzianie na 28
półk piechoty Francuzkićj, prawie cały wysiekła. Zpółku tego Saper unosząc w ręku kukowkę od sztandaru,
ścigany przez dwóch huzarów Portugalskich, broniąc się
toporem, kilkanaście razy ranny, dostał się nakoniec
w szeregi 4*° półku piechoty Polskićj, przed frontem
którego, obydwóch wściekłych huzarów zakłóto.
Niemogąc tak mocnćj nieprzyjacielskićj pozycyi bez
wielkich strat zdobyć, postanowiono ją dwiema dywizja
mi piechoty obejść, czyli okrążyć.

Armia stanęła pod
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bronią, a morderczy ogień na całej linii rozpoczął się na
nowo. Anglicy zapobiegając skutkom ewolucyi dwóch
naszych dywizyj piechoty, wysłali kawaleryą do attaku,
z której półk 23 dragonów Angielskich uderzywszy na
półki 10 i 26 strzelców konnych Francuzkich, stojące
w wyschłem korycie rzeki, pomimo, że nasza piechota
nie oszczędzała ognia z ręcznej broni, obydwa te półki
rozbił; uniesiony potem czy zapałem, czy twardemi koń
mi w pvskach , wpadł tćm korytem aż w tył naszej re
zerwie, gdzie w bagażach, wozach, kantynierkach i ko
niach powodowych, wielkie zrobił zamięszanie.

Spo

strzegłszy to wódz Angielski, poruszył massą całej kawaleryi naprzeciwko naszej stojącą.

Marszałek Victor przy

jechawszy przed nasz półk, „Polacy! naprzód” zawołał,
a kapitan Huppet dowódzca półku, zakomenderowawszy
trzema na prawo, naprzód marsz! marsz! W mgnieniu
oka kawalerya Angielska straciła szyk bojowy, i zniesio
ną została. W kilku minutach, w części wykłóta, w czę
ści rozbrojona, śmiało rzec można, że już jćj nie było.
P. de Rocca nie raczył w swojćm dziele o tćm zda
rzeniu ani wzmianki uczynić. Zniszczeniem jednak za
machu nieprzyjacielskiego, wstrzymaniem operacyi ogro
mnej massy kawaleryi, na całej linii bojowej przedsię
wziętej, jeżeliśmv nie rozstrzygnęli losu bitwy dnia tego,
możem jednak śmiało powiedzieć, żeśmy Anglikom wy
darli zwycięztwo.
Dzień się już miał ku końcowi, z tego powodu zanie
chano dalszych obrotów na całej linii, a gdy nasza artylerya konna rzęsistym ogniem zmusiła Anglików do odwro
tu , bitwa skończyła się na tern, że ani jedna, ani druga
strona, do wygranej rościć sobie prawa nie mogła.
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W nocy stojąc ciągle pod bronią, usłyszeliśmy że na
sza artylerya schodzi z pozycyi, a skoro świtać zaczęło,
poszła za nią ciężka kawalerya i my na końcu. W od
wrocie naszym, przechodziliśmy przez ów las dębowy,
gdzie mnóstwo leżało trupa, i rannych strzelców Irlan
dzkich; ci ostatni, pokazując nam szkaplerze na znak że
katolicy, o ratunek wołali!
Pan de Rocca twierdzi, żeśmy pod Talavera stracili
czyli porzucili 20 armat.

Pytam gdzie i dlaczego? kie

dy, jak sam powiada, nieprzyjaciel z pozycyi nie schodził
za nami, spodziewając się że los bitwy do dnia nastę
pnego odłożony; a dnia tegoż obaczywszy żeśmy się co
fnęli, i dowiedziawszy o zbliżaniu się korpusów marszał
ków Neya i Mordęgo od Placencyi ciągnących, opuścił
swoją pozycyę i w tył się cofnął.
Strata z naszej strony do 10,000 ludzi wynosiła, po
dług

zaś raportów Angielskich, nieprzyjaciel

stracił

6,616 ludzi.
Korpus marszałka Yictora, został się nad rzeczką
L ’Arbechą, król Józef ruszył ku obronie swojej stolicy,
do którćj mieszkańcy byli wpuścili gienerała Wilson;
czwarty zaś korpus forsownemi marszami dążył do mia
sta Toledo, gdzie 1,500 Polskiej piechoty, dzielny od
pór dawało gienerałowi Hiszpańskiemu Venegas.
Za zbliżeniem się korpusu naszego, Hiszpanie odstąpili
od miasta Toledo, a 11 sierpnia pod Almonacid stoczy
liśmy bitwę. W ieś Almonacid jest położona na pochy
łości pasma gór niezbyt wysokich, które Hiszpanie obsa
dzili piechotą, r ó w n ie ż jak spiczastą skalistą górę, leżą
cą na ich Iewćm skrzydle. Kawalerya na r ó w n in a c h po
pod górami stanęła, artylerya obrała sobie dominującą
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pozycją. Korpus nasz rozwinął się na polach, dojrzałćm
zbożem okrytych.
Gdy nasz półk formujący awangardę korpusu, spędził
nieprzyjacielskich ilankierów, dywizja piechoty Polskiej
księztwa Warszawskiego, wysianą została na zdobycie
spiczastej góry, co się trudniejszem pokazało, jak opano
wanie owego starczącego kopca pod Talayera; tu bo
wiem góra cała najeżona kamieniami, poza któremi
ukryci Hiszpanie, srod/e naszych razili. Piechota Pol
ska w przechodzie przez szeroką równinę, napadniętą zo
stała przez Hiszpańską kawaleryą; ta wielkie straty po
niósłszy, do odwrotu przymuszoną została. Poczem pie
chota doszedłszy do stóp spiczastej góry, zaczęła się na
nią drapać. Z początku ani wystrzałów słychać, ani nie
przyjaciela widać nie było; już nawet sądzono, iż ta po
zycja wcale nie jest obsadzona, gdy naszych gradem kul
obsypano zewsząd.

Tu zginął yyaleczny półkownik So-

bofewski na czele półku swojego, przy nim większa
część oficerów i kilkuset żołnierzy z jego półku. Gienerał Sebastiani, któren na linii bojowćj czekał na wzięcie
tak ważnego stanowiska, spostrzegłszy jak drogo okupionem będzie, posłał trzech adjutantów z rozkazem aby
dywizja wł tył się cofnęła; z tych dwóch zginęło, trzeci
utraciwszy konia, przybiegł piechotą na górę, już wte
dy, gdy Polacy zdobywszy pozycyą z bagnetem w ręku,
mścili się za poniesione straty.
Znał gienerał Sebastiani, całą ważność owej góry, bę
dącej kluczem całej pozycji, między którą a owym ko
pcem czubatym pod Talayera, ta tylko zachodziła różni
ca, iż ten był na lewćm, a góra pod Almonacid na pra
wem skrzydle nieprzyjaciela, że na kopiec, dla jego po
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chyłości, można było zatoczyć armaty, stroma zaś góra,
najeżona skałami, strzelcami tylko osadzoną być mogła.
Skoro tylko punkt tak ważny, walecznością bezprzy
kładną zdobytym został, rozkazano nam rzucić się w pra
wo na kawaleryą nieprzyjacielską, reszta zaś korpusu
ruszyła do wsi Almonacid.

Dywizya Polska, chociaż

wiele ucierpiała, zszedłszy ze zdobytej pozycyi, rzuciła
się w pogoń za uciekającą Hiszpańską piechotą, a półk
nasz uderzywszy na kawaleryą, odłączył ją od piechoty
i do ucieczki zmusił; zwróciwszy się potem zajął tył
nieprzyjacielowi, którego kolumny niedotrzymawszy pla
cu, poszły w rozsypkę. Trwoga i zamięszanie stały się
powszechnemi, a wojsko Hiszpańskie utraciwszy działa
i bagaże, całkowicie rozbite zostało.
8 sierpnia, awangarda marszałka Mortier zniosła od
dział będący pod dowództwem gienerała Cuesto.
12 sierpnia, marszałek Ney pobił gienerała Wilson
w górach de Banos, poczćm gienerał Arthur Welleslej
cofnął się do Portugalii, Madryt oswobodzony m został,
a my po tylu zwycięztwach, słusznie wróżyliśmy sobie
blizki koniec kampanii, lub przynajmniej długi odpoczy
nek po znojach.

Jakoż półk nasz postawiono w spokoj

nych i wygodnych kwaterach, zkąd dopićro w paździer
niku za zjawieniem się nowych sił nieprzyjacielskich,
przemaszerowawszy przez miasto Toledo, stanęliśmy na
linii bojowćj.
17 listopada, dywizya Polska księstwa Warszawskiego
będąca pod dowództwem półkownika księcia Sułkow
skiego, zajmowała Aranjuez.
Półk nasz niedaleko Toledo, wyświecał patrolami po
ruszenia armii nieprzyjacielskiej, z 55,000 wojska złożo-
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W jednej brygadzie z pólkiem 10 strzelców kon

nych Francuzkich pod dowództwem gienerała Paris,
z 17gona I8*ty w nocy ruszyliśmy pod Toledo, a masze
rując noc i dzień, stanęliśmy około 2 zpołudnia w alejach
wiodących do Aranjuez, gdzie w wilią naszego przymarszu, piechota Polska nieco poturbowaną została przez kawaleryą Hiszpańską. Krótko odpocząwszy, w przytomno
ści marszałka Mortier i gienerała Sebastiani, przebyli
śmy rzekę Tagus wpław, poczem ruszyliśmy drożyną po
lewćj stronie traktu do miasta Ocańa, odległego ztamtąd
o dwie mile. Nadbiegł do nas adjutant marszałka z rozka
zem: że dziś nie ma nieprzyjaciel pardonu. Na takie hasło,
każden z nas pokręcił wąsa, i czapkę bardziej na ucho
nachylił. Prowadzeni przez jakieś ścieszki i manowce,
nie wiedzieliśmy co się wkoło nas dzieje; aż wyszedłszy na
górę usłyszeliśmy komendę formuj plutony, a następnie
plutonami wstępuj do frontu. Ja prowadziłem pluton za
oficera, bo prawie po większej części wszystkie plutony
prowadzone były przez podoficerów, pólkiem zaś dowo
dził kapitan Huppet. Uformowawszy się frontem, ujrzeli
śmy rozległą płaszczy znę, za którą opodal miasto Ocańa.
Na równinach stała uszykowaną w rożnych kierunkach
liczna kawalerya Hiszpańska. Traktem z Aranjuez do Oca
ńa prowadzącym, posuwała się brygada dragonów Francuzkich, na których czele jechał sam marszałek Mortier
z gienerałem Sebastianim, celem rozpoznania pozycyi.
Skoro stanęliśmy na linii bojowej, przezorny kapitan Hup
pet, rozkazawszy dowódzcom plutonów stanąć każdemu
na skrzydle prawem swojego plutonu w szereg, prze
biegał front, zalecając porządek i ścisłe wykonanie ko
mendy. Jakoż wnet prawe skrzydło nieprzyjacielskiej kaTom I. Lufy I M 1».
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waleni złożone z owych Carabinieros Reales, dobrze
nam od bitwy pod Jovenes znanych, uderzyli na nas, pro
wadzeni przez dzielnego dowódzcę na białym koniu, któren wyprzedzając wszystkich, sam pierwszy szedł do attaku. Huppet krzyknął: „ za broń!” a za zbliżeniem się fron
tu nieprzyjacielskiéj jazdy: „do atlaku broni"
Czyli że raptowne spuszczenie lanc do attaku strwo
żyło lecących w pędzie Hiszpanów, czyli mignięcie cho
rągiewek konie im zraziło, bądź co bądź, ale front nie
przyjacielski stanął przed nami jak wryty, lub nad prze
paścią zatrzymany, z czego korzystając lfuppet, obleciał
naszą linią raz jeszcze zalecając porządek i krew zimną.
Przez ten czas Hiszpański dowódzca przeraźliwie krzy
czał na swoich: „ alante Ijos!” (naprzód dzieci), lecz gdv
to było bezskuteczne, zakomenderował: „fuego!” (ognia).
Przywitani rzęsistym ogniem, wytrzymaliśmy go spo
kojnie, gdy dowódzca Hiszpański napróżno jeszcze wo
łał na swoich: „ alante Jjo*\ a przywiedziony do roz
paczy, rzucił pałasz na ziemię i pićrwszy z placu um
knął. Za dowódzcą półk cały poszedł w rozsypkę, z cze
go korzystając, ścigaliśmy owych sławnych karabinierów,
aż pod samo miasto Ocańa.
Na szczęście nasze, dowódzca 10 półku strzelców konnvch, składających z nami jednę brygadę, zdołał choć
z trudnością utrzymać w miejscu swoją komendę.
Bo gdvby i ta jedyna rezerwa nasza, podobnie jak my
była zrobiła, Hiszpanie mając 3000kawaleryi, byliby nas
obstąpili i do szczętu znieśli. Konni strzelcy nasi, powta
rzam , pozostali w miejscu , a oficer z naszego półku Ja
niszewski będący przy gienerale Sebastianim, wysłany
przez tegoż z rozkazem abyśmy się cofali, gdy doniósł, iż
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pułk nasz złamał prawe skrzydło kawaleryi Hiszpańskiej
i bije się pod miastem O cańa, marszałek Mortier zwró
ciwszy brygadę wracających z rekonesansu dragonów, na
czele tychże sam szarżę przypuścił, co widząc 10 pułk
strzelców konnych, to samo ze swćj strony uczynił. Korzy
stając z tego obrotu, Huppet wyprowadził nas z ambarasu,
naprędce zformował i attak ponowił.

Tym więc sposo

bem nieprzyjaciel z trzech stron napadnięty, chociaż po
trójną miał siłę, niewytrzymawszy natarczywości naszej
kawaleryi, tył podał i w zupełną rozsypkę poszedł.
Z trzech tysięcy kawaleryi Hiszpańskiej mało co uszło
z placu, mało się nam niewolników dostało; rozjuszony
bowiem żołnierz, korzystając z hasła bez pardonu, ma
ło komu życie zostawił.
Wielkie mnóstwo koni stało się naszą zdobyczą, a cie
mność nocy przerwała bitwę, której los do dnia nastę
pnego odłożonym został.
Półk nasz cofnąwszy się manowcami z placu pobojo
wiska, zatrzymał się w blizkosci wioski, gdzie nasza Pol
ska piechota stanęła na nocleg. Radość z odniesionego
zwycięztwa dzieląc z ziomkami swojemi, przy ogniskacłi
każden opowiadał swoje czyny; były to tysiąc nocy i je
dna, tylko prawdziwe! każden bowiem opowiadał co zro
bił, co widział!
Nazajutrz rano gdy półk wystąpił, dowiedzieliśmy się
dopiero 0 stracie

naszego gienerała brygady Paris,

poczciwego staruszka, kochanego od wszystkich. Długośmy nie wiedzieli czy zginął, czy się do niewoli do
stał, aż w końcu doszła do nas wiadomość, iż po owćj
szarży pod Ocańa, wziąwszy ułanów Hiszpańskich za
nasz półk, przez nich schwytanym został. Stawiony po-
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tćm przed gienerała Hiszpańskiego, za dane hasło, aby
Hiszpanom nie dawać pardonu, z jego3rozkazu srodze
zamordowanym
został.
«
Dnia 19 listopada, ruszyliśmy traktem z Aranjuez do
Ocańa, dla zajęcia wczorajszćj pozycyi.
Stanąwszy na prawćm skrzydle lekkićj kawaleryi, gdy
się już cała armia uszykowała, przy odgłosie trgb i mu
zyki, marszałek Mortier przyjechał przed front naszego
półku, a zdjąwszy kapelusz, wynurzył nam najwyższe zadowolnienie za wczorajszą szarżę. Poczćm w imieniu Na
poleona mianował kapitana Huppet szefem szwadronu,
i kazał sobie podać listę tych, co się najwięcćj odznaczyli;
gdy na to dowódzca odpowiedział, że wszyscy są walecz
n i, nikomu jak zwykle nic nie dano. Około 8e<i lub 9éJ
zrana, dywizya Polska uderzyła na prawe skrzydło nie
przyjacielskie, oparte o wąwozy prowadzące od rzćki Tagus do miasta Ocańa. Brygada Niemiecka, w asekuracyi Polskiej dywizyi, za nią pomaszerowała. Reszta armii
stojąc na miejscu, miała być świadkiem nastąpić mają
cych wypadków.
Za zbliżeniem się Polskiéj dywizyi do wąwozów, przy
witani gradem kul armatnich i ręcznćj broni, Polacy po
niósłszy wielki szwank w zabitych i rannych, już się
w nieporządku cofać zaczęli, gdy książę Sułkowski po
rwawszy sztandar drugiego batalionu, czwartego półku
piechoty, uciekających zatrzymał, a rzuciwszy się pomię
dzy nieprzyjaciół zastępy, wąwozy, i armaty Hiszpańskie
zdobył.

Po tym stanowczym wypadku, bitwa krótko

trwała, piechota nasza zajęła miasto Ocańa, a kilkadzie
siąt armat, i kilkanaście tysięcy niewolnika, stały się dla
nas trofeami zwycięztwa.
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P. de Rocca w dziele swojém twierdzi, że zwycięztwo
pod Oeańa, odniósł jedynie korpus marszałka Mortier.
Twierdzenie takowe, pochodzi zapewne z niewiadomości, gdyż autor jak sam przyznaje, był wtenczas wy
słany do Francyi; niebędąc więc naocznym świadkiem
tej bitwy, opisał to, co mylnie słyszał!.
Po bitwie pod Ocańa, rozkazano w półku naszym
wszystkim wachmistrzom starszym i furyerom udać się
pod Madrvt do zakładu, dla uporządkowania odmian
kontroli. Tam zastałem Rostaneckiego ciągle chorego,
sam zaś zaraz po moim przyjeździe, dostałem nieznośne
go bólu w nodze. Napróżno leczyli mnie Hiszpańscy le
karze; stan mego zdrowia coraz się pogorszał; dopiéro
Rorich półkowy' nasz lekarz, za przybyciem swojém po
znał, iż ból mój pochodził, od upadnięcia z koniem po
bitwie pod Ocańa, wskutek czego kość w nodze nadpękniętą została; przedsięwziąwszy zatem skuteczne śro
dki, wnet mnie przywrócił do zdrowia.
Pan de Rocca słusznie sądzi, iż po wygranéj bitwie
pod Ocańa, wojsko Francuzkie powinno się było rzucić na
zajęcie Portugalii, i zmusić Anglików do opuszczenia pół
wyspu.

Po uwolnieniu tym sposobem Hiszpanów i Por

tugalczyków, od podżegania i intryg Angielskich, uspo
kojenie umysłów mogło być łatwiejszćm. Kiedy przeci
wnie, zajmując prowincye po za górami Sierra-Morena
jako to: Sewillę, Grenadę, Estremadurę i Murcyę, kor
pusy pojedynczo, bez skomunikowania się z sobą działa
ły, przez co Anglicy zyskali czas do wzmocnienia Portu
galii i uorganizowania sil własnych i sprzymierzonych.
Powody usprawiedliwiające zajęcie prowincyj wyżćj wy
szczególnionych, były, iż zdawało się, że tam spoczywa
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ognisko rewolucyi; tojest, że tam istniał rząd narodowy,
mający komunikacyą z całym krajem.

Tak też rzeczy

wiście było, i gdybyśmy się byli rzucili na Portugalią,
los korpusu Junota byłby nas niezawodnie spotkał. Po
dług mojego zdania, trzeba było, albo nierozdzielając sił
własnych, wielkiemi massami działać i rozstrzygać od ra
zu, albo oszczędzając krwi ludzkićj tak marnie przela
nej, ustąpić Hiszpanom tćj ziemi którćj tak walecznie, tak
bohatersko bronić umieli!
Po bitwie pod

Ocańa, rząd narodowy Hiszpański

przekonawszy się, że wotwartćm polu Hiszpanie mierzyć
się z nami nie mogą, w całym kraju wojnę regularną, na
wojnę partyzancką czyli gierylasów zamienił.

Od tej

epoki, kupy żołnierzy, połączone z mieszkańcami równin
i gór, mając księży na czele, w pośrodku wojsk naszych,
formowały niebezpieczne bandy. Nieraz mnich w kaptu
rze dowodził oddziałem, a najmniejsza odniesiona ko
rzyść z ust do ust przechodząc i rosnąc po drodze, za
pał Hiszpanów zamieniała w szaleństwo.

Każden roz

sądny świadek tego co się codziennie działo, mógł sna
dnie przewidywać, że jeżeli naród Hiszpański podbić mo
żna, uśmierzyć go niepodobna.
Skoro którą prowincyę opuszczały wojska Francuzkie, zaraz w nićj zaprowadzano władzę w imieniu Ferdy
nanda V IIg0 i karano tych Hiszpanów, którzy najmniejszą
ku nam okazali życzliwość. W Maladze i innych miastach,
widziano kobićty pierwszych rodzin, wystawione na prę
gierzu za to, że z nami tańcowały na balach. Odtąd za
chowywaliśmy tę ostrożność, iż zapraszając gości na wie
czory lub bale, komenderowano oficera i kilku żołnierzy
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z bronią, którzy chodząc od domu do domu, jakoby zmu
szali do zabawy.
•»
Jednem słowem, zwyciężone wojsko Hiszpańskie i po
całym kraju rozsypane, wciągiem nas jednak oblężeniu
trzymało i istotnie, w Hiszpanii każden z nas był tylko
panem tej stopy ziemi, na której stal chwilowo. Garnizo
ny zostawione dla utrzymywania mieszkańców w posłu
szeństwie, ustawiczną prowadziły wojnę; były zmuszane
sypać fortyfikacye ku własnej obronie, lub naprawiać da
wne zamki, przez Rzymian lub Maurów w tym celu po
górach stawiane. Na równinach obwarowywano domy,
dla utrzymywania poczty listowej. W następnym roku
wojny Hiszpańskiej, mocno będąc ranny, na podobne
przeznaczenie wykomenderowany zostałem do wsi Mariena pomiędzy Sewillą a Kordubą, a do mojćj komendy
dodano cały szpital koni odsednionych, i rannych z nasze
go półku. Zlózowawszy z tej posady oficera Leduchowskiego, znalazłem na pierwszy rzut oka, że jakkolwiek we
wsi oba końce ulicy są zamurowane, opatrzone strzelni
cami, i mają tylko do wnijścia fórtki za palisadami, za
któremi straż dzień i noc czuwała; gdy jednak poprze
dnik mój, straż takową powierzył gwardyi miejscowej,
którą w broń i amunicyą opatrzył, niedowierzając tako
wej, kazałem broń u siebie złożyć, a straż wsi oddałem
moim ułanom.

Tę ostrożność za konieczną osądziłem

z przekonania, iż owa gwardya narodowa piesza i konna,
ku usłudze króla Józefa w całej Hiszpanii uformowana,
sprzyjała bardziej narodowi, jak nowemu rządowi, i
w niej zamiast pomocy, mieliśmy tylko domowych szpie
gów i ukrytych nieprzyjaciół.
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Nazajutrz mojego że tak nazwę gubernatorstwa, nad sa
mym wieczorem szyldwach zawołał: „kto idzie?” a po od
powiedzi, dodał: „kapral przekonaj się”; skoczyła warta do
broni i ja też wyszedłem za bramę. Tam zastałem pięciu
Hiszpanów, z których jeden, jak się zdawał starszy między
niemi, na dzielnym koniu, zbliżywszy się do mnie, pro
sił o pozwolenie przenocowania we wsi ze swoją komen
dą. Zapytawszy o list otwarty, kazałem przywołać na
szego komisarza wojennego, Hiszpana, dość nam sprzyja
jącego, ażeby przejrzał papiéry, sam zaś uchwyciwszy za
karabinek wiszący przy kulbace nieznajomego, byłto sztuciec z gatunku nazwanego garłacz, chwaliłem, iż to była
broń dobra na blizki strzał. Hiszpan mój w oka mgnie
niu porwał za sztuciec z drugiéj strony kulbaki wiszący,
a wymierzywszy ku mnie, „i to niezły kawałek zawołał.”
•

«J

«I

V

7 W

J

To wszystko we mnie podejrzenie wznieciło. W tem komi
sarz zapytał nieznajomego: „Dokąd pan maszerujesz?” —
„Do Alcala.” — „Jak liczna twoja komenda?” — „W szak
napisano w marszrucie, że dwieście ludzi, odpowiedział,
a jeżeli państwo nie wierzycie, to proszę z sobą.” Jakoż,
wzięła mnie ciekawość obaczyć tę bandę, i już uszedłem
kilka kroków, kiedy tknięty jakby przeczuciem, zawoła
łem: „trąbić do apelu

i przeprosiłem Hiszpana, iż daléj

z nim iść nie mogę bo mnie służba woła; ten się zatrzy
mał, a zwróciwszy ku mnie konia: „ Cavallo reverencia'
(koniu ukłoń się) zawołał. Przepyszny Andaluzki rumak,
spiął się na te słowa i ukląkł, a zaczekawszy chwilę aż
się z jego panem pożegnałem , uniósł go pędem wiatru
w przeciwną stronę. Wtedy dopiero komisarz wrócił do
przytomności i wyznał, iż mu się zdaje, że ten nieznajo
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my jestto sławny partyzant Saldibias, przyczćm wyma
wiał się, że mnie o tem wprzódy przestrzedz nie mógł.
Nazajutrz wziąwszy kilku ułanów, pojechałem do in
nej wsi pod moim zarządem będącej, a tam wybadawszy
alkadego, czyli wójta gminy, przekonałem się, iż mnie
manie naszego komisarza było prawdziwem. Ostrzeżono
mnie nawet, iż Saldibias z komendą swoją, znajduje się
o kilka staj w zasadzce około młyna, i czeka na przecho
dzić tamtędy mający konwoj.
Od tej chwili, największą ostrożność zachowywać
przy muszony byłem, i ta jedynie nas od ciągłych zasa
dzek i sideł chroniła. Gdzie kawaleryi nie było, stawia
no szyldwachów na wieży dla wypatrywania podjazdów
gieryllasów; na noc zamykano się do ufortyfikowanego
domu, a żołnićrz trzymając broń w ręku, spoczywał. Po
mimo tego, wieleżto odosobnionych oddziałów wymordo
wano w Hiszpanii! nad rzćką Gvadiana wpodobnćj stacyi jaką ja zajmowałem, oficera i 20 żołnićrzy wyrżnięto,
którym w pomoc przyszedłszy, drgające jeszcze ciała zna
leźliśmy.
Armia Francuzka, z największą trudnością otrzymywała
amunicyą i inne wojenne transporta; takowe przechodząc
przez całą Hiszpanią, mocnćj zawsze eskorty wymagały.
Na równinach bezpiecznie przechodzić mogły, lecz w gó
rach, napadnięte nieraz przez przemagającą siłę, stawały
się często łupem bitnych gieryllasów.
O

furaż i żywność z orężem w ręku dobijać się trze

ba było, i można śmiało wyrzec, iż w tych odrębnych
wyprawach, Francuzi więcej ludzi w Hiszpanii stracili,
jak w otwartych bitwach. Naród Hiszpański od początku
do końca tej nieszczęśliwej wojny, jednostajną zachował
Ton» I. Luty W » .
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wytrwałość, a zarazem zemstę i nienawiść ku Francuzom.
Nieraz rolnik jedną ręką orząc, w drugiej trzymał broń
nabitą, nie ku własnćj obronie, ale szukając oczami
ofiary.
W wielu miejscach starano się oddziały trunkami mocnemi upajać, a nocą uśpionych srodze mordowano. Gdy
śmy zaś mieszkańców za podobne morderstwa chcieli ka
rać, uchodzili w góry, próżne nam zostawując domy.
Pięć lat trwała ta krwawa wojna; wygraliśmy dziesięć
wielkich bitew, nie rachując pomniejszych i ustawicznych
potyczek, wszystkie prawie fortece Hiszpańskie były
w naszym ręku, a jednak ani jednej piędzi ziemi nie po
siadaliśmy spokojnie. Hiszpanie zawojowani lecz nie pod
bici , jeżeli nie opór, to nam przynajmniej ciągłe stawia
li przeszkody, jeżeli nie w otwartem polu, to w bezustan nych zasadzkach, to w ciągłych skutkach okrutnćj, nieprzebłaganćj zemsty, silniejsi od nas, bo silni dobrą
sprawą.
(Dokończenie w następującym poszycie.)

O MNIEMANYM TRYBUCIE
I

HOŁDOWNICTWIE POLSKI CESARSTWU NIEMIECKIEMU
przez
-

/ Ł it u d ffla c z A a

W d& eaO .

(Ciąg dalszy.)

Dosyć pewnie kronik. Powołaliśmy ich część służącą
za źródła mniemań, jakoby Polska była hołdowniczą
i płaciła trybula cesarzom Niemieckim. Pojrzawszy po
równawczo, Dytmara Merzeburskiego trzeba przyjąć za
pisarza źródłowego; ale zarazem ostrzedz, że kronika je
go, nieraz źle przepisana, a gorzej jeszcze rozbierana, da
ła powód do baśni o Polsce.

Nietrzeba także spuszczać

z uwagi, że ojciec i familia jego, walczyli przeciwko po
koleniom Słowiańskim nad Elbą mieszkającym, i że on
sam żył za czasów naszych Mieczysława l g0 i Bolesława
Chrobrego.

Wszyscy kronikarze, co do Słowiańskich

dziejów, krążą mniej więcej wedle niego i mnićj więcej
są kompilatorami, których A. L. Schlótzer w następują
cych ocenił słowach: kładą się tu wtłómaczeniu z jego
&bri§ ber ^orbifd)cn Gkfd)icf)tc, s. 2 2 5 , nota C.
„Kompilatorami nazywam nieszczęsny ród kronikarzy
średnich wieków/którzy szczególniej whistoryi północy,
niesłychane zrządzili spustoszenie. Wystawmy sobie np.
mnicha wieku XIV, chcącego napisać historyą swego
kraju.

Gdyby się ograniczył na opisaniu swego czasu,
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albo przynajmniej najbliższego mu stulecia, zostałby uży
tecznym, godnym człowiekiem; zostałby prawdziwym
rocznikarzem, niezaprzeczonym świadkiem. Ale tak skro
mni niebyli bracia zakonni: taki kompilator zszywa historyą od stworzenia świata, od potopu, od wieży Babi
lońskiej aż do czasu życia swego.

Zkądże do tego czer

pie data? Oto z drugiego mnicha, jeszcze prostaka i mniej
uczonego jak on sam: n ie wymienia go, nie opisuje, źle
rozumie i wywłóczy to o czém tamten nie my ślał. Alboli
też wysnuwa z próżnćj mózgownicy za pomocą etymologii,
nielogicznych koukluzyj,

łerminos medios,

które albo

zakrywa, albo (jeżeli niedość przezorny) wyjawia, i tak
najpoczciwszego czytelnika odurzyć muszą. Kompilatoro
wi X IV wieku, podobny jest łatwowierny w XV III, gdyż

un sot trouve toujours un plus sot
qui Fadmire. Gdy taki opowiada factum z X a nawet
VI stulecia, a w ierzyć mu ślepo nie chcą, nazw ie to: a fidissimis rerum scriptoribus dissentire, non testes
curare sed suant sententiani, ornniaque libidini et
temeritati in proferendis judiciis pcrmittere” (1), i

jak mówi Boileau:

myśli że każdy jest już świadkiem, skoro żył przed Lu
trem; nierachując, że 530 ma się do 1353, jak 969 do
1769”
Nietrzeba spuszczać z uwragi, powtarzam, że ojciec
Dytmara i wielu z jego familii wojowali ze Słowianami,
i byli niejako ręką żelazną cesarzów przeciw tym naro
dom; że jak już wyżćj powiedziano, autograf kroniki je
go zaginął.

Ileż interes własny, familii i kościoła mógł

(1) Od najgodniejszych wiary pisarzy odstępować, nie dbać
o świadectwa, ale przy swojćm mniemaniu obstawać, i w sądze
niu wlasnćm upierać się rozwiąźle i zuchwale.
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wpłynąć na pisarza? Jak wielu zmianom, ujmom, lub
dodatkom, mogły ulegać kopie, zaczćm pićrwsza z nich
wydrukowaną została? Jedno wypuszczenie, jedno doda
nie słów kilku, mogło zmienić, zamięszać, lub zacie
mnić rzetelne samo w autografie podanie.

W owych

czasach nie wstydzono się zmyślać, byle na korzyść cesa
rza i kościoła: bo wyrzeczenie rzetelne o sprawach pier
wszego , bvło obrazą majestatu, a o kościele wojującym,
świętokradztwem. Ztąd urodziła się pretensya do uzna
wania się za panów świata; a dziecka tego urojenia nikt
karcić nie śmiał. Sami biskupi z pomocnikami i mnichy,
pisali dla cesarzów, królów, marchionów, komesów i dla
siebie (1), a jeżeli gdzie byli najnierzetelniejszemi, to
w opisach Słowian pogan, których Niemcy podobnie na
wracali, jak Peruwian Hiszpanie. Jednakowe mając cele,
z jednakową sprawiedliwością i ludzkością postępowali
z niemi: tyle dbali o nazwiska Słowiańskie, ile Hiszpanie
o Peruwiańskie. Gdyby dziś powstał z grobu jaki kacyk,
takby ani siebie, ani żadnych spółczesnych swoich nie po
znał whistoryi nowoczesnćj, jak Mieczysław, Piast i Misekowie lub inni królikowie Słowiańscy, wr historyi śre
dnich wieków; chociaż ostatnim już druk przybył w po
moc, a pierwsi go nie mieli. Podobieństwo jest nawet
w tem, że królowie Hiszpańscy, tak głosili się za panów
nowego świata choć go nie znali, jak cesarze Niemieccy
za panów Słowiańszczyzny, choć o nićj żadnych, lub błę-

(1)
Wydarłszy posady Słowianom, fundowali dla siebie bogate
nader biskupstwa i opactwa; niewiedząc. że te staną się później
łakociami dła reformacyi. Pölitz w historyi Pruskiej, mówi: „że
w' samej tej monarchii, 3,000,000 dusz mieszka na ziemi niegdyś
duchownej.”
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dne tylko mieli wiadomości.

Historya ludów podbitych,

ręką zdobywców kreślona jest, i zawsze będzie podej0

rżana.
Przyjąwszy Dytmara za źródłowego, zastanówmy się
nad wyjętemi i wyżćj literami oznaczonemi z kroniki je
go miejscami. Kładą się tu dosłownie tłómaczone (1),
i tak:
A. „Geron marchion wschodni, Luzici i Selpudi, Misekona także z podległemi sobie do cesarskich przyłączył
posiadłości” (2).
Geron więc od roku 963 został marchionem Luzici
i Selpudi, t. j. Luzacyi i wązkiego pasa kraju (3), po pra
wym brzegu Elby, do tego roku, według treści wyra
zów , jeszcze Ottonowi I mu niepodległych, i zaraz miał
poskoczyć pod Gniezno dla ujarzmienia Mieczysława I g0,
zostawiając 31 pokoleń niepokonanych za sobą! Prze
cież Mieczysław, chociaż mógł

posiadać i władać za

Odrą, nic był do pokonania, aż do poddania się cesarzom,
tylko w krajach środkowych, tylko w jądrze Polski. Je
żeli to podanie jest prawdziwe, to chyba do Obotryckicgo lub Wenulskiego (którego Corner wymienia jak wy
żej) ściągać się może.
B. „Tymczasem Udo, szanowny marchion Misckona
wiernego cesarzowi, i trybut aż do rzeki Warty płacą
cego, zgromadziwszy wojsko naszcdł”.
Trudno pojąć, dlaczegoby Id o miał nachodzić Misekona, jeżeli był wierny cesarzowi i trybut płacił aż do rzćki Warty. Z dalszego atoli opisu Dytmara dowiadujemy
(1)

Dla dosłownego tłómaczenia, nie miałem względu na styl.

(2) Ditiones.
(3) Obacz wyżej spis.

f
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się, że tenże Udo był pod Cidyncm r. 972 pobity na gło
wę, przez Cydebura brata Misekona.

Powodów tćj na

paści, szuka Naruszewicz (nota 2 do roku 972) w ła
komstwie margrabiów Niemieckich: ale mimo tego, że
Gallus i Kadłubek nie znali Cydebura, i o zwycięztwie tak
wielkićm nad Udonem nic nie napisali, przyjmuje zwycięzcę
za brata Mieczysława Piasta, i tym sposobem plącze go
z Misekonami Słowiańskiemi. Nie mógł on być Misekonem
Dytmara, bo poddany cesarzowi ze wszystkierni so

bie podległemi (1), byłby musiał trybut płacić nietylko do Warty ale do Wisły; tym mnićj można przypuścić
na karb tego panowania, zwycięztwo Cydebura podCidynem (2) bez podzi\vienia, iżby w czasach gdy Gallus
zbierał powieści o Popielaci) i Piastach a Kadłubek o Le
chu rozmawiał, o bitwie tak sławnej, zmieniającej sto
sunek do cesarstwa (bo zwycięzca nie płaci trybutu), tradycya już miała zaginąć w kraju. Wszakże do dzisiaj po
dania i śpiewy ludów, wiele takiego przechowały, o czćm
historycy nie napisali. Iż o zwycięztwie pod Cidynem ani
o Cydeburze, bracie Mieczysława, nie wiedziano, a przy
najmniej za Polskie jednego, a za Polaka drugiego nie zna
no, jest niewątpliwe; bo kronikarze zamilczają czasem
klęski narodowe, ale zwycięztw nigdy. Z naszych żaden
o Cydeburze i zwycięztwie wspomnianćm nie napisał:
Naruszewicz go tylko przyszył do naszej historyi; co
obok dostrzeżonej przez niego mięszaniny imion Mesików,
Miseków i Miśków, oraz kilkakrotnego jej wytknięcia,
wydaje się ubieganiem za czczą sławą z rozciągłości
dziedzictw, i posiadań Polskich.
(1) Obacz wyjątek cyto. pod A.
(2) Cidyn mają za Szczecin (?)
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To przyznanie się do Cydebura, osłabia wszystkie grun
towne, pracowicie wydobyte z Niemieckich źródeł, od
parcie podległości Polski; a nie masz dowodów pewnych,
aby ujście Odry, od miejsca gdzie wpada W arta, stale Pol
skiemu panowaniu podlegało. Owszem, Micraelius, Bugenhagen i inni Pomorscy pisarze, wyraźnie zaprzeczają.
Naostatek, wracając się doDytmara: wszakże on nie napi
sał, aby Miseko o którym tutaj mówi, był Mieczysławem
Polskim; choć tę różnicę musiał znać mówiąc na str97,
p. r. 986 (o czćm niżej): Miseconis Poloniorum ducis &c.
C.

„ W onych dniach (mówi o świętach wielkano

cnych odbytych uroczyście r. 986 w Kwedlinburgu):
„Miseko siebie samego królowi poddał, a z innemi dara
mi wielbłąda ofiarował, i dwie wyprawy z nim odbył.”
Znów tu występuje Miseko. Czy ten co Udona pobił?
W ątpić trzeba, bo nacóżby się miał poddawać Ottono
wi dziecku, kiedy namiestnika Ottona W . zwyciężył? Czy
Miseko co z Mistui i Bolesławem Czeskim, był na świę
tach w Kwedlinburgu 984 r.? Zgadywać trudno; więc
obaczmy:
Otton II umarł r. 9 8 2 , gdy trzechletni svn jego Ot
ton III od Włoskich i Niemieckich magnatów wybrany
na sejmie w Weronie, potem w Akwizgranie namaszczo
ny i koronowany IV roku, przeto 986 miał Otton III lat 6.
Takiemu więc dziecku Mieczysław Piast miał się pod
dać sam, dary mu złożyć, wielbłąda ofiarować, i dwie
wyprawy pod wodzą jego odbyć!... Podobnych romansów
historycznych niewiele mamy. Przecież jak Naruszewicz
tak Bandtkie, wyprawiają Mieczysława do Kwedlinburga.
Ależ jak?... Oto Naruszewicz r. 972 t. j. do Ottona W .
o czćm nawet Dytmar nic pisze. Bandtkie zaś nie powiada
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kiedy, tylko domyślać się daje, że także roku 9 7 2 , bo
po zwycięztwic nad Udonem. To byłoby zbytkiem ewangielicznej pokory nowego chrześcianina. Co do bytności
w r. 986 i hołdowniczego wielbłąda, powie może kto:
prawda, malutki był cesarz, ale za niego rządzili arcybi
skup Moguncki Willegis z opiekunką Teofanią matką,
którzy

darującego siebie Mieczysława przyjąć mogli.

Niechże się więc darował, byle nie Polskę, bo darowizna
nie byłaby ważna dla narodu, sam sobą rządzącego, przez
xiążąl czy wodzów. Terazże wielbłąd nie może nicdoporaódz do wykrycia, czy go Polski, czy Słowiański ofiaro
wał hołdownik, bo ani nad W artą ani nad Elbą się nie
żywi. Może to był, jako przy wielkićjnocy, dla malutkie
go cesarza wielbłąd z ciasta lub piernika? Nakoniec

dwie wyprawy z nim odbył: nie umiem sobie wystawić
wypraw wojennych, pod wodzą sześcio-letniego dziecka;
dlatego nie pytam się nawet dokąd? przeciw komu? bo
chcąc naigrawanie się z rozumu ludzkiego żartem od
płacić, musiałbym dopuścić się drugiego; a za pierwszy,
uniżenie poważnego czytelnika przepraszam.
D.

„Tu Miseko i Mistui i Bolesław książęta, z różne-

mi licznie przybyli; przyrzekłszy sobie pomoc, królowi
jako panu poprzysięgli.”
Objaśńmy tę okoliczność
Po śmierci Ottona IIg0, Henryk książę Bawarski pre
tendent do cesarstwa, zwalczony i jeszcze za życia tego
cesarza uwięziony, po wyjściu na wolność, znalazł się na
tym sejmie czy zjeździć w Kwedlinburgu, i za pomocą
książąt Słowiańskich z Niemcami trzymających, tudzież
stronników swoich, królem się dał ogłosić. Lecz nie mial
dosyć potęgi, aby się namaszezyć i koronować mógł dać;
Tom |. Laty IMS.

^
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’albowiem Teofania matka, Adelajda baba, i Matylda ksieni
Kwedlinburska, ciotka, z arcybiskupem Willegis znowu
przemogli; zaczem jednak rzeczy ten obrót wzięły, wyli
czeni tu przez Dytmara królikowie Słowiańscy, nie O t
tonowi, lecz Henrykowi pomoc i powolność zaprzysię
gli. Chcieć przeto między niemi Mieczysława Piasta wy
naleźć, potrzeba pierwej udowodnić, że już był kome
sem lub książęciem imperii; kiedy przecież ma dopićro
być pokładane za dowód, że nim być mógł.

Wszakże

tego żaden historyk nie napisał, aby książęta albo królolowie Polscy, do wyboru Niemieckich cesarzów należeli.
E.

i F. p. r. 990. „ W owym czasie Miseko i Bolesław

poróżnieni, wiele sobie nawzajem szkodzili; Bolesław
przywołał Lutyków rodaków i zawsze sobie wiernych
na pomoc, Miseko jednał sobie wsparcie cesarzowej
(Teofanii)” P. r. 986. „Dla tego Misekona, Polaków
znanego książęcia i w poprzednich księgach powiększćj
części oznaczonego, dawniejszy czyn opowiadam.

Ten

pojął za żonę Bolesława z Czech, najwyższego władzcy
siostrę.”
Co do pierwszego, łatwo się da rozwikłać to wspo
mnienie Miseka, skoro poprzednim wywodem okazane,
że nie Mieczysław Piast, ale Mesiko Słowiański wr. 984,
głosował za Henrykiem pretendentem w Kwedlinburgu.
Jakoż nie wyraził go Dytmar, tylko po imieniu nazwał,
uważając go dobrze w Saxonii znanym za wazala, na
czele Obotrytów, w owym czasie z cesarzem trzymają
cych. Nie daje mu tćż żadnego tytułu i samem imie
niem określa. Inaczćj się rzecz ma z Mieczysławem Pia
stem: mianuje go wyraźnie zaraz na str. 97 książęciem
Polskim; a tćm samćm wskazuje, że co dotąd o Miseko-
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nie powiedziane, nie do niego, lecz do Słowiańskich się
ściąga. Następujące wyrazy wprawdzie nasuwają przeci
wieństwo, lecz to miejsce bardzo mi się podejrzanym wi
dzi. Raz pod względem stylu: bo nie tak jak stoi u W a 
gnera. którego wydania używam tutaj (1), ale raczćj incliti

d in superioribus libris signati ducis, staćby powinno;
co za dopisanie słów incliti et in superioribus libris si
gnati, uważane być może. Powtóre, nie zwykł Dytmar
do nikogo ani do siebie samego się odwoływać, i nic nie
cytuje. Naostatek, dlaczegożby miał być tak niewyra
źnym na 96CIU stronicach, po imieniu tylko nazywać,
a dopićro na 97m^ poprawić się i wygrzecznieć nazywa
jąc książęciem—

Polskim? wszakże prócz tego, nastę-

pujący zaraz po tym peryodzie opis Dąbrówki, powinien
był, przy pierwszej o nim wzmiance zamieścić, gdyby
swego Mesikona na str. 27, 36, 65, 69, 71, miał za
Mieczysława Piasta jćj męża. Nie uczynił tego, bo jeszcze
o nim pisać nie chciał, i rzeczywiście nie pisał.

Jestto

zaiste pewna opieszałość, dwuwykładność rodząca; lecz
gdzieżto kroniki średnich wieków są jasne i pewne, gdy
mówią o Słowianach? Historycy Czescy, i Niemieccy, do
strzegli tćj próżni u Dytmara, chcieli ją zapełnić, i za
pełnili rozmaicie, aleją niechęci dla Polaków poświęcili.
Przypisali Mieczysławowi Polskiemu wszystko, co Mesikowie Słowiańscy robili i co się z nim działo; bo nastę
pcy Mesikona stali się Niemcami, a Mieczysława Piasta,
Niemcom zostali groźni. Tak. nie Dytmar, ale kompila
torowa po nim, wymyśliwszy hołdownictwo i zawisłość
*
od impern, odwołują się niby do niego; choć nigdzie
•

•

(I) Ob. cyt. taciń. pod F.

*

•
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nie powiedział, aby Polska była onemu podległa. Któż
może przypuścić, aby Dytmar, okazując tyle niechęci dla
Bolesława Chrobrego, nie opisał był obszernie, aż do
najdrobniejszych szczegółów (1) kiedy, jakim sposobem,
i pod jakiemi warunkami, kraj tak wielki i zaludniony
podległ cesarzom; aby zwiększam

przekonaniem na

zwać Bolesława buntownikiem; nie chytrym, nie wężem
jadowitym, jak Annalista Saxo? Powiedziałli aby słowo,
ile się czego od Polski należało, kiedy, i co dano, lub
dawać miano? Niczego w tej mierze doczytać się niemo
żna w Dytin ara kronice; późniejsi dopiero chcę wynajdo
wać, czego on sam nie myślał.
Nasi najdawniejsi historycy, nie zostawili nam żadnej
wiadomości o jakimbądź trybucie, o jakiembądź holdownictwie dla imperii, bo pisali z krajowych jedynie czer
piąc źródeł; Naruszewicz dopićro, a za nim Bandtkie, na
czytawszy Niemieckich kronik, silnie uzurpacye odparli;
czepili się atoli przypuszczenia, że Bolesław Chrobry
mógł być komesem, i hołdować z posiadłości Nadelbiańskich; czego jednak nie dowiedli, bo dowieść nic mogli.
0 komesostwie i hołdach, nie wiedząc dawni, nie mogli
także nic powiedzićć, za którego to panowania Polska
została niepodległą; któremu bohaterowi swojemu win
na wyswobodzenie? Opuszczenie należnej za to pamięci
1 wysławienia byłoby winowajczem; większa albowiem
cześć należy obrońcy, niżeli zdobywcy. Szanowniejszym
jest w Moskwie i w oczach słuszności Minin i Pożarski,
niż Żółkiewski i Sapieha tamże.
(I) Ob. zdanie Mclauchtoua wyżej.
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Tejto zamianie Misekona na Mieczysława Piasta, win
ni jesteśmy wojnę z Geronem, Cydebura, zwycięztwo
W igmana, Udona, wzięcie Brandeburga, wojnę z Lutykami, i tym podobne rycerskie dzieła, o których się pe
wnie miłującemu pokój (bo takim go malują dawni)
Mieczysławowi nie śniło.

Zaszczytniejszćm dla niego

zdaje mi się przyjęcie wiary chrześciańskićj i spokojne
rządy, niż mniemane podboje, lub mięszanie się do spraw
Niemieckich (1).
G. p. r. 100*2. „Tymczasem Bolesław syn Misekona,
wiele pośledniejszy od ojca, ucieszywszy się ze śmierci
Eckiharda komesa, wnel wojsko zebrał i całą Marchią
komesa Gerona za Elbą leżącą, zagarnął. Potem obiegł
szy i wziąwszy Bndissyn, zaraz poszedł do Streli, a Meis
sen pieniędzmi uwieść zamierzy ł.”
H. „Z tego powodzenia dumny, wszystkie państwa
swojego granice aż do Elstery oznaczył, i załogami osa
dził."
I. p. 116, r. 1002. „Jak godnie porównać niemożna
przodków nasz\ch z tegoczesnemi! Zażycia wybornego
Hodona, ojciec jego Mesiko, do domu w którym się znaj
dował, z futrem na piersiach (crusinatus) wejść, ani gdy
tamten wstał, usiąść nie śmiał. Boże odpuść cesarzowi,
że panem zrobiwszy holdownika, tyle go wywyższył, iż
zapominając prawideł ojcowskich, śmie powoli od podle
głości swoim przełożonym usuwać się, i podłym pienią
dzem uwiedzionych, jak wędą łowić, niszcząc służebność
i wolność.”
(1)
Przepraszam miłośników dziel rycerskich, że mniej chluby
upatruję dla Polski w podbojach, niż w niezaprzeczonej dążności
narodu, do przestawania na swojem.
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K. p. 119. „Bolesław zaś miasto Misneiiskie (Meis
sen) niezliczonym mnóstwem pieniędzy nabyć pragnął.
A ponieważ królestwo nie cierpiało niedostatku, i król o
nic niedbały usilnie nalegał, aby go, po oddaniu sobie

Lucidizi i Milzieni (1), bratu jego Guncelinowi zostawio
no; odtąd komes Henryk, mój siostrzeniec, miastem za
wiadujący, jakim tylko mógł sposobem, pomagał mu
ochotnie i przyjaznie.”
Zebrawszy te myśli i opowiadania, widzimy, że Bole
sław r. 1002 z bronią w ręku posiadł niegdyś Marchią
Gerona, i przy układach Miśnią dla Guncelina brata swe
go (2), uzyskał, nie okupiwszy ją pieniędzmi, gdyż ich król
nie potrzebował. Odtąd komes Henryk ochotnie pomagać
mu zaczął. Jakiemże więc czołem, śmiałby był Dytmar na

nie można godnie porównać przodków z icspółczesnemi i d. gdy układ wMerseburgu (czy Budissynie)
pisać:

zatargi ułatwił, i dobre porozumienie przywrócił tak da
lece, że komes Saski, siostrzeniec czy synowiec auto
ra, miastem na rzecz Bolesława zawiadywał? Musiałby
chyba zdradzić cesarza i przejść do Bolesława.

Gdy to

wszystko działo się po świeżem obraniu Henryka Ba
warskiego, ostatniego z Ludolfingów r. 1002, przypu
ścić trudno, aby Dytmar wiat 6 biskup w tymże Merseburgu, mógł za podobną naganę swego pana, na tę
godność być wyniesiony.

Jest więc prawie widocznćm,

że ten sarkastyczny ustęp jest

później przypisany:

i wtem nawet zhistoryą poprzednią sprzeczny, bo mó
wi o Ilodonie (Udonie) którego Mieczysław zwyciężywszy

(1) Włości Łużyckie, niższa i wyższa.
(2) To braterstwo potrzebuje jeszcze wywodu.
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jak Dytmar), nie mógł za swego zwierzchnika uważać,
futro książęce zdejmować, i przed nim powstawać. Dla
tego tćż Ann. Saxo, dosłownie prawie Witykinda wy
pisujący, i słowa Dytmara powtarzający, wypuścił go
zupełnie, albo co podobniejsze, nie znalazł go wrękopiśmie owego czasu.

A chociażby nagana ta prawdziwie

od Dytmara pochodziła, chęć zagmatwania i zastosowa
nia do Bolesława Chrobrego, wykrywa się w wypuszcze
niu, obok rzeczownika
miotnika

Slacu??i,

łribułarium ,

położonego przy

jak za świadectwem Wagnera, wy

dawcy kroniki Dytmara, wr kodexie Bruxelskim znajdo
wać się ma (1), gdyż Bolesławr nigdzie nie jest przez nie
go zwany Slavus, tylko Dux Polonorum, Poloniae i t. p.
L. p. 92. „Cesarz od pomienionego xiążęcia wielkiemi darami ozdobiony, a co mu się najwięcej podobało,
300sel pancernemi żołnierzami.”
Mylne jest tłómaczenie darów, za daninę, za trybut: bo

munificentia, obdarzenie, jest czynem wspaniałomyślno
ści, nie obow iązkowy m. Trybutem, daniną, nie ozdabia się,
ale się ją oddaje, wypłaca: non decoratur sed solvitur.
Możnali kontrybucyą decorare? Dopełniający należności
nie przyozdabia, lecz wywięzuje się z tego, co się od niego
należało, należy.
w Chcieć rozumieć,’ że muneribus et łrecenłis militihiLs loricałis decorare, jestto dostarczyć
posiłek hołdowniczy; trzeba wierzyć, że i Zygmunt III
był hołdownikiem cesarza Ferdynanda, gdyż mu posłał
Lisow czyków na pomoc. A gdyby wyżej wspomniany wiel
błąd oznaczał hołdow nictwo, to i Osman musiał być na
szego Władysława IV hołdownikiem, gdyż mu podaro
wał słonia; jak świadczy Wassenberg p. 128.
fl) P. 116 w przypisach.

\
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Wiele jeszcze vv kronice Dytmara znajduje się miejsc,
gdzie o Bolesławie Chrobrym jest mowa: przytaczania
i rozbiór ich naprowadziłyby na powtarzanie i rozcią
głość zadanie niniejsze przechodzące. Idźmy więc za historyą imperii, gdzie do rzeczy Polskich Dytmar powoły
wany.
Po układzie 1002 r. i wygnaniu Polaków z Pragi,
miał cesarz Henryk II zrobić wyprawę na Polskę, i bez
zwycięztwa, bez walki, 22 września przyjść do Między
rzecza, a ztamtąd posunąć się o mil dwie pod Poznań. Tu
dopićro Bolesław przestraszony, zawrzeć miał pokój,
a raczćj wyżebrać (1); Henryk zaś powrócić do siebie
z wojskiem zgłodzonćm, strudzonćm, bardzo osłabionćm,
i ze łzami (2). Była to pora wymódz mniemany trybut:
lecz miłosierny dla Polski Dytmar, bynajmniej o nim nie
mówi, ani warunków pokoju nie wyjawia. Nie z jego
przeto współczesnego świadectwa, ale z późniejszych
kompilatorów, wypisali Niemieccy historycy a między temi
Richard Roepel, że wszystkie posiadłości Łużyckie i Nie-

miecko-Słowiańskie utracił. Dodał jednak potem, że
w roku 1007 stanąwszy

pod Magdeburgiem, odrazu

wszystko odzyskał: nie śmiejąc przeciwić się Dytmarowi
mówiącemu że Luzici, Zarę i Selpuli (3) znów zajął.

W roku 1 0 1 1, zrobił Henryk nową wyprawę prze
ciw Bolesławowi. Bolesław zwycięzcą powrócił (4). Ale
(1) Perfidos interccssores regis gratiam petiit. Dit. p’. 153.
(2) Kron. Kwedlin. Hex quamvis dolens assumpta non bona
pace, cum lachrymis revertitur.
(3) Boleslaus autem Luzici, Zara et Selpuli denuo occupat. P*t.
p. 157.
(4) Victrix turba cum seniore suo laeta rediit. Ditmar p. 185.
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cóż?... prosi zaraz w 1013 cesarza o pokój; sam z sy
nem Mieczysławem do Merzeburga przybywa, zostaje
wazalem i przysięgę składa. To ma być oparte na świa

„et interposiłis diebus pancis Miscco Bolislam ftlius, cum magnis zeniens muncribus, rcgis efficitur, et fidem cum
sacramento firmat. Nie jest to rzetelne tłómaczenie, ani
z treścią zgodne, bo regis efficitur, nie znaczy oddanie
się cesarzowi na sługę, Dicnstmanna, Manna (1). Nie
żegna się, nie odprawia manna cum magno lionore, jak
dectwie Dytmara p. 190}, które tak brzmi:

dalej mówi Dytmar, i do nowych odwiedzin nie zapra
sza (2), ale mu się nakazuje.
Tym mniej z wypadkami zgodne jest wyłożenie słów
p. 191: ,.In die sancto manibus applicatis miles efficitur,
et post sacramenta rcgi ad ecclesiam ornato

incedenti,

armiger habctur", na Mannschaft czyli służebność ce
sarzowi; gdyż applicałio manum, była ceremonią przy
pasowaniu na rycerstwo, a niewazalstwo; bowazalstwo
i lenność, narzucana była bez obrządków, a pasowanie
na rycerstwo, nie wiodło za sobą służebności (3). Dlatego
miejsce to, między wykładaczami i kompilatorami Nie*
mieckiemi, niejednakowo jest rozumiane; żaden też nie
śmiał dodać, że się do trybutu zobowiązał. Z łaski więc
kompilatorów rzeszy, Bolesław Chrobry dwa razy poko
nawszy cesarza Henryka, miał zostać, szczęście jego, armigierem (t j. tyle co giermkiem).
i

(1) Tak Roepell, Polens Gcschichte.
(2) łamże: et ul Uerum teniret dclectatur.
(3) Ob. Naruszewicza his. T. IV, wyd. Lips., str. 109, a między
innemi dziełami, łalkensteina Gesch. derRitter Orden.
T om I. Luty 1M5.
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Nie mówi Dytmar, ani kroniki kompilatorów, ani dzi
siejsi historycy, jąkato była

rota tych przysiąg syna

i ojca, władców Polski; wielka szkoda! możeby się spór
załatwił.

Przecież nic mogły być homagialue, bo zwy

cięzca takich zwyciężonemu nic składa; nie wierności,
bo o takiej nieomieszkałby Dytmar napisać: chyba za
ręczenie, że.... już bić nie będzie.
Od Karola W . po ujarzmieniu Sasówr, zaczęły się wal
ki Niemców z narodami Słowian zachodnich, i Nadelbiańskieh. Odrzucając nader wątpliwe wojny Mieczysła
wa I, Polacy dopićro od Bolesława Chrobrego mięszać
się do nich zaczęli, według świadectw pewnych. Prze
szło lat 200 sami Nadelbiańcy i nad niższą Odrą mie
szkające narody, starczyły potędze Karlowingów i Ludolfingówr; a bez haniebnych zdrad (1) i mordów' (2), a szcze
gólniej już wtenczas znanej sztuki rozdwajania i kłóce
nia między sobą Słowian, nie byliby zwyciężeni. Lecz
/
(1) Tugumir, domniemany książę następca w Hawelangu, do
stał się w niewolą pod Lunkini (roku 930); a chociaż niewolnicy
wszyscy od Niemców wycięci zostali, cesarz darował mu życie.
Uwięziony, wielu pieniędzmi i obietnicami dał się nakłonić do
zdrady swoich współziomków. Uciekł jakoby potajemnie, i udał
się do warownego lirennaburga. Hawelanie poznawszy go, za
pana uznali: wtenczas przywołał do siebie synowca, jedynego
potomka książąt Hawelańskich, i dostawszy w ręce swoje, na
mordował. Potem czyniąc zadosyć swemu zobowiązaniu się, mia
sto i kraj królowi oddał. Po ujarzmieniu tego pierwszego, podda
ły się aż do Odry wszystkie Słowiańskie narody (około 937).
(2) Geron, rządca zdobytych na Słowianach krajów, kazał je
dnej nocy zaproszonych do siebie 30 książąt Słowiańskich, i przy
bankiecie upojonych trunkiem, we śnie pozarzynać. Co mieli
z sobą pozabierał, później posiadłości ich jakoby dobrym spad
kiem nabyte, naszedł w celu przywłaszczenia- Takiemito środdarni giermanizowano kraje Słowiańskie (Ob. 941 i d.).

P O L SK I.

323

gdy przy końcu X g0 wieku, ocierać się już poczęli o Pol
skie pokolenia, los ujarzmionych i tępionych pobratym
ców, przeraził młodego Polskiego bohatera. Bądź z wła
snego popędu, bądź tćż wezwany, obalił potęgę cesarza;
nietylko na prawym brzegu Elby, ale mu jeszcze na le
wym zagroził. Nie był więc jedynie zdobywcą, jak Otto
nowie lub Henryk, ale i oswobodzicielem (1).

Oso

bliwsza zatćm byłaby' skrucha czy polityka Wielkiego
Karola, aby dzierżąc w swoim n;ku Budissyn, tłukąc
warownie dzisiejszego Meisenu, jechał do Merseburga
zostać wazalera, mogąc ztamtąd wypędzić cesarza.
Wracając do historycznego wątku, godnćm jest uwa
gi: że chociaż Dytmar nie napisał, aby Bolesław zobo
wiązał się na lennika Henrykowi cesarzowi, kompilatorowie dawni i późniejsi wynaleźli jakiś rozkaz, aby się
stawił na wyprawę do Włoch (r. 1013), czemu ma się
rozumieć, zadosyć nie uczynił. Oprócz tego nieposłuszeń
stwa, gorzej zamyślał: bo Udalryka Czeskiego wciągnąć
(1) Zdaje mi się, że Naruszewicz, niedosyć miat na uwadze historyą narodów Słowiańskich nad Elbą i naszą Odrą, pisząc
w miejscach bardzo wielu: ,,Cesarz nadał, cesarz ustąpił włości,
miasta, marchionatu” i t. p., gdy przecież one zawsze prawie we
wojnie przeciw swym najezdcom, ani się dobrowolnie poddały,
ani też zawojowane, utraciły niepodległość, aż dopiero w drugiej
połowie X II wieku, za Saskiego Henryka Lwa i Brandeburskiego
Albrechta Niedźwiedzia. Aż do tego czasu widzimy cesarzów,
więcej tytularnie niż rzeczywiście rządzących lemi krajami. Czę
sto zwalczeni, czyściej jeszcze powstali. Nikt więc o nich bez
nieb, nie mógł stanowczo wyrzekać. Nie mógł cesarz oddawać ani
Luzacyi, ani Misnii w lennictwo, bo jej nie zawojował, ani mu
się Lusizi poddali. Jeżeli więc Bolesław kraje ich posiadł nad
Elbą jako zdobywca t był ich podobnym jak cesarz nieprzyja
cielem: jeżeli zaś zajmował tjlko w celu wyswobodzenia, mu
siało mu zbywać na sposobach obudzenia interesu współplemiennego. Ja trzymam Bolesława za zdobywcę.
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do ligi przeciw cesarzowi. W tym celu posłał syna swe
go Mieczysława dla namówienia go, do pomagania Nadelbiańcom, chcącym zrzucić jarzmo Niemieckie. Lecz
Udalryk przenosząc łaskę cesarską, nad interes narodu,
Mieczysława uwięził, a drużynę jego wymordować ka
zał. Niemieccy historycy, posuwając rzecz dalej, opowia
dają: że się Henryk straszliwie rozgniewał, i chcąc są
dzić Bolesława (swego zwycięzcę), kazał mu się r. 1015
stawać do Merzeburga. Ale ten (oczywista rzecz) rozka
zu nie słuchał, tylko pieniędzmi zjednał sobie głosy. Ce
sarz się udobruchał, i Mieczysława wypuścił. Tutaj ła
skawszym był Dytmar dla Polski, niż oni; gdyż p. 207
mówi, że cesarz zwołał consilium nie sąd, i przedniej-

y,vicit pecunia consilium, et ut hoc carius esset Bolislaw in
fidem suam et cum omnibus, quae habebant, Miseconem haec a caesare suscipiens, reduxit.” Ta kto są
szych zapytywał członków’ co ma robić. Ale:

wykładane kroniki źródłowe! Albo im się zdawać musi, że
zmyślać trzeba gdy starsi zmyślali, i przyznać się nie go
dzi, iż cesarz nie chciał groźnego drażnić Bolesław a; albo
tćż ówcześni monarchowie musieli być nieograniczenie
grzeczni, i ewangielicznie pokorni, gdy Bolesław' dwakroć zwyciężywszy Henryka, poddaje mu się, i gierm
kiem jego zostaje.

Henryk zaś nie zważając że swemu

Dienstmannoici rozkazywać ina
silium, radzi się com a począć, i

prawo, zwołuje

con

uwięzionego syna Bo

lesławowi powraca, prosząc (Dytmar pisze upominając),
aby mu przyjaciół nie psuł (1), i znów kiedy przyjechał.
(1) Dytmara p. 207.
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Nasi historycy, począwszy od Galla aż do Naruszewi
cza, ani o uwięzieniu, ani o wypuszczeniu Mieczysława
nie napisali; choć żadnej potrzeby zamilczania tych wy
padków nie mieli.

Owszem mogli, naśladując choć

w części chełpliwość Niemieckich, napisać np.: „Niewdzię
czny Udalryk Czech, uwięził syna swego dobroczyńcy,
gdy tenże chciał jego samego i inne ludy Słowiańskie
wydobyć z niewoli Niemieckiej. Lecz cesarz lękając się
potężnego Bolesława, kazał natychmiast uwolnić Mieczy
sława, i Udalrykowi jako hołdownikowi Polski, odbyć
akt pokory.”
Nie musieli nic o tćm uwięzieniu, ani wypuszczeniu
wiedzieć w kraju, żadna tradycj a nie podsyciła ich cheł
pliwości, albo też już wtenczas rozważyli, że i żydzi
nie rządzą, i rządzić nie będą światem, choć Miszna ich
zapewnia, że są na to od Jehowy wybranym ludem.
Naruszewicz zaplątawszy się w kronikarzach Niemiec
kich, musiał się potem spierać i o Bezbraima, o podział
Polski na trzy części, i inne baśnie, zostawiwszy ich mnó
stwo bez odpowiedzi. A lubo o tej epoce więcej glossów
niż historyi napisał, tak skuteczną podjął pracę, jakąby
przedsięwziął głęboki teolog chcący dowodzić, żehistorya
bogów Greckich jest nieprawdziwa. 1 moje pismo wywoła
tylko zapowiedzenie niedowierzającym kronikom: „a fidis•

•

sinus rerum scriptoribus dissentire, non testes curareysed suam sententiam, omniaque libidini et temeritati suae in proferendis judiciis permitiere ’; przez
Schlózera przytoczone: lub gorzćj F. Palackiego sąd napuszysty, podobny do wyrzeczonego w historyi Czeskiéj
wr. 1836 wydanej, na st. 341: „że śliczności kronikarzy
średnich wieków nie znam; wiarogodności Cosmasa, E.
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Sylwiusza, Balbina, Bonfiniego ocenić nie umiem.” Ja zaś
przedwcześnie wyznaję: jako każdemu pisarzowi obce
mu czy Polskiemu, utrzymującemu że Polska płaciła try
but i hołdowała Niemcom, zaprzeczam uważnego poró
wnania już kronik, już dziejów ogólnych wschodu i pół
nocy Europy. I wtenczas dopiero do nie wiadomości się
przyznam, gdy mi dowiodą, że kraje nad i za Elbą, aż do
wyspy Rugii, były Polską; a Obotryci, Wilcy, Hawelanie,
i reszta pokoleń Wendeńskiemi zwanych, byli takiemi
Polakami w X i X I wieku, jak Łęczycanie i Sieradzanie.
Już dziś najznakomitsi historycy Niemieccy , niebardzo
upierają się przy mniemanćm hołdownictwie Polski; zda
je im się tylko czasem, że nie powinni ustępować tego, coich mnichy i biskupi niby zdobyli. Juliusz Löwenberg,
w swoim historyczno-gieograficznym atlasie wFrejburgu
1839 wydanym, i do historyi Rottecka, Pölitza i Beckera zastosowanym, na noappie przedstawiającej obraz kra
jów po Karolu W ., do końca krucyat, na której hoł
downicze ludy są wyraźnie określone, nietylko Polski ja
ko hołdowniczej nie zajmuje, ale owszem granice jej pod
Budissynem kładzie. Nie widać zaś na niej bynajmniej
Czech, choć p. Palacki dowodził, że i im Polska hołdo
wała, płacąc haracz. Nawet R. Roepell w świeżo wy
danej i uwagi godnej historyi

Polskiej, w Hamburgu

1840, przypomniawszy co kronikarze średnich wieków
napisali, kończy tej epoce poświęcony rozdział III na st.
135, temi słowy:

*2)a0 (Ąriftcntfjum hatten bie Deutfdjcn bcn^olen gc*
brad)t; eine politifdjc 4?errfd)aft über biefe $u begriinbeti,
gelang ihnen nid)t. £ie „SJtannfd)afft" befl ^olcnfo*
nigö, i>attc fdjon jeftt febr geringe, faft feine reale £3ebcu*
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taug; in Der 3ufanft t>ermod)ten felbft fraftige ^aifer nur
in golge momentaner Siege (?) eine Slnerfennung berfelben
$u erjtoingen; auf 3al)ri)unbertc fjinauS, blieb $olen ber
germanifc^cn SSelt gegenüber ber unbefiegte $em,
tetyunft unb «galt bed toeftlidjen 8latoent()um3."
(Dokończenie w następującym zeszycie )

O MACHINACH ELEKTROMAGNETYCZNYCH,
przez

C z e r n i ć n j r f / s y e .

Niżeli przystąpimy do zamierzonego w tytule przed
miot«, skrćślimy krótką wiadomość o początku i obszćrności téj nowéj i ważnćj części fizyki, o elektromagnety
zmie.

Stronnicy tak zwanej filozofii naturalnej (Natur-

■
philosophie), uważając różne zjawiska natury, jako przeja
wy jednej tylko siły, wszelkiemi sposobami starali się
najprzód dowićść, że ciała nieważkie, są modyfikacyą jednéj pierwotnéj siły, powszechnej w naturze. Światło,
ciepło, elektryczność i magnetyzm, dla nich zlewało się
już w jedno. Naturalną jest rzeczą, że z wielką żarliwo
ścią chwytali za każdy fakt, wykrywający chociażby naj
dalszą analogię między temi czynnikami natury.
Przed odkryciem elektromagnetyzmu, pominąwszy po
dobieństwo elektryczności i magnetyzmu, ze względu na
prawa wzajemnego przyciągania różnorodnych płynów
obu tych sił, i podobieństwo w elektryzowaniu i magneso
waniu przez wpływ, blizki związek między temi dwoma
czynnikami, wykrywał jeszcze od wielu lat spostrzeżony
wpływ, jaki silne iskry bateryj elektrycznych, uderzenie
piorunu, lub mocne pojawienie się ognia śgo Elmiusza
(St. Elme) na masztach, chociaż nie towarzvszone ude
rzeniami piorunu, na żelazo i igiełki magnesowe okazują.
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Zaraz po znakomitym odkry ciu stosu Volty, na które
go końcach jak wiadomo, utrzymują się dwa różne pły
ny elektryczne, ci filozofowie widzieli w nim dwa biegu
ny magnetyczne, a samo odkrycie przedwcześnie poczytali
za dowód stwierdzający tożsamość tych dwóch sił (1).
Ritter mianowicie utrzymywał, że stos galwaniczny niczem się nie różni od prawdziwego magnesu, i że jako
taki, winien okazywać magnetyczną polarność. Pomimo
licznych doświadczeń, przekony wających o mylności tego
twierdzenia, Ritter dla swej powabnej, i tak obszerne dla
fantazyi przedstawiającej pole, teoryi, zyskał wielu stron
ników.
Usiłowano głównie, za pomocą silnych magnetycz
nych bateryj, okazać działanie podobne do działania sto
su Volty; próbowano nawet, czyliby takie magnetyczne
baterye, nie zdołały wprawić w ruch małych stosów.
Zrażeni niepomyślnością wypadków z doświadczeń
na tej drodze przedsiębranych, zaniechali urządzić od
wrotnych prób, i tym sposobem odkrycie głównego fa
ktu o elektro-magnetyzmie o kilka lat się przewlokło. Do
grona stronników teoryi Rittera, należał także Oerstedt
professor w Kopenhadze; ten usilnie zajmował się wyśle
dzeniem wpływu bieguna stosu Volty na. biegun magne
su. Taką magnetyczną polarność można było poszuki•

f

wac przy zamkniętym lub niezamkniętym stosie. Zeby
(1) Myśl zjednoczenia tych dwóch czynników, tak wielkiej pod
ówczas nabrała wagi, że Akademia Bawarska pod jej wpływem
ogłosiła praemium w 1774 roku za napisanie rozprawy, w której
byłoby rozstrzygniętem: „Czy między elektrycznością a magnety
zmem, istnieje rzeczywiście jakie fizyczne podobieństwo? i jeżeli
ono istnieje, w jaki sposób obie te siły mogą działać na orga
nizm zwierzęcy?”
Tom 1. Luty 1845.
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wszakże stos, w tym ostatnim zostając przypadku, mógł
wywierać jaki bądź wpływ na igiełkę magnetyczną, nie
wynikało to wcale z powszechnie wówczas istniejącego
sposobu zapatrywania się; bo jakkolwiek oddawna już
dowiedzioną była tożsamość elektryczności z tarcia i do
tknięcia, nie przypisywano jednak drótowi łączącemu
obiedwie strony butelki Lejdejskiej, żadnćj polarności.
I dlatego najnaturalniej będzie, ważne doświadczenie, któ
re unieśmiertelniło imię Oerstedta, przypisać przypadkowi.
Zimą z 1819 na 20 rok, Oerstedt na swych prelek
cjach, cienki drót platynowy łączący końce silnego stosu
Volty, rozpalony do czerwoności, przeciągnął w pewnćj
odległości nad igiełką magnesową swobodnie zawieszo
ną, i w igle dały się widzićć oscyllacye; odchy liła się
w bok, zwróciła napowrót do swego pierwszego położę- ’
nia robiąc mnóstwo wahań, niebędąc wszakże stale ani
przyciągniętą, ani też odepchniętą, jak tego spodziewać się
należało. Zdaje się, że ani Oerstedt, ani jego słuchacze,
nic pojęli zrazu całej ważności i wielkości tego faktu;
nie podobna bowiem inaczej wytłómaczyć, dlaczego pu
bliczność, o tern odkryciu dowiedziała się dopiero w sześć
miesięcy, wtedy, gdy je sam Oerstedt ogłosił (1).
Szybkie upowszechnienie i dalsze badanie tego odkry
cia, wstrzymane było poczęści przez pierwotne cokol
wiek skomplikowane, przedstawienie go przez Oerstedta;
trudność ta mianowicie na tem polegała, że wynalazca
I
(1; Nadmienić tu wypada, że na wiele lat przed Oerstedtem, kil
ku uczonych spostrzegli przypadkiem zjaw isko clektro-magnetycane; tak np. Mojon z Gienewy, Romanes z Trydentu, nawet Beccaria (1717); lecz niepo*nawszy się zupełnie na ich nowości i wa
żności, zaniechali dalszych badań; tym sposobem zslawy odkrycia

elektro-magnetyzmu odstąpili Oerstcdtowi.
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jak również i piérwsi fizycy powtarzający to doświadcze
nie, używali zrazu bardzo silnych stosów, tak, że łącznik do
czerwoności się rozpalał.

I dziwną jest rzeczą, dlaczego

Oerstedt, w tak znacznym przeciągu czasu, między odkry
ciem a ogłoszeniem go, nie spostrzegł, że nawet dziś miernéj wielkości tafelki zvnku i miedzi, nietylko taki sam,
ale nawet wyraźniejszy skutek sprawiają, aniżeli stosy
0 wielu parach.
Od chwili powtórzenia tego fenomenu przez pp. Mayer
1Della Rive, datuje się powtórne zajęcie tym przedmiotem;
wtedy nietylko wszyscy fizycy, ale naturaliści, lekarze,
a nawet osoby całkiem obce uczonym poszukiwaniom
z niesłychaną gorliwością i entuzjazmem, rzucili się do
badania tego zjawiska. W uniesieniu, wielu uczonych
a nawet i całe ich grona, akademie, śpieszyły z oświad
czeniem szacunku i podziękowania uczonemu professorowi z Kopenhagi. Dzienniki z lat 1 821, 2 2 , 2 3 , za
jęte byłv wyłącznie doświadczeniami i terminami tej no
wej gałęzi fizyki, nazwanej elektro-magnetyzmem ; do
świadczenia te, po większej części miały na celu wyja
śnienie pierwotnego łaktu.
Usilne zamiłowanie nowego przedmiotu, wkrótce obfi
te przyniosło plony, tak, iż bogactwo faktów w kilkuna
stu latach nagromadzone, wpodziwienie dziś wprawia.
I chcąc cały ten obszar dobrze ogarnąć, nie podobna się
starać o zachowanie ścisłego związku historycznego.
Najlepiej zdołamy przejrzeć ten przedmiot, dzieląc go
sobie w następujący sposób, najwięcćj zresztą zbliżający
się do <hronologicznego ciągu.
AV części fizyki zwanej elektro-magnetyzmem, rozró
żnić można następujące punkta: a) wzajemne na siebie

.3 3 2

O MACniNACH

działanie strumieni elektrycznych, czyli tak zwane przez
Ampèra zjawiska elektro-dynamiczne, od których i cała
nauka elektro-magnetyzmu, przez Francuzów nazwaną
została elektro-dynamią; b) działanie strumieni elektry
cznych na magnesy, i magnesów na strumienie elektry
czne; c) działanie magnetyzmu ziemskiego na strumienie
elektryczne; i nakoniec, do elektro-magnetyzmu dodać
należy najobfitszą część w zastosowania, d) działanie stru
mieni elektrycznych
na
żelazo.
(I
M
f
Jeszcze właściwa nauka elektro-magnetyzmu była
w dzieciństwie, gdy Ampère odkrył wzajemne działanie
łączników wiodących strumienie elektryczne. W ielki ten
fizyk sam prawie obrobił ten przedmiot, zbogacił go
mnóstwem ciekawych faktów, a w końcu spoił je piękną
analityczną teoryą, z pomocą którćj rozwiązać się dają
wszelkie trudności i wszystkie fenomena dotyczące przy
ciągania i odpychania strumieni elektrycznych.

Teoryą

swą oparł na dwóch fundamentalnych faktach, mianowi
cie: a) że dwa przecinające się strumienie płynące w jednę stronę, przyciągają się; jeżeli zaś idą wsfrony prze
ciwne, odpychają się; i b) że działanie prostolinijnego łą
cznika, jest zupełnie takież same, jak i łącznika pogięte
go, połamanego, mało jednakże od linii prostćj zbacza
jącego.
Niebawem po odkryciu Oerstedta, dowodzącem wpły
wu strumieni elektrycznych na igły magnesowe, zbadano
okoliczności towarzyszące sile elcktro-magnetycznćj (l).
Przekonano się, że siła ta nie przestaje wywierać swego
(1) Silę znaglającą igiełkę magnesową do ruchu, w Ićm do
świadczeniu nazwano siłą elektro-magnetyczną.
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działania wskroś przez wszystkie ciała, wyjąwszy tylko
takie, które są zdolne do namagnesowania. Biot i Savart
znalezli że działanie tej siły, jest w stosunku odwrotnym
odległości; to fundamentalne prawo dowiedzionem zosta
ło za pomocą szeregu licznych doświadczeń, robionych nad
liczbą wahań igły magnesowej, na którą wpływ ziemi
został zobojętnionym za pomocą mocnego magnesu.
Ustawiając na południku magnetycznym łącznik stosu
nad osią igły magnesowej, tak, aby strumień elektryczny
i linia łącząca bieguny igły, znajdowały się na jednaj płaszczyznie pionowćj, jeżeli strumień płynie z północy na
południe, to północny (1) koniec igły, odchyla się na
wschód. Odchylenie to w pierwszej chwili, jest mocniej
sze; wielkość jego zależy od siły stosu; maxymum tego
złączenia wy nosi 90°.

Ustawiając zaś strumień płynący

w tymże samym kierunku pod igłą magnesową, koniec
północny igły odchyla się na zachód.

Jeżeli bieg stru

mienia jest odwrotny, t. j. z południa na północ, igiełka
zbacza wr strony

przeciwne

poprzednio

wyrażonym.

W tym razie, kierunki wskazane przez igłę magnesową,
z przyczyny magnetyzmu ziemskiego nie są takie, jakieby
przyjęła igła oswobodzona od wpływu ziemskiego. Igła
astatyczna, czyniąca temu ostatniemu zadosyć, przekony-

(I) Nadmienić tu wypada, że co się tyczć biegunów igty ma
gnesowej, te nie we wszystkich językach jednakowe noszą na
zwania: Anglicy i Niemcy, koniec igły magnesowej zwracający
się ku północy, nazywają biegunem północnym, a drugi kierują
cy się na południe, południowym; przeciwnie Francuzi, wycho
dząc z prawa przyciągania różnorodnych biegunów w magne
sach, biegun igły wskazujący północ, czyli przyciągany przez
północny biegun ziemi, nazywają południowym (austral), a bie
gun zwracający się na południe, północnym (boreal).
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wa, że siła zmuszająca igłę do ruchu, zwraca ją zawsze
prostopadle do łącznika , nieprzyciągając wszakże żadne
go jej bieguna.

Te zjawiska były już odkryte przez

Oerstedta, i wkrótce przez de la Ilive, Schweiggera, Me
yera, Ampèra i wielu innych stwierdzone.

Początkowo,

podciągnięcie pod jedno prawo tych różnych związków
zachodzących między kierunkami, położeniami igły i stru
mieni elektrycznych, zformułkowanie ich że się tak wy
rażę, połączone było z wieloma trudnościami.

Ampère

szczęśliwie pokonał te trudności, dziwnym lecz zarazem
głębokim pomysłem. Ampère, jak mówi Pouillet, nie po
przestał na uważaniu kierunku strumienia w łączniku,
ale nadał mu głowę, nogi, ręce; słowem zrobił z niego
człowieka.

Wyobraźmy sobie takiego człowieka w czę

ści łącznika wiodącego strumień elektryczny, obróconego
nogami w stronę gdęie jest zynk, a głową gdzie jest
miedź, czyli tak, aby strumień elektryczny wpływał przez
nogi, a wychodził głową; nadto niech la figurka obróco
ną będzie zawsze twarzą do środka igły magnesowej,
naówczas działanie strumienia na igłę, daje się zawrzeć
w następujących słowach: że koniec igły północny, zba
cza zawsze w lewą rękę figurki.

Ten obrazkowy spo

sób przedstawienia szukanego kierunku igły, podanej na
działanie strumieni elektrycznych, jest zupełnie dokła
dny, i do wszelkich przypadków dający się rozciągnąć.
Z przytoczonych powyżej faktów, dotyczących działa
nia strumieni elektrycznych na magnesy, wynika, że wpływ
stmmieni na igłę podwoi się, jeżeli drót wiodący stru
mień, przeciągniemy równoodległe nad igłą, następnie za
gniemy pionowo, i poprowadzimy znów równoodległe
od igły ale pod nią; końce zaś jego złączym z dwoma
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różnorodnemi metalami. Schweigger i Poggendorf, użyli
tej własności do wzmocnienia działania siły elektro-magnetycznej, w aparacie zwanym mnltyplikator, służącym
dziś do wykrywania, mierzenia, a nawet wskazywania ro
dzaju elektryczności.

Zbliżamy się nakoniec do zamie

rzonego przedmiotu, działania strumieni na niemagnesowane żelazo i stal.

%

Arago i Yellin jednocześnie prawie spostrzegli, że stru
mienie działają także i na niemagnesowaną stal, czyli, że
siła elektro-magnetyczna, działa nietylko na magnetyzm
wolny, ale i na magnetyzm skombinowany. Doświadcze
nie to polega na tem, iż łącznik stosu zanurza się w opił
ki żelazne; naówczas w czasie przepływu strumienia,
opiłki przylegają wpodłuż dróta warstwami, tworząc jak
by pierścienie współśrodkowe. \Vtymże razie, strumień
rozkłada magnetyzm

skombinowany, i z każdćj opiłki

przez czas trwania strumienia, robi się chwilowy magnes.
Naturalny ztąd wypływał wniosek, że działając stru
mieniem elektrycznym na metale zdolne zatrzymywać
rozłożony magnetyzm, np. stal, otrzymalibyśmy trwałe
sztuczne magnesy. I rzeczywiście Davy stwierdził to do
świadczenie.

Stal może być magnesowaną za pomocą

butelki Lejdejskiej, albo za pomocą strumieni elektrycz
nych, a magnesy temi drogami otrzymane, różnią się mię
dzy sobą. Przy użyciu pierwszego sposobu magnesowania,
na pomyślność rezultatów, wiele okoliczności wpływ wywićrać może; tak np. Savary przekonał się, że siła udzie
lana igiełkom magnesowym, zależy od własności żelaza,
wymiarów igiełek, siły wystrzałów, a nawet natury ciał
otaczających.

Używając do magnesowania strumieni

elektrycznych, Arago spostrzegł, że żelazo daleko sil-
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. nićj się magnesuje jeżeli strumień nie przechodzi równo
legle nad igłą magnesową, ale i igła znajduje się we
wnątrz linii spiralnej, z łącznika utworzonej; przytem czas
przez jaki pozostawia się igła wewnątrz spiralnej, nie
powinien trwać długo, inaczej bowiem bieguny magne
sowe w podobnych igłach zmieniają się, a często nawet
zupełnie je igła utraca. Stal, zwykle kształtu podkowy,
magnesowana za pomocą strumieni elektrycznych, przy
biera nazwisko elektro-magnesu.
Ponieważ żelazo, stal, silniej się magnesują, jeżeli
łącznik przez który płynie strumień, ma formę spiralną,
dlatego oddawna przy robieniu elektro-magnesów, nada
ją taką formę drótom. Jednakże rozpoznanie biegunów
w tak utworzonym magnesie, przez długi czas połączone
było z trudnościami; bo położenie biegunów w stali,
zmienia się nietylko za zmianą kierunku strumienia ele
ktrycznego, ale i ze sposobem w jaki okręcony jest drót
około żelaza. Nim podamy sposób na rozpoznanie bie
gunów welektro-magnesach, ustalmy poprzednio nastę
pujące nazwania. Gdy elektro-magnes stoi poziomo, do
tknijmy się palcem górnej części tego końca, który do
nas jest obrócony; i jeżeli posuwając palec po zwojach
drótu, wypadnie go w prawą stronę na dół, potem pod
walec w lewo, i znów wznieść do góry i tak ciągle aż
do drugiego końca elektro-magnesu, wtedy takie zwoje,
jak w’ botanice nazwijmy dextrorsum; jeżeli zaś drót bę
dzie obwinięty w przeciwnym kierunku, nazwijmy to
skręceniem w lewą stronę, sinislrorsum. Przyjąwszy te
deiinicye, łatwo rozpoznać położenie biegunów w elektro-magnesie, według tego prawidła: gdy strumień pły
nie po drócie obwijającym elektro-magnes w prawą stro-
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nę (dextrorsum), wtedy na tym końcu, przez który stru
mień w drót wchodzi, powstaje w żelazie biegun połu
dniowy, na przeciwnym zaś końcu biegun północny.
Z pomocą tego sposobu, łatwo w każdym elektro-magnesie rozpoznać się dają jego bieguny.
Elektro-magnesy zdolne są przyjąć wielką bardzo siłę
magnetyczną. Dla przykładu, opiszemy tu najsilniejszy
elektro-magnes, zbudowany przez pana Henry, professora wAlbany (Ameryce północnej).
Sztaba żelazna średnicy 4 cali

długa na 20 cali,

zgiętą została w podkowę, i obwitą w dziewięć rzędów
zwojami drótu, którego cała długość wynosiła 540 stóp.
Drót obwijający, nie stanowił jednej całości, lecz każdy
rzęd zwojów, miał swe dwa końce, które następnie złą
czone razem w dwa grube dróty, prowadziły do biegu
nów stosu VoIty. Przepuszczając elektryczność z jednej
pary galwanicznej powićrzchni 4/ 5 stopy □ , za przy
tknięciem kotwicy powyższy elektro-magnes utrzymywał
650 funtów. Tęż samą sztabę obwijając drótem długim
na 728 stóp, w 26 rzędów, za przepuszczeniem strumie
nia z bateryi, w której tafle metalowe miały 5 stóp Q
powierzchni, kotwica tego elektro-magnesu mogła utrzy
mywać ciężar dochodzący 2,063 funtów.
Magnus liczne robił doświadczenia, dotyczące siły elektro-magnesów; za pomocą nich dowiódł, że siła magne
tyczna, jaką zdolne jest przyjąć żelazo, nie powstaje chwi
lowo w tymże samym momencie w którym przykładamy
kotwicę, lecz potrzebuje pewnego na to czasu; w pierw
szej np. chwili po puszczeniu strumienia elektrycznego,
kotwicę z łatwością ręką można było odrywać; po upłyTom I. Luty 1M4.
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wic zaś pewnego czasu, siła ludzka nie była na to wy
starczającą. '
Nadto Magnus przekonał się, że ciężary utrzymywane
przez elektro-magnesy, zmieniają się stosownie do tego,
czyli je zawieszamy bezpośrednio do każdego zosobna
bieguna, czyli do kotwicy łączącej oba bieguny. Tak
np. elektro-magnes utworzony ze sztaby obwitej drótem
długim na 1400 stóp, mógł utrzymywać na każdym bie
gunie zaledwie 2 funty; na kotwicy zaś przyłożonej do
obudwu biegunów, ciężar ten dochodził do 140 funtów.
Przy użyciu sztab stalowych, różnica ta znacznie jest po
mniejszoną.
Przyłożywszy kotwicę do elektro-magnesu, i następnie
przerywając strumień, kotwica nie opada natychmiast
Wattkin’s przekonał się, że elektro-magnes który w cza
sie trwania strumienia zdolnym był utrzymy wać 120 fun
tów, po jego przerwaniu, utrzymywał jeszcze przez 15
tygodni ciężar wynoszący 50 funtów.

On także do

wiódł, że siła elektro-magnesu nie zmienia się wcale
przez założenie miki, między elektro-magnes a ko
twicę.
Naturalną jest rzeczą, że między siłą elektro-magnesu,
a siłą strumienia elektrycznego, zachodzić musi ścisły
związek. Fechner pićrwszy odkry ł prawo: że w pewnych
granicach (gdy ciężar przywieszony do kotwicy, przewyż
sza ciężar elektro-magnesu od 4 do 18 razy), siła elektro-magnesu, jest proporcyonalna do siły strumienia elek
trycznego. Robiąc w tym celu doświadczenia, ztwierdził
i tę Magnusa uwagę: że siła magnetyczna w żelazie, nie
powstaje od razu w całćm swem natężeniu, ale do doj
ścia do maxyraum, potrzebuje pewnego czasu.
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Po Fechnerzc, przedmiot dotyczący siły elektro-magncsu, był badany przez Jacobi i Dal-Negro; najdokła
dniejsze wszakże ze wszystkich, są doświadczenia wyko
nywane łącznie przez Jacobi i Lenza w Petersburgu.
Prawa wykryte przez Lenza brzmią tak:
1). Siła magnetyczna udzielona żelazu, nie zależy od
grubości dróta obwijającego sztukę żelazną.
2). Średnica zwojów spiralnej obwijającćj, nie wpły
wa wcale na wielkość siły magnetycznej, wzbudzanej
w walcach żelaznych.
3). Siła magnetyczna udzielana żelazu, proporcyonalną jest do liczby zwojów linii spiralnej. Nakoniec:
4). Ze siła magnetyczna w żelazie, jest proporcyonalną
do siły strumieni.
Przy tych doświadczeniach wykonywanych z wielką
dokładnością, siłę strumieni elektrycznych oznaczono na
szalkach Bequerel’a; siłę zaś magnetyzmu udzielonego
żelazu, mierzono

za pomocą strumieni elektrycznych

wzbudzanych (indukowanych) w innym drócie, obwijającym toż samo żelazo, lecz powstających dopiero przy
znikaniu magnetyzmu.
Przystąpmy teraz do opisu machin elektro-magnetycznych.

Gdy dowiedzionem zostało iż żelazo działaniem

strumieni elektrycznych, może nabywać znacznćj siły
magnetycznej, naturalną jest rzeczą, że niejednemu przy
szło na myśl użyć tego nowego motora, do poruszania ma
chin. Henry urządził pierwszą machinę elektro-magnetyczną, podobną w swej budowie do machin parowych.
Wahadło żelazne, mogące się obracać na osi po pła
szczyźnie pionow ej, w jego modelu okręcone byłonaobudwu końcach miedzianemi drótami których cztery koń
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ce w dół były zagięte. Pod wahadłem, w odległości je
dnego cala, ułożone były pionowo dwa stalowe magne
sy, obrócone do góry biegunami jednorodnemi np. pół
nocnemu

Przepuszczając strumień

elektryczny przez

dwa końce drótów wiodących do jednego ramienia wa
hadła, wahadło zmienia się w elektro-magnes; przepu
szczając zaś elektryczność przez dwa drugie dróty idą
ce od drugiego końca, wahadło zmienia się także w ma
gnes, lecz którego bieguny są w odwrotnym kierunku.
Aby pojąć bieg tćj machiny, przypuśćmy, że wahadło
stoi poziomo: wówczas przez dróty je obwijające, nie
przechodzi wcale strumień, i wahadło nie ma najmniej
szego magnetyzmu.
Nachylając jedno ramię, dwa końce drótów znajdują
cej się na nim spiralnej, zanurzają się w naczyńka zmerkuryuszem; strumień natychmiast przepływa przez drót,
z wahadła robi się elektro-magnes, którego biegun pół
nocny powstaje właśnie na tym końcu, który został na
dół pochylony; biegun zaś południowy, na przeciwnćm
ramieniu wahadła do góry wzniesionćm.

Tym sposo-

sobem północny biegun, wzbudzony na pochylonem ra
mieniu wahadła, odepchniętym zostanie przez północny
biegun stalowego magnesu pod nim umieszczonego; bie
gun zaś południowy na ramieniu wzniesionem, przycią
ganym będzie przez biegun północny stalowego magnegnesu. Odpychane na jednym, a przyciągane na drugim
końcu wahadło, pochyli się w przeciwną stronę; wtedy
dwa końce drótów, pod opuszczonem ramieniem wysta
jące, zanurzą się w naczyńka napełnione merkuryuszem,
strumień ze stosu Yolty przepłynie przez spiralną, wzbu
dzi w nachylonym końcu wahadła biegun północny, a
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na wzniesionym biegun południowy; ztąd powstanie od
pychanie i przyciąganie ramion wahadła przez magne
sy pod niemi ustawione.
Henry mówi, że model machiny (w którćj wahadło
miało 7 cali długości) przez niego zbudowany, działał
przez całą godzinę z jednostajnym ruchem, wykonywając 78 oscylacyj na minutę. Naturalną jest rzeczą, że
w większych machinach stalowe magnesy pod wahadłem
ustawione, wyręczane być winny przez silne elektro-ma
gnesy.
Powyższe urządzenie wspólny ma niedostatek z ma
chinami parowemi Watta, na których wzor ta machina
• •

f•

*

*

została zbudowaną; a mianowicie: że naprożno traci wie
le żvwćj siły, przez raptowne niszczenie magnetyzmu
w wahadle, wtćj wrłaśnie chwili, gdy toż wahadło naj
większej nabywa prędkości.
(Dalszy ciąg nastąpi).

WSPOMNIENIA KONCERTOWE.
przez

Doniesienia koncertowe, podobne są barometrom,
przyszły stan atmosfery przepowiadającym; ich szczegóły,
są wypadkiem tysiąca drobnych przyczyn, rozmaicie na
siebie działających, i jak barometra w oczekiwanych sku
tkach zawodne.

Zdarza się bowiem nieraz, że gdy naj

piękniejszą wróżą pogodę, zaleją nas wkrótce potoki wo
dy w górnych strefach czucia i nauki zebrane, a w towa
rzystwie grzmotów spadające na nas, pod nazwą kompozycyi muzycznćj.

To znów straszliwa posucha dokucza

sercu, a jeśli na nie spadnie kilka kropel ożywczćj rosy,
to ona natychmiast wsiąknie, i spragnione serce dare
mnie nowćj ochłody oczekuje. Recenzenta tćż porównać
można do astronoma; oba zbićrają spostrzeżenia i po
ubiegłych ogłaszają je wypadkach.

Mało tćż one kogo

obchodzą, bo ludzie przywykli żyć teraźniejszością, albo
chciwem okiem w przyszłość zaglądać, niepomni, że ona
przeszłości jest dzieckiem, a przysłowie powiada: niedaledo pada jabłko od jabłoni.

Jest jednak ważna między

dwoma wyżćj wymienionemi postrzegaczami różnica; bo
gdy jeden powić: deszcz padał ulewny, upał był do
kuczliwy i silny dął wicher, to każdy mu uwierzy, szcze
gólniej też jeśli będąc na spacerze zmókł do szc zę tu , do
nitki się spocił, albo kapelusz po ulicach gonił. Ale gdy
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recenzent się odezwie ten grał źle, a ten dobrze, kom
pozycje jego są liche a tamtego dobre, to wnet się
znajdą głosy fałsz mu zadające.

I trudno dowodzić, że

się mylą, tym trudniej, że ka/.dy odpowić: ja sam słysza
łem i czułem, i mogę równie dobrze jak każdy inny osą
dzić.

Wszakże, czv kto z samym tylko rozumem, czy

z samem czuciem pokwapi się do sądu o sztuce, pomylić
się musi; a jeśli jeszcze osobista skłonność lub niechęć,
albo inne okoliczności ogólniejszćj natury, swoje cyfry do
rachunku dodadzą, to wypadek koniecznie błędnym bę
dzie. Zważając na częste sprzeczności zachodzące między
naszćm zdaniem, które niżej objawiemy, a tem, jakie się
po niektórych koncertach słyszeć dało, radzibyśmy po
chlebne dla recenzenta z astronomem porównanie, i do
mnićj miłych szczegółów rozciągnąć, jak np.: że późnych
spostrzeżeń jednego i drugiego nikt prawie nie czyta. Dla
nas przynajmniej możeby to i lepićj było, bo ludzie nie
są tak obojętni na zdanie o nich, jak meteorologiczne zja
wiska; uniknęłoby się tym sposobem, niechęci i sporów,
bo już i tak muzyka wiele przedstawia niezgody z uczu
ciami, które ma budzić, z rozsądkiem estetycznym, że mimo jego perory, oklaskami nagradzaną bywa, a nieraz
tćż między swemi tonami okropną, bo domową przed
stawia wojnę.
Z całego tego wstępu jawnie się okazuje, że gdy po
chwalić wypadnie, to i nagany godnego coś się znajdzie;
że jak to zwykle na koncertach grali i śpićwali, źle i do
brze, fałszywie i czysto, były kompozycye, i to co za nie
uważają i t. d. Temi jednak ogólnikami zbyć nie można
boby to było podług wyrażenia Kremera, wleźć na dach
i ztamUjd rzucać dachówkami na rzeczy i ludzi, i język
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na nich wywieszać. Dlatego szczegółowo o każdym wir
tuozie i kompozytorze wspomniemy, a pod tym oboim
względem, będziemy się starali coś więcej powiedzićć, niż
zwyczajne gazeciarskie recenzye, których rozprawianie
o muzyce przy małej odmianie wyrazów, zastosować mo
żna do malarstwa i rzeźbiarstwa. Uważamy tćż za stoso
wne zapewnić, że cokolwiek powiemy, nie będzie orga
nem koteryi, albo echem czyjegokolwiek zdania, bo jak
to dalszy ciąg okaże, sąd nasz nieraz powszechnemu się
sprzeciwi.

Trudno to wprawdzie pod wodę płynąć, ale

spróbować trzeba; a łatwićj też teraz będzie, gdy hura
gan namiętności, znakomicie szybkość prądu podwyższa
jący, już przewiał, i spokojnćj rozwadze miejsca ustąpił.
Najznaczniejsza liczba osób o których mówić nam wypa
dnie, w murach Warszawy mieszka i poczęści osobiście
jest nam znaną; bez względu jednak na te lub owe oko
liczności i stosunki, zastanowimy się nad sztuką i arty
stami, a godłem naszćm będzie; suum cuique,
Godnem jest uwagi, że szereg koncertów w bieżącćj
porze muzykalnćj u nas dawanych, dzieci rozpoczęły.
Pićrwszego z nich rodaka, występującego jako skrzypek,
nie słyszeliśmy wcale; pewni jesteśmy, żeśmy niewiele
na tćm stracili; a nawet nadziei na przyszłość rokować
sobie nie możemy, bo ona najczęściej zawodzi. Przed
dzieckiem jest świat szeroki i życie mozolne; co one
z niego zrobią, przyszłość okaże. Za to poznaliśmy aż
dwóch Rubinsztejnów, chociaż przed rokiem tylko o je
dnym wiedziano. Spodzićwamy się tćż za rok trzeciego
poznać, co choć jednym palcem szturgając klawisze, bra
ciom dopomoże, i tym sposobem da się słyszćć na for
tepianie. Starszy, Antoni, rzeczywiście gra dobrze w zwy-
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czajnćm tego wyrazu przyjęciu, tojest ma wiele mecha
nizmu wrpalcach jak to okazał na fantazyi Thalberga
zDonJuan’a, i Liszta zŁucyi z Lammermooru, i pod tym
względem chyba tylko w ięcej dzielności życzyćby wypa
dało, co zuchwalstwem wykonania zastąpi brak wartości
kompozycyi, ale to z czasem przyjdzie. Już jednak i je
mu marzą się nieznane światy, jak tego dowodzi niekie
dy wybuch energii z jaką swój instrument traktuje, i wy
tworne cieniowanie śpiewu, i to nieraz więcej niż me
chaniczne oddzielanie frazesów muzycznych. Antoni Rubinsztein, choć dla effektu występuje jeszcze w spencerku i z koszulą na kołnierz wywiniętą, przestaje już być
dzieckiem, co się też pokazało w troskliwej opiece młod
szemu bratu udzielanej. Ten ostatni najpocieszniejszy
był, gdy wstawszy od fortepianu, z widoku publiczności
w skok uciekał. Kto go nie słyszał, sam sobie winien, bo
wyraźnie stało na afiszu że to koncert pićrwszy i ostatni.
Pan Kossowski pierwszem u nas wystąpieniem, wiele
narobił wrzawy i różne sprzeczne wywołał zdania, a po
wtórne jego do nas przybycie, napełniło zadowolnieniem
jego stronników’, upatrujących najwyższy stopień doskona
łości muzy cznej w jego działaniu, i obudziło też gnićw
przeciwników, odmawiających mu wszelkiego do publicz
nego wystąpienia prawa. Widoczna rzecz, że jedno z tych
dwóch zdań błędne być musi, a podług nas obadwa; a przy
najmniej jedno i drugie przesadzone, jak to zawsze bywa,
gdy każda strona przy swojem uporczywie obstaje. Jedno
stronność pana Kossowskiego jako muzyka, nie dozwala
kłaść go na równi zServais’ m, Battą i Franchomme’ m;
kompozycye tćż jego małą nadzwyczajnie wartość mają,
jak i dążność jego artystyczną za skrzywioną uważać na
Tom L Luty 1845.
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leży; mimo to jednak, tak w grze jego jak i kompozycji
jest pewna oryginalność i niezawsze bez zalety. Kilkunastu-miesięczny przeciąg czasu, podwójne jego u nas
wystąpienie przedzielający, spędził p. Kossowski na klas—
sycznćj dzisiaj dla muzyki ziemi, a jeśli mu tam pochwał
nie odmówiono, chociaż i bez nagan się nie obeszło, to
zapewne było co chwalić i ganić jak w każdćm działa
niu ludzkiem. Kilkanaście miesięcy w życiu człowieka,
nie może minąć bez owoców dla sztuki, gdy się jćj po
święca. Zyskuje on na doświadczeniu, co tak dzielnie na
czucie wpłvwa, a jako wirtuoz, zyskać musi na mechani
cznej wprawie do sprawienia muzycznych wrażeń koniecz
nie potrzebnej, i przyznać należy żepostęp pana Kossow
skiego pod tym podwójnym względem tak się wielkim oka
zał, jakby się lata na niego składały; to też we wszystkich,
jego koncerta odwiedzających, którzy go dawnićj słysze
li, wielkie obudził zadziwienie.
Piękny to instrument wiolonczella; rywalizując wyso
kością tonu ze skrzypcami, ma zarazem potęgę basu, którćj tamtym niedostaje, a jego dzielność udzielając się i
najwyższym częściom skali instrumentu, odziewa je cia
łem pełnem siły i jędrności. Średnie tony wrą zapałem
młodzieńczym, a wsparte na tęgićj basów podstawie,
wdzierają się namiętnie w pieszczonego wiolinu dzie
dzinę. Co tylko głębokiego serce męża ukry wa, co włada
uczuciem młodziana, co tkliwego niewiasta posiada, to
wszystko wiolonczella wytłómaczy samym klorytem to
nu. Ale próżny to mozół odgadnąć jak się to wszystko
dzieje; to są tajemnice serca i tajemnice instrumentu.
Słuchając uroczych dźwięków, talentem p. Kossowskiego
wy dobytych i jego czuciem odzianych, tajemnice te je
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dne po drugich pojmujemy, bo je tak prostym i naiwnym
wypowiada językiem, że niepodobna ich nie zrozumieć.
I

toćto jest, co działaniu muzycznemu pana Kossow

skiego, wyłączny i oddzielny nadaje charakter, bo co
tylko ze swego instrumentu dobywa, wprost do serca
dąży, a co się wówczas w sercu słuchaczów dzieje,
to czysty zysk, jaki im się nieczęsto dostaje z muzyki
koncertowej na popis przeznaczonej. Jeśli nie żal oku
pić długiem znudzeniem nieocenionych wrażeń, jakie
piękność muzyczna na nas sprawia, toć nie można dosyć
odchwalić tej prostoty, tego zapomnienia samego siebie
dodajmy, co się tylko za pięknością uganiać artyście ka
że. Co słuchaczom z tego przyjdzie, gdy ktoś zawoła ja
kie oktawy, gryffy, i stakkata, jakie arpeggia, co za fladżeolety, i cała ta litania trudności technicznych? On spy
ta raczej: naco się to wszystko zdało, jeśli piękności
z sobą nie wiedzie. Więc że pan Kossowski pokonywa
trudności na jakie się inni nie ważą, tego wielbić nie
myślimy, ani zganimy, że wiele jest takich których nie
pokonał jeszcze: poczekajmy, jeśli go kiedy fałszywy blask
oślepi, to nas trudnościami zadziwić zechce; dziś nie wi
dać ich jeszcze, a przynajmniej mało bardzo, choć się
znawcy niemi rozkoszują, i po nieznanych dotąd effektach je liczą.
P. Kossowski celuje wykonaniem muzyki prostej i tkli
wej, cieniowaniem i giętkością śpiewu, i w ogólności cza
rującym tonem, jaki ze swego instrumentu wydobywa.
Wszakże pod względem expressyi, trudno niepostrzedz
pewnej przesady, niezawsze trafnym akcentem się zdra
dzającej, i niekiedy zbyt długiem portametito. Niecier
pliwi ono słuchaczów, bo ostudza rozwlekłością zapał
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frazesu muzykalnego, a pochodzi nietyle może ze źle
pojętej jego piękności, jak raczej z wahania się, niepe
wności, i obawy fałszywego tonu, bo p. Kossowski niezawsze jest pewien swojej intonacyi, i zdarza mu się nie
kiedy cofać palec za daleko na stronę posunięty. Tru
dność wprawdzie instrumentu wiele usprawiedliwić mo
że, i niejednemu skrzypkowi Europejskiej sławy, ten sam
zarzut zrobić można, chociaż z łatwiejszym instrumen
tem ma do czynienia: mimo to jednak, wada nie prze
staje być wadą. Nie był od niej wolny Karnawrał W e 
necki, utwór charakterystyczny i najlepszy ze wszystkich
dzieł pana Kossowskiego, jakieśmy dotąd poznać mieli
sposobność.

Igraszka ta, od czasu Paganiniego znacznie

swój charakter zmieniła; ze smętnej i tkliwej, stała się
w obrobieniu wesołą i rubaszną, a jeśli ją rzewność osło
ni, to naiwna i sielska; do czego mocno się przykłada
przygrywka, od początku do końca niezmienna. Że Kar
nawał Wenecki, każdy niemal skrzypek powtarza lub
przerabia, stał się znajomy i ulubiony powszechnie. P. Kos
sowski szczęśliwie go do swego instrumentu zastosował,
a z dobrze, choć jednostronnie pojętej jego natury, wy
dobył nowe i szczęśliwe elTekta, a tak nieraz osobliwa,
że je chyba cudzoziemskim wyrazem baroque określić
można. Słuchając tćj drobnostki, zdaje się, że wojskasylfówr i gnomów uwijają się w powietrzu, obsiadają gór
szczyty, tańeząrpo dolinach, i zabawne wyprawiają harce.
Tego wszystkiego wypowiedzieć nie można i koniecznie
słyszeć trzeba, i wyznać należy, że sam Karnaw ał Wenec
ki wszędzie panu Kossowskiemu dobre zapewni przyję
cie, chociaż za granicą piękności estetycznej leżą dziwne
wrażenia które on sprawia na słuchaczach, równie jak
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i to, co podług zdania niektórych, powtarza dźwięki fu
jary pasterskiej, odgłos dalekiego rogu, albo góralskiej
kobzy zrzędzenie. Niektóre głosy zaprzeczają basetli na
turalności takich effektów; jestto błąd, który ta jedna
wykaże uwaga, że co tylko narzędzie muzyczne wydaje,
naturze jego się nie sprzeciwia. Wątpimy też bardzo,
aby p. Kossowski za tak marnem upędzał się bawidełkiem; to są tylko fladżeolety w których celuje i dosyć ich
często używa, a różna grubość strón wiolonczelli i ro
zmaite ich miejsca do fladżeoletówr użyte, rozmaitym od
żyw ają się tonem, który wyobraźnia różnie nastrojona, do
tego lub owego porównywa.

Dlatego zarzut o niepo-

jęcie piękności instrumentu, urojonym jest tylko; p. Kos
sowski rad używa swej nad innemi wyższości, ale wie
zapewne, że tylko prostotą swych melodyj najwięcej za
chwyca. Inny a daleko sprawiedliwszy zarzut na nim
cięży, z powodu jego kompozycyj, albo tego co za nie da
je. Z zadziwiającą łatwością przychodzą dzisiaj ludzie do
nazwiska kompozytora, i choćby nas kto o powtrzanie się
posądził, przy każdej sposobności wołać będziemy: „ de-

lenda est Carthago.” Komponować, nazywa się tworzyć
coś nowego nieznanego dotąd, choćby nawet z tematu
najpospolitszego, czy on będzie oryginalny, czy zkąd-.
inąd wzięty. Co z niego kompozytor zrobi, to jego za
sługa.

Wielki teżto jest błąd nazywać kompozycyą po-

zlepianie różnorodnych kawałków w jednę całość; to tak
wygląda, jak owe znaki w handlach sukiennych poroz
wieszane, i złożone ze szmatek w najsprzeczniejszych ko
lorach poklejonych z sobą.

Takiej pstrocizny zapewne

nikt pięknością nie nazwie, jeśli ma ile tyle smaku.
W ielka ztąd wprawrdzie płynie rozmaitość, ale jedności
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nie ma. Pojedyncze ustępy mogą zająć, zachwycić nawet,
ale właśnie dlatego, że każdy nowy ustęp szczegółowe
przez siebie robiąc wrażenie, do zapomnienia

innych

zmusza, a ostatni niestosowny do poprzednich, wszystkie
zaciera: właśnie dlatego, mówię, wpływ takich kompozycyj całkiem dla słuchaczów jest stracony, a nawet
chwilowe wrażenia nieustalone, że tak powiem, wykła
dem

naukowym kompozytora,

uronione być muszą.

Takim dziełom zostaje tylko piękność tonu zachwyca
jąca, co wszakże fizyczną tylko zaletę wirtuoza, a ponie
kąd i instrumentu jego, stanowi. Mija ona bez obudze
nia duszy, bo tylko zmysły pieści, słuchacz nic nie zatrzy
ma z takićj muzyki, co mu się do duszy nie wkradła; nie
obudzi ona w nim żądzy za powtórnem posłyszeniem,
i po przebrzmieniu, zostawi go równie zimnym i oboję
tnym jak go zastała. Cośmy dotąd ogólnie o kompozycyi mówili, nietylko do pana Kossowskiego się ściąga.
Zwracając teraz rzecz do niego, wyznać musimy, żeśmy
w jego utworach żadnego śladu nauki muzycznćj nie zna
leźli. Brak jej pokazuje się w owej w coraz zupełnie no
wych myślach gubiącej się melodyi, i dlatego nie można
jej całości zachwycić, w przygrywce innych instrumen
tów z najpospolitszych akkordów usnutćj, i żadnego melodyi charakteru niedającej, i jakeśmy to już wyżćj po
wiedzieli, w braku jedności np. w fantazyi z pieśni ludu
zrobionej. Panu Kossowskiemu obcą jest sztuka logicz
nego prowadzenia mowy muzycznćj, polegającego na
ciągłem prawie obrabianiu tematu, tem snowaniu myśli
do jednego celu dążących, i jakoby dowód założenia sta
nowiących. Wprawdzie niektóre z tych kompozycyj bar
dzo się podobały, a szczególniej też fantazya, o którćj tyl
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ko co była mowa. Wiele tu z tego powodu powiedziććby
się dało, ale z różnych przyczyn, jednę tylko takiego
upodobania podajemy, mniemając, że ona wystarczy, jak
rzeczywiście, wszystkie inne zaw iera w sobie; oto temata
z których pan Kossowski fantazyę swoją zrobił, są po
wszechnie prawie znajome, bo narodowe. Przytomny na
koncercie cudzoziemiec, nie pojąłby zapewne ich piękności,
chyba o tyle o ile ona z natury dziarskiego wypłynąw szy
ludu, uderzyć go jest zdolna. I choć z jednćj strony rzucić
trzeba przekleństwo na sztukę, co najszlachetniejszych
uczuć nie budzi, tak z drugiej widoczną jest rzeczą, że
język jćj, równie jak te uczucia, powinien być powszech
ny i nie dla pewnych tylko indy widuów, jednej okolicy
lub jednego kraju zrozumiały; takim, tylko gruntowna
nauka kompozycyi uczynić go może. Podniesie ona nie
raz zpowszedniałą śpiewkę do artystycznej piękności,
uszlachetniając ją zapałem kompozytora. Nagie powtó
rzenie śpiewki góralskiej, lepićj się wyda rodzinnćm
odziane echem, a mazur taki jaki, p. Kossowski na ostat
nim grał koncercie, stosowniejszymby się okazał przy
dziarskiej chłopków’ ochocie, ale do koncertu w żaden
sposób kwalifikować się nie może. Sztuka nie jest za
bawką. Owo chlastanie stron smyczkiem, jeśli ma naśla
dować strojenie instrumentu, nie zupełnie jest pewnego
znaczenia, a i zniem nawet do muzyki nie należy. Zresztą
wszystko w stosow nem miejscu być powinno. Muzyka ma
budzić najszlachetniejsze uczucia, a jakież tego nazwiska
godniejsze są od tych, które myśl człow ieka do Boga pod
noszą? Mimo to, wprowadzenie pieśni pobożnej do sali
koncertowej za niestosowne uważamy. Żeby ona odpo
wiedni swćj godności sprawiła skutek, trzeba jćj
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gdy płynie z żyjącej pieśni ludu korzącego się przed ma
jestatem Boskim. Te słowa niezmiernej głębokości peł
ne: „święty Boże! święty mocny! święty a nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami”; wsparte poważnem organu brzmie‘ niem, zdają się chcieć wyrzucić wrpowietrze sklepienia
świątyni, by się przedrzćć przed tron Jehowy. Albo gdy
ściśnione serce zapragnie ulgi w boleści, a człowiek nie
szczęściu chcąc stawić czoło, przyzwie modlitwę na po
moc upadającej odwadze, to pieśń pobożna do progu je
go na ratunek przybieży, i nie odejdzie aż pocieszy i po
krzepi. Przeciwności wszędzie człowieka gonią, od miej
sca obrad publicznych do sali bankietu hucznego, a pa
mięć na nie, niby roje much natrętnych, siada mu na zło
cistych brzegach toastowego kielicha.

Wszędzie więc

westchnienie zgłębi duszy wydobyć się może, i zewsząd
trafi przed Boga tron, do którego je człowiek w posel
stwie wyprawił; ale niech będzie ciche, samotne, by
nie obudziło szyderstwa lub lekceważenia. Religia, ta
ostatnia nadzieja i ucieczka w najsroższem utrapieniu i
tak już dzisiaj wątłym tkwi korzeniem wr sercach ludzi
dlatego, że wjćj akcessoryach, dziełem ich własnem bę
dących, niektóre słabości odkryli. Pozornie przeto zda
wać się może, że nigdy jej nadto przypominać nie można.
Rzecz się ma jednak inaczćj, a okoliczności wiele stano
wią. Woperę np., wszczepiona muzy ka kościelna, nietyle
razi, a da się też usprawiedliwić choćby i naciąganćm pro
wadzeniem drammatu, stosownie słuchaczów usposabia
jącego. Nie bywa to wszakże pieśń nabożna powszechnie
znana, ale nowo utworzona, i daleka od tamtćj uroczy
stością i pamiątką. A jakiż dowcip podejmie się usprawie
dliwić jćj wprowadzenie, między radosną Krakowiaków,
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Mazurów, lub innych piosnek drużynę. Pieśń o którćj
mówimy, jest jedną z relikwij, po ojcach naszych puści
zną nam zostawionych; pilnujmy tedy jej czystości, zo
stawmy ją tam gdzie oni niegdyś w ciężkich przygodach,
wołali: „od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj
nas panie!”
Ogół tych myśli nic wspólnego z muzyką nie ma,
chociaż ona je nastręczyła. Nie należy ich uważać jako
zarzut panu Kossowskiemu, obłąkanemu podobno zagra
nicznym przykładem, ale jako przestrogę dla tych, którzyby go może naśladować chcieli. Zle bowiem pozornie
nie jest tak wielkie, lubo po głębszym namyśle ogromnćm się okaże, i pochlebiamy sobie, że to nasze zdanie
samotne nie zostanie. Jednak i ze względów czysto mu
zycznych , pieśń stanowiąca część fantazyi pana Kossow
skiego, wiele zostawia do życzenia. Zezwalając na wpro
wadzenie jćj do sali koncertowćj, trzeba żądać, aby ona
bez skutku nie przebrzmiała, i stopniowo uwalniając zgro
madzonych słuchaczy od ciężaru światowych wyobra
żeń , obdzierając ich z przyboru pychy i wysokiego o so
bie rozumienia, ukorzyła ich ducha przed pojętym za po
mocą muzyki ogromem Boga, i czoła ich, dumnie nieda
wno wzniesione, w proch strąciła. Taka pieśń nabożna
niechaj nam się święci. To jednak bez głębokiego spoj
rzenia w tajemnice muzvkistać się nie może; a im zadanie
trudniejsze, z tym większem usposobieniem do pokona
nia go przystąpić należy. Sama wiolonczella do tego nie
starczy, bo z natury swoićj nie może mićć dostatecznćj
przygrywki, w podobnym przypadku niezbędnej. Harmo
nia jaką pan Kossowski w tćj pieśni dorobił, mimo ubóTom I. Lut) 1815.

45

354

W SPO M N IEN IA

stwa instrumentu, bardziej wykończoną być* mogła; i przy
pominamy sobie, że akkord sextowy niekiedy winien
był ustąpić miejsca tonicznemu, czyli fundamentalnemu.
W sprawozdaniu niniejszćm nie można pominąć osób
swoją pomocą do urozmaicenia koncertów się przykłada
jących; że jednak zezwoliły podrzędną w nich przyjąć rolę,
krótką o nich zrobimy wzmiankę, tym bardziej, że je
dna z nich, tojest p: Wodnicki, tak z własnych koncer
tów’, jak i chętnego przykładania się do obcych, powsze
chnie naszćj publiczności jest znany. Dlatego tćż o grze
jego obszerniejsze zdanie zachowamy . do samoistnego
Wystąpienia, którćm nas może udarować zechce, a wspo
mnimy o nowych podobno dla słuchaczów kompozycyach, na trzecim koncercie p. Kossowskiego odegra
nych. W marszu, choć na wojskowy za miękkim, szczę
śliwe są motywa, ale temat główny uważamy za osłabio
ny wprowadzeniem mocnego rilenulo.

Takie ociąganie

się, hamuje postęp marsza, właśnie wymagającego do
bitnego rytmu, a przynajmniej nie dozwalającego zbyt
częstego powtarzania tego środka expressyj. Że to nie
miała byćfantazya a lamarciayświadczy doniesienie kon
certowe i forma tćj kompozycji, zresztą dosyć stosowna.
Fantazją z różnych tematów, wliczamy do rzędu modnych
dzisiaj kompozycyj, ogólnćm nazwiskiem pieśni bez słów
oznaczyć się dających. Przedstawienie ich w pojedjuczych ustępach oddzielnie uważanych, może nie być bez
ułudy; w całość zebrane, artystycznej wartości nie mają.
Przetworzenie znanego krakowiaka, uważane rytmicznie,
nie zatrzymało życia oryginalnego tematu, a zdaje się
nam, że szybsze tmpo poprawiłoby tę wadę*
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Waryacye Beriota na drugim koncercie pana Kossow
skiego, wykonane na skrzypcach przez p: Peschke, myl
nie na afiszu, mianem koncertu ochrzczono. Jako kompozycya uważany, koncert jest znakomite muzyczne dzie
ło, w formie do symfonii zbliżonej, mające kilka oddziel
nych części jakoto: allegro, andante i finał najczęściej
rondem będący, a każda z nich także po kilka tematów
mieć może, choć jeden tylko jest główny.

Waryacye

zaś są obracaniem jednego tematu, we właściwy sposób
każdemu wiadomy. Ta uwaga niech służy dla przyszłych
redaktorów doniesień koncertowych, by nie zapraszali
na ananasy, a zbyli pomarańczą.

Do niej tćż przyró

wnać można waryacye Beriota; słodziuchne, cacane,
m dłe, a potem bardzo u nas oklepane, zająć nie mogły,
na czćm tćż i p. Peschke stracił.

Gra jego jest czy

sta i nieraz energiczna, ale do pewnego sądu więcej ją
poznać trzeba. Zdaje się jednak, że nie wiele przecho
dzi stopień zwykłego wykształcenia mechanicznego na
skrzypcach.
Dawno już doniesienia koncertowe, tak wytwornym
•

#

me pociągały programatem jak ten, klóry ostatnie wy
stąpienie publiczne pana Dobrzyńskiego jako kompozytora
zapowiedział.

Uwertura, bolero, romans, arya, wszy

stko z jednćj opery, brakło tylko chóru, któryby dopeł
niając liczby najważniejszych części muzyki dramatycznćj,
zasługę kompozytora w całości okazał. Finał z symfonii, za
najlepszą prawie osądzonćj, zpomiędzy licznych, które
się przed ośmioma laty w Wiedniu o nagrodę ubiegały,
najpićrwćj nas zatrudni, jako część najpićrwszego dzieła,
Kuropejską wziętość naszemu rodakowi zyskującego. Ta
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wzmianka uwolni nas od bliższego w szczegóły wgląda
nia, niepodobnego nawet bez partytury pod ręką. Bo
w takich kompozycyach pojedyncze miejsca dla całości
działają, i tylko celujące pięknością nad innemi, wyróż
nić się dadzą. Aby choć jedno z licznych wymienić,
przypominamy tę chwilę na początku drugićj części, gdy
na tle z połowy głównego tematu zrobionćm, rysują
waltornie śpiew uroczy. Zapewne stosownie do ducha
poprzedniego scherza, autor nie zaraz z początku finału
wprowadził jego temat w oryginalnej dziarskości, i smętnością go przyodział, a dopićro dzielnie go pochwyci
wszy i pokazawszy kilka razy w całości, by się nim słu
chacze nacieszyć mogli, rozdzielił go na dwie części i za
raz pierwszą w bieg puścił. Suto i gracko poskoczyła ;
to potrąci klarnety i oboje muśnie, to basetle szarpnie,
i lękając się kontrabasów albo fagotów mruczenia, ucie
kła do skrzypiec, co rade potakują jej psotom. Ale żywa
i skoczna nigdzie nie zagrzeje miejsca, nie może tćż
tego zrobić, bo jej nie dadzą pokoju. To ten, to ów in
strument ją pieści, to skubnie, to łaje że mu się
wydzićra, każdyby ją rad zatrzymać, a ona się kręci i
skacze jak fryga; aż widząc że się zgrai opędzić sama je
dna nie może, pobiegła szukać wsparcia u drugićj swojćj połowy. Ale tłum rozhukanych instrumentów je dopędza, obie porywa i co mu gardła starczy, wykrzykuje:
„albo my to jacy tacy.’’ I tak ów temat górą idący, znów
się na dwie połowy rozpada i znów nowe zaczynają się
gonitwy, aż zmordowany, tu i owdzie ledwie podbiega,
a sielskie waltornie spokojność mu radzą, basetla basme
gwarzy, a podobno i pocztarka go przedrzeźnia; aż też już
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nie mógł wytrzymać tych bredni, i daldj znowu Uokuczać
za swoje. I druga część tematu rozhulała się także, ale jej»
się nieosobliwie powodziło; mnićj chyża od siostry, krę
ci się na miejscu; dopadły ją tćż skrzypki, i dalćj ją po
swojemu piłować; zrobił się krzyk, zamięszanie, aż tułumbas i kotły wdać się musiały. Na ich przeważną po
gróżkę wszystko umilkło choć nie na długo, ale przebrzy
dłe zrzędy zaraz się wtrącały, psując im hulankę. To wi
dząc że nie ma co dłużćj robić, cała drużyna wziąwszy
nogi za pas, uciekła. Oklaski za nią w pogoń poszły.
Przecież mimo całej piękności tego finału, zataić nie
można, że mnićj częste użycie pićrwszej figury tematu,’
z pięciu wstępujących nót złożonej, a raczćj liczniejsze jćj
przekształcenia, świćższą bo rozmaitsząby ją zrobiły. Pan
Dobrzyński zanadto zaufał jej wdziękowi

prostocie, cho

ciaż pisząc dla rodaków, mógł to poniekąd zrobić. Styl
uwertury i jej forma, zupełnie się od finału odróżniają.
Wchodzi do niej kilka tematów z opery, co z różnych
sposobów wypracowania tćj niby treści całego drama
tu, za najstosowniejsze uważamy. Instrumentacya jej
i bolera mistrzowską nazwana być może, i szczególniej
instrumenta dęte, jak najznakomitszą grają rolę między
mnemi, tak z wiełkiem zamiłowaniem, znajomością a nie
rzadką orginalnością effektów przez autora zatrudnione
bywają. W bolero zalecającćm się lekkością motywów,
z wielką zręcznością pan Dobrzyński skorzystał ze sprze
czności narzędzi smyczkowych i dętych. I tak zaraz w pićrwszej części, co skrzypce zakwilą, to basetla jękiem
powtarza, albo odwrotnie, a flet pieszczonym i kojącym
przegradza je głosem, dalej skrzypce rzęsistym sypią to-
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nem i dalej jeszcze czerstwy dźwięk trąbki się odzywa,
a całość ztąd powstała, urocza.
Niemniej znakomity talent okazał p. Dobrzyński do
kompozycyi wokalnej. Romans pełen prostoty i czułości,
a arya ku środkowi zachwyca tak skromnością a prawdą
deklamacji, jak oryginalnością instrumentacyi, a ztąd po
niekąd i z dobrego pojęcia textu, płynącej charakterysty
ki tego kawałka; to też publiczność zachwycona, drugi
raz posłyszeć go zapragnęła. Partenza i druga połowa
aryi, ostatni numer programatu koncertowego stanowią
cej, mniej nam się oryginalnemi zdawały; ostatnia dlatego
zapewne, że na śpiewaczkę obrachowana, naśladuje wo
kalne effekta Włoskich kompozytorów, którym wyższości
wynalazku pod tym względem nikt nie zaprzeczy.

Zato

cadenza całkiem jest nowa, a wykonanie jćj, równie
jak całej tej trudnej aryi, potwierdziło głosem publi
cznym wydane zdanie, że pani Dobrzyńska do pićrwszych
naszych śpiewaczek należy.
Z powodu młodego Wernick występującego jako fortepianista na koncercie p. Dobrzyńskiego, wyznać musi
my, żeśmy się w oczekiwaniu naszćm zawiedli.

Tak

go przed koncertem chwalono, tvle mówiono o mi
strzowskiej grze jego, żeśmy na cud prawie rachowali;
ale się pokazało, że działanie młodego wirtuoza, choć
niezwykłe w jego

wieku, a nawet rzadkie, zadaniu

sztuki nie odpowiedziało. Więcej siły, więcćj i daleko
więcej ognia, i więcej jeszcze mechanizmu choć go
Wernick ma wiele, a fantazya Thalberga, wydałaby się
jako tako, bo tylko autor albo jego współzawodnicy, coś
niewielkiego wprawdzie, ale odurzającego z nićj zrobić
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mogą. Ale romans Szopena, choć nie należy do najgłę
bszych pomysłów tego kompozytora, za wielkićm jest za
daniem dla czternasto-letniego chłopczyny. Pan Nowakow
ski jego nauczyciel, zrobił wszystko co nauczyciel zrobić
może; wskazał miejsca gdzie decelerando albo ritenuto być
winno, albo się da użyć; nauczył gdzie piano i forte jest
konieczne, słowem, wszystkie środki do podniesienia
expressyi służące polecił; ale nie mógł dać swemu ucznio
wi owego namaszczenia artystycznego, tćj duszy, co za
pałem młodzieńczym bucha, albo głęboką tkliwością
podbija. I żeby dać jakąś młodemu Wernick pochwałę,
nie o sztuce pięknćj, ale o mechanizmie mówić potrzeba.
Być może, że on go kiedyś do grona pierwszych wirtu
ozów policzyć dozwoli, ale jeżeli pochwały mu dawane,
a zbyteczne, dojdą do niego, to daléj nie zajdzie.
Radzi chwytamy każdą sposobność porównania kompozycyj takich jak fantazya Thalberga z Semiramidy, z takiemi jak adagio Szopena. Obie wykonane były jedna
po drugiej i przez jednę i tę samą osobę, a która się
bardziéj podobała? Po pićrwszćj, rzadki (lał się słyszćć
poklask, bo u nas tak nim szafują, że odmówić go wystę
pującemu publicznie, okrucieństwemby prawie było, tym
większem, że podług stopy na jaką u nas oklaski rozdają,
te istotnie zasłużone były. Ale rzęsiste bravo i przywo
łanie po dziele Szopena, wyraźnie pokazują wyższość
wrażenia, jakie ono na słuchaczach zrobiło. Ztąd jeszcze
ten prawdziwy da się wyciągnąć wniosek, że piękność
/

kompozycyi zastąpić może niekiedy dokładność wyko
nania, albo o niedokładności zapomnićć każe.
Koncert panny Jadwigi Brzowskićj siódmy z porzą
dku w bieżącej porze muzykalnej, drugim był koncer-
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tem, w którym fortepian główną grał rolę. Jestto rzecz
dosyć rzadka przy nadzwyczajnem upowszechnieniu tego
instrumentu; ale rzadszem ieszcze jest zjawisko, żekom
pozycje Sizopeua, samą liczbą nawet znacznie się przyło
żyły do podniesienia jego wartości. Pocieszającą jest oko
liczność że nietylko mazurki same tą razą słyszćć się
dały ; czekają jeszcze scherza i ballady te zagadki mu
zyczne; niktże się nie ośmieli na ich rozwiązanie i wytłómaczenie publicznie? Wirtuozi lękają się ich jak
ognia, bo tćżto inna jest rzecz szumićć i huczyć, a inna
poskramiać burzliwy mechanizm, i poddać go dziełu sztu
kę piękną mającemu na celu. Gdy tam trudności są pra
wie wyłącznie fizycznćj natury, tutaj łączą się z temi co
z ducha płyną. O pojęciu tćż jego, może być mowa.
Panna Brzowska widocznie kształciła się na modnych dzi
siaj kompozycyach, co jakeśmy to już tyle razy wspomnielj, dot pokazania mechanizmu są przeznaczone; dla
tego tćż w kompozycyach Szopena, gdzie on podrzędną
gra rolę, nie odpowiedziała żądaniom.

Jej

uderzenie

(toucher) jest krzepkie, ale mało cieniowane, i dlatego
ostrem się zdaje, a dolcissimo i leggierissimo prawie nigdy
się jej nie udaje.

Wprawdzie wysoki jej mechanizm,

więcej odpowiedniem wykonaniem larghetta Szopena nas
udarował, niż to się udało młodemu Wernick, to samo
grającemu; więcćj miało ognia i jędrności, ale w tkli
wych miejscach w jakie ten romans obfituje, brakło pie
szczoty i słodyczy. W rondzie jest jedno miejsce, które
go wykonanie przez pannę Brzowską, najmnićj zadowalniającem się okazało; chcę tu mówić o owem niespo
dziewanym użyciu tonu Es> już uiedaleko końca. By
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sobie je wytłómaczyć, przypuścić można, że Szopen gam
mą chromatyczną do góry wstępując, przez rozstargnienie, zamiast dojść do h na b się zatrzymał, jak to z ró
wnej liczby nót na każde poruszenie wypadło; a niemogąc albo niechcąc pomyłki poprawiać, musiał od tego b
zacząć temat, dawniej zawsze od h idący.

Dla zmniej

szenia jednak nieprzyjemnego wrażenia, jakie tak nie
stosowny prawie do tego miejsca ton es, mógłby na słu
chaczach uczynić, albo chcąc je ile można osłodzić, za
czął z obawą i cichuteńko.

Uznając jednak słuszność

roszczeń do pierwszeństwa głównego tonu e, usiłuje do
niego powrócić, co też wkrótce czyni, i dopićro śmiało
i suto, forte zaczyna. Takie tłómaczenie tego miejsca
choć niekoniecznie prawdziwe, bardzo jest prawdopo
dobne, szczególniej też przypuszczając, że Szopen pier
wej grał, a dopićro napisał, a nie chciał już może zmie
nić oryginalności ztąd płynącćj, chociaż przypadkiem
sprowadzonej. Mógł też tak zrobić z fantazji, albo szczególnćm a nam nieznanćm uczuciem przejęty.

Jakkol

wiek bądz, wielki tego miejsca effekt, zginął w nadto sil—
nem wykonaniu panny Brzowskiej, dwóch tych tonów,

es i e, należytem cieniowaniem, nieodróżniającem.

Za

rzucić też jej można zbyt częstą zmianę szybkości ruchu
(tempo).

Za nadto wolne rozpoczęcie tego ronda przez

towarzyszącj fortepianowi kwintet instrumentów smycz
kowych, a przez jej ojca prowadzony, poprawiła panna
Brzowska stosowniejszą do ducha muzyki chyżością,
co dowodzi i młodzieńczego zapału, i pewność mechani
zmu pokazuje.

Ale wspomniane wykroczenia przeciw

równości ruchu, odziały kompozycyę Szopena niestoso
wną burzliwością, co jeszcze powiększyło zbyt gwałto
Tom L Laty 1845.
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wne rozpoczynanie dalszćj drogi po każdćm ritenuto, albo

rallentando, i nie dozwoliło się niemi nasycić. Mazurki
tćż zdaniem naszćm za nadto rubalo wykonane były.
Tak więc pojęcie nasze Szopena, nie zostało potwierdzo
ne wykonaniem panny Brzowskiej.

Za to, jako nowo

żytną fortepianistkę wysoko ją cenimy, wyżćj nawet, niż
niejednego z popisujących się wirtuozów, tak rodaków, jak
cudzoziemców.

Olbrzymi mechanizm jaki w fantazyach

Thalberga i Liszta rozwinęła, nic do życzenia nie pozo
stawia. Allegro z koncertu na dwa fortepiany, pana Brzowskiego utworu, zdało nam się być na błyszczenie obrachowane i dopięło celu; tak formą jednak lepszą i miej
scami, tutti orkiestry zastępującemi, znacznie dzisiejsze
fantazje przewyższa. Sola nie zalecają się wynalazkiem,
bo ich passaże choć może w niebyłym szyku tonów uło
żone, nie różnią się od znanych ani fakturą, ani duchem.
Powtarzanie jednej i tćj samćj figury muzycznćj, to na je
dnym to na drugim fortepianie, zbyt jest częste w tej
kompozycji. W dziele na orkiestrę ułożonćm, łatwićj
to uchodzi, bo każdy działający naśladowczo instru
ment, właściwym sobie kolorytem tonu, coś niby nowe
go przedstawia, czego nie dokażą fortepiany tylko siłą
dźwięku się różniące, i muszą ostudzić postęp mowy
muzycznćj. W tym właśnie numerze koncertu, podzi
wialiśmy wielką akuratność, z jaką dwie osoby równo
cześnie wykonj^wające jeden passaż, lub skok, nawet
w najtrudniejszych miejscach di bravura, nie chybiały,
tak, że dwa fortepiany, zdawały się być jednym tylko,
ale z podwójną mocą tonu.
Fantazya z tematów Łucyi z Lamermooru, odegrana na
skrzypcach przez pana Szletyńskiego, dowiodła, co może
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wrodzony talent nawet wtenczas, gdy kalectwem od uro
dzenia jest tamowany. Tutaj wszelka krytyka umilknąć
powinna, bo i to co zrobiono, nadzwyczajnćm jest pra
wie. Usposobienie chwilowe człowieka, chwilowo tylko
wpływać może na jego działanie; ale nieznajomość świa
tła dziennego, i może stracona na zawrsze nadzieja po
znania go kiedyś, na charakter niezmierny wpływ wywićra. Ta uwaga, do gry p. Szletyńskiego zastosowana,
tłómaczy przenikający ton jego, i to jakby na łzach pły
nące portamenlo, jakiegośmy dotąd nie słyszeli.

TO RZECZ LUDZKA!... ( ).
*
Surge a mortali per diverse foci
La lucerna del mondo: ina da quella
Che quatro cerchi giugne con Ire croci,
Con miglior corso e con migliore stella
Esce congiunta, e la mondana cera
Piń a suo modo tempera e suggella.
D ante , it Paradiso.

*
— Wszystko mi tu łamkie, kruche,
Gdzie obrócę dłoń, ruina.
Wieją wiatry na posuchę,
Na posuchę iłknie ślina.
We mnie, w świecie, grób: dwa słowa!
Umiem trzecie.......
Grabarzowa
Dłoń, żelazem je dokończy.
Potem dziady w chór zanucą,
*

O
Proszę Redakcyi o zachowanie prowincyonalizmów, jakich
użyłem w wyrażeniach: iłknie ilina, dica roki, pięć rokótc. rozesnuł się do czysta i t. d.; jo li niniejsze pismo może jej być przydatnem.
Jako też: o dołączenie wpolskiem, co z Dantego wziąłem za de
wizę, bo różnie strofę tę tłumaczą, a ja rozumiem, iż trzy krzyie
i to światło na ziemię działające, nie z astronomicznych tylko
przyczyn (jak komentator Artaud chce rozumieć), lecz w religij
nym użył stylu: zwłaszcza, iż iskra fPoca favillaj, o której wpierw
wspomina, i z której światło to wywodzi, następną strofę zaczy
nając, najwyraźniej w przenośni jest użytą.
Ja dewizę tłómaczę, jak następuje:
—„Nad śmiertelnemi przez rozliczne ujścia
Światowa jasność wznosi się: lecz ówdzie
Gdzie cztery koła w trzy się krzyże łączą
Wnikając, hojniej rozsypuje promień.
I miazgę Świata coraz’ czyniąc miększą.
Urabia wedle przyzwoitszych kształtów...."

D ante .
Od autora do Redakcyi Bibl. Warszaw.

Może w czarnćj kto opończy
Przyjdzie, słowo z piaskiem rzucą,
Boleść z szatą, a w dwa roki
Kwiat się rzuci modrooki,
A w pięć roków dąbek, potśm....
At! czy warto marzyć o tern!?

*
Byłto niby sen burzliwy,
Niby konia dano dziecku.
Drży, koleba się u grzywy
I koń zasię po turecku (*)
Wre, a zdała pisk cięciwy
I szum wielki, niby grają.
Cień z chorągwią rozwiniętą:
Niby miasto zdobywają
Miasto cieniów, niby wzięto-..
Spoczywają:
*
I cień przewiał.......
Jak chorągiew jego mglista:
Dzićcię, młodzian, starzec, zdrzewiał
1 rozesnuł się do czysta,
By ów niegdyś rdzeń żywiczny
Co był drzewem, potem statkiem,
I zgnilizną; ta ostatkiem
Przewionęła w mgle ulicznćj.

*
— Oj! zapłakałbym nad kwiatkiem
Nad błękitnym, ze złotemi
W oczach gwiazki i nad temi
Co mi w życie go uwili,
Ale nie ma ich......
*
Czy byli!?....
*
— Mv, tak sobie marzym z dziadkiem
Jak samotny gracz, i gramy
W serca dumań, króle, damy,
Potem gramy w śmiech, że dziwno
....Po turecku wre: wyrażenie z pieśni lUiryjslriej
„ lp o tursku konia rozigratcszy."

Grać o życie: jeśli grzywną
Czas, i jeśli tylko~.. gramyl

*
Oj! zapłakałbym nad wami,

te to prochów macie państwo;
Ale błędom od kolebki
I jam przysiągł na poddaństwo,
A szukając raz odczćpki,
W Pompejańskim aż teatrze,
Z wysokości dziejów patrzę
Na rzecz ludzką....
*
Jakie zlepki !L..
*
Czcza znikomość z arcydzieły
Wraz, by siostry dwie stanęły:
Jedna, pustą ma łzawicę,
I wzrok pusty, jak Niobe;
Tylko czasem błyskawice
Zaczerwienią tę osobę
A deszcz łzami skąpie lice.
*
Na Etruskiej lampie druga,
Acz z powabem muzy Greckićj
Wzrok oparła; i nie sługa,
Bo z Ateńskiej krwi szlacheckiej;
Lecz zniewoli ją do pługa
Świat i nowy duch kupiecki!
*
—Proch a wawrzyn w proch idący,
I czas górą się niosący....

*

— Myśl, a fala tej otchłani,
Co dna nie ma ni przystani:
*
Byt, a wielkie bytów morze,
Oceanów zdrój żywotnych,
Gdzie myśl kąpie się i z błotnych
Dróg, ku tobie wraca, Boże!
To rzecz ludzka...
W Pompei 1844. lata.

Cypryan Norwid.

no *«»
Gdy ciepły wietrzyk w marcu powieje
A zima ucieka biała,
Zanim się drzewko w pączki odzieje,
Zanim odetchnie przyroda cała,
Co jeszcze, jeszcze się smuci,
Ziemia w szmat śniegu ubrana biednie,
Czeka już czeka, na przepowiednie
Które skowronek zanuci.

*
Nad skronią dziecka, matka się schyla,
Czuwa i w nocy i we dnie,
I w jego przyszłych dni przepowiednie,
Marzenia swoje umila.
I w świat ten ciemny przyszłego życia,
Puszcza myśl matki, myśl chyżą;
Gdy na młodzieńca wyjdzie z powicia,
Kiedyż te chwile się zbliżą!
*
Dorósł młodzieniec, pojrzał po świecie,
Serce się pali, twarz blednie,
Bo to, niedawno bezmowne dzićcię,
Już samo śni przepowiednie.
I ręką sięga po lauru listek,
0 pączku róży już marzy;
Róża i listek, dla niego wszystek,
1 znów rumieniec na twarzy.

*
Tam mąż dojrzały, tam starzec siwy,
Oblicze wspiórając dłonią,
Na swą zagrodę, na puste niwy
Patrząc, w cichości łzy ronią.
Lecz rzuć tam śmiało pociechy słowo,
I smutek z oblicza zrzednie,
Zbudzą się z żalu, potrząsą głową,
I szczęścia śnią przepowiednie.
*
Te przepowiednie, dla twojćj duszy
Czy będą miłe?— o pewno,
Bo dobra wróżba twe serce wzruszy,
I błyśnie w oku łzą rzewną.

I ty rozjaśnij twoje oblicze,
I tobie szczęście ja wróżę;
Przeminą troski, przeminą burze,
Sprawdzą się twe sny dziewicze.

W yjątek z poematu
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Kornelia
Miłości żądasz, prawdziwćj miłości,
A gdy ci mów ię, że ją we mnie masz,
Zdasz się nie wierzyć, i całej piękności
Tych kwiatów serca, zaprzeczać się zdasz.
O gdyby można łzy w brylanty zmienić.
Byś mógł ich blaskiem czoło opromienić;
O gdyby można westchnienia wyśpićwać
Uderzeń serca, złoty łańcuch słów
Na srćbrnych tonacli muzyki wylewać,
Możebyś wierzył, może kochał;* mów!
Lecz pićrwćj ogień co w mój duszy płonie
Przygasnąć musi, nim się stanie to.

Angnst (do siebie)
Więc to marzenie, do którego dłonie
Jak do anioła wznosiłem, dziś chcą
Rozwiać uściskiem, usciskiem zakończyć
Stokroć piękniejsze nie opuszczaj mnie;
Z życiem się raczćj niż z tobą rozłączyć
Marzenie moje nie opuszczaj mnie.

(Obracając się do Kornelii).
O! ja nie wierzę, by można na ziemi
Znaleźć tę miłość którą wiecznie śnię;

W Y JĄ T EK Z POEM ATU O BROŃCA B O Ż K I,

Miłość aniołów z wdziękami ziemskiemi,
Jak noc z jasnością nie porówna się;
Więc nie wymagam odtąd nigdy więcćj,
Ni słowa o tem nie usłyszysz już,
Bo jedno jakbym pragnął: niebo stwórz,
Niebo miłości.

Kornelia
O gdyby w mćj sile
Było przywołać tych świętych dła ciebie,
l mrzćć i do nich poleciść tam w górę
Jabyrn na ziemię wszystkie srebrnopióre
Anioły, ile w szafirowem niebie
Znaleźć ich można, mój drogi do ciebie
Na świat przywiodła; dla ciebie marzeniem
Miłość jest tylko, kiedy dla mnie życiem.
Ty ją tęczowćtn uczuwasz rojeniem,
Ja łzą, i wrzącem pod piersiami biciem;
Ty wićsz czem ona, ja nie wiem; lecz dla niej
Jam przepełnioną religijną czcią.
Smutno mi.

Angnst
Wielbię niewiedząc i nieznając, co
Znaczy nie wielbić i nie kochać nic;
Ducha nieznając, mógłżebym być zdołny
Uwielbiać myśli z marmurowych lic?
Jeśli ci smutno, rnożem się rozłączyć,
Żadnćj zawiści, ot tak żegnam cię;
Jeśli ci smutno, możemy to skończyć
Bez uniesienia, jakby nigdy nic.

Kornelia
O nie! na Boga, choćby anioł święty
Odwracał od nas Boską swoją twarz,
Z wrzącćj miłości ogniem piersi wzdętćj,
Głos się do niego wiecznie zwraca nasz.
Jeśli więc dla mnie nic niema w twej duszy,
Dozwól mi patrzóć na oblicze twe,
Niech mi się zdaje, że mnie słyszysz w płaczu,
Niech mi się zdaje, czy ty kochasz mnie.
Tom I. Luty 1843.
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August [podając j ij rękę)

Ol nieszczęśliwa, pocóż było ze mną
-Łączyć się węzłem aż do końca dni?

Kornelia
Ty się litujesz, o dosyć mi na tem!
Tyś mi świętością, całym pięknym światem;
Dość promień łaski, o tak, wierzaj mi,
Dość twej litości.
(plącze)

August
Ach! te łzy
Palą mi serce, przebacz mi, ach daruj
Raz jeszcze proszę; przyjaciela dłonią
Będziesz wiedziona, a serce ofiaruj
Bogu, bo może ja nie znam wartości
Tych cudnych kwiatów, co się dla mnie trwonią.
Twojej miłości!

Kornelia
I tak do końca życia, jednak może
Kiedyś wzruszony do mnie skłonisz się,
I powićsz kocham; to słowo ogarnie
I zniszczy życia całego męczarnie.

August
Ta jednostajność już nie do zniesienia;
Czuję, że życie bezczynne jak moje,
W śmierć się powolną, w cichy grób zamienia.
Żal mi cię jeszcze; młode serce twoje
Pragnie, cierpi.

Kornelia
Tym szczęśliwszam ja;
Anielskie głosy mogę słyszeć jeszcze,
Które twój umysł ledwie myślą zna.

August
To ci powićm niech nie dziwi cię,
ITiźli ty,głębićj czuje, mocnićj, więcćj
Zwyczajnych ludzi, jedno serce ma,
Jam nizli wszyscy ukochał goręcej,

OBROŃCA B O Z k l.

Bo już jednego ma dusza nie zna,
Więc przyjaźń daje, uczucie zaś moje
Całćj ludzkości własnością się stało,
Przyjm porównanie. Ty jesteś stworzona
Z pokorną dusz;}, ja na obraz Boga;
Co tobie wielkićm, to dla mnie za mało,
Różna dla ciebie na tej ziemi droga,
I różna droga dla mnie naznaczona.

Kornelia
Idziesz gdzie gieniusz twój prowadzi cię,
Patrz więc, litosny, ile razy w życiu
Ujrzysz w mych oczach tęskną żalu łzę,
A łza miłości wierna serca biciu,
Piękna mówiłeś jak aniołów łza.

August
O niech na twoją niewinnności skroń,
Róże podadzą purpurowy liśtś,
Niech lilie chylą swych kielichów woń,
Niech wstają kwiaty kędy będziesz iść,
Niewinna moja, inny dla mnie los,
Po falach ludu podróż niebezpieczna,
Lecz święty z góry woła na mnie głos,
Walka za boskie prawa z światem wieczna.

(odchodzi)

Kornelia upada na klęcznik.
Matko! królowo święta na niebie!
Niepokalana Maryo! prowadź go,
Matko! ja wzywam cię nie dla siebie.
Promień mi łaski dobrocią swą.
Panno przeczysta otocz promieniem
Twojej korony jego skroń!
Ty, co tonących darzysz zbawieniem,
Gwiazdo żeglarza, podaj mi dłoń.
Panno przeczysta, jeśli niewinny
Głos człeka, niebo przebija twe;
Niech promień łaski twój dobroczynny,
Jego do końca ochrania dnie.
Otocz skroń jego gwiazdami twemi.
Jeśli złe spadnie, niech trafia mnie.
Matko! królowo! strzeż go na ziemi
Skrzydłem aniołów, błagam cię.

WŁOŚCIANIE I ICH REGULACYA.
przez

Królewsko-Pruskiego komisarza ekonomicznego.

ARTYKUŁ II.

Rzut oka ekonomiczno-historyczny na prawa gospodarcze
monarchii Pruskiej, wjej dawnych prowincyach.
•

Przedmiotem I g0 naszego artykułu, były dawniejsze
stosunki rolnicze Wielkiego księstwa Poznańskiego, przed
zaprowadzeniem praw gospodarskich Pruskich. Gdyśmy
do rozbioru tych praw, które tak wielką zmianę wsta
nie krajowego rolnictwa zrządziły, przystępować mieli,
przekonaliśmy się, ii w wielu miejscach nie byłyby zro
zumiane, gdybyśmy nie poprzedzili pomienionego rozbio
ru, krótkiem przynajmniej wyłuszczeniem praw gospo
darczych Pruskich w dawnych prowincyach, landrechlem
sądzonych.

To niech służy na nasze usprawiedliwienie,

że rzecz o prawie regulacyjnym Wielkiego księstwa Po
znańskiego, artykuł niniejszy poprzedza.
Wzrost, znaczenie teraźniejsze, siła monarchii Pru
skiej, są prostym skutkiem tych głównie starań i tych
środków, które obecnie panująca familia, w duchu dobrze
zrozumianego gospodarstwa narodowego, w krajach jej
berłu podległych użyła.

Abyśmy twierdzenie to uzasa

dnić, a zarazem i wnieść sprawiedliwie mogli, ii gospo-
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krajowe dobrze zrozumiane, do

wzrostu i potęgi doprowadza, wypada nam zwrócić uwa
gę na to nasamprzód, czem kolebka państwa Pruskiego,
Marchia Brandeburska, wtenczas była, gdy pod zarząd
domu Hohenzollern przeszła; czem zaś teraz państwo
Pruskie jest, każdy może sam sobie odpowiedzieć, i wnio
ski przyzwoite ztąd wyprowadzić.
Kraina ta pierwotnie przez Słowian Wendów zamie
szkana, mocą oręża została przez Niemców zdobytą. Niem
cy zastali w niej ludność głównie wiejską, z gminnćm
Słowiańskiem urządzeniem, ale tak przez wojnę pomniej
szoną, że największym zdobywców było staraniem, przez
zaprowadzenie kolonij Niemieckich kraj wyniszczony za
ludnić. Obsadzenie to Niemieckich kolonistów po wsiach
i miasteczkach, miało miejsce wedle praw Saskich, Fla
mandzkich i t. d., stosownie do wprowadzonej ludności,
' i rozszerzy ło tym sposobem wolność osobistą i własność
obrabianego gruntu między ludem wiejskim.

W stara

niu tein, poprzediili ich już i narodowi książęta, zakła
dając kolonie Flamandzkie i Niemieckie.

Słowianie zaś

sami, nie znali pierwotnie panów, tojest dziedziców, po
dlegali tylko przełożonym gmin i byli właścicielami te
go Co posiadali; lecz gdy panowaniu Niemieckiemu ule
gli, stosunek ten o tyle się zmienił, że zwycięzcy pano
wie, rycerze, wymagając od nich czynszów, pańszczyzn,
danin, pozostawili ich przy posiadaniu dzierżonej przez
nich dawniej ziemi.
Przy zaprowadzeniu chrześciaństwa, nałożona zosta
ła na nich i dziesięcina, ale oprócz tych wymienionych
ciężarów, nie masz na to dowodu, aby stosunek poddań
stwa Słowian, w pierwszych czasach po ich zdobyciu
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przez Niemców, miał być od stosunku poddaństwa Nie
mieckiego gorszy.
Położenie to włościan, tak Niemców jak Słowian, nie
długo jednak trwało; bezrząd, brak władzy zwierz
chnej sprężystej, i ustawne jćj zmiany, wzrastające pa
nowanie lennictwa, ucisk szlachty czyli rycerstwa, woj
ny domowe zupełnie owe prawa i stosunki włościan
zmieniły, i w piętnastym wieku, już ich tylko jako pro
stych poddanych, dowolności rycerstwa pozostawionych,
widzimy. Miasta czyli miasteczka, wdopićro wspomnionym wieku, jęczały jeszcze bardzićj jak włościanie, pod
brzemieniem ucisku; ostatnich bronił jeszcze rycerz mniej
więcej jako własnćj rzeczy, ale względem miast, żadnćj
nie znał miary, a ciągle łupieżą ich się bawiąc, najmniej
szemu przemysłowi, handlowi, wznićść się nie dozwa
lał. Był więc włościanin bićdny, oddany zupełnie ryce
rzowi, a mieszkańcy miasta, za bramy tegoż, tylko z bro
nią w ręku wyruszyć się mogli. Jakież mogło być wtem
położeniu rzeczy rolnictwo? jaki handel? jaki przemysł?
Smutnym był więc obraz Marchii Brandeburskiej przed
obięciem jćj w posiadanie familii Hohenzollern. Zaledwo jednakże dom dzis w Prusach panujący, otrząsnął
się z przemocy szlachty, i zuchwałość tćjże poskromił,
zaledwo uwolnił się od wpływów innych, i prawa monarchiczne ustalił, o wzniesieniu kraju myśleć, i prawa
mi gospodarczemi trudnić się musiał.
Pognębienie bowiem rycerzy, zmieniło zupełnie feu
dalne stosunki kraju; instytucye te zostały w zasadzie
obalonemi, a w miejsce ich, powstawały czy sto - monarchiczne.

Z owych zawsze zbrojnych rycerzy, stali

się rolnicy.

Nie można się było opierać już na sile
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feudalizmu, bo tćj nie było; trzeba więc było stworzyć
nową, na dobrym rządzie i na bogactwie kraju i całćj
jego ludności, opartą.

Położenie kraju gieograficzne

i wszystkie jego stosunki, przeznaczały go na kraj rol
niczy; w rolnictwie więc trzeba było położyć całą na
dzieję, ale oprócz tego, potrzeba było ludności, a tćj po
mnożenia wtenczas tylko spodzićwać się było można,
gdy wszystkie klassy rolnictwem się trudniące, a miano
wicie najliczniejsza, tojest włościanie, byłyby w’odpowie
dnim stanie dobrego bytu.
ścianami.

Musiano się więc zająć wło

Miasta wówczas już uzyskały bezpieczeństwo,

a w istniejącym stanie przemysłu, możne swemi przy
wilejami, nic więcćj do swego stopniowego wzniesienia
nie wymagały, i wolną tym sposobem rękę rządu, do od
dania się podniesieniu rolnictwa, pozostawiły.
Na samym wstępie wywodu naszego, potrzeba nam
stanowczo uchylić dość upowszechniony przesąd, jakoby
prawa kulturowe Pruskie, miały jedynie na celu dobro
pewnej klassy mieszkańców kraju, jakoby wyłączna
opieka nad włościanami, była jedyną, panującą w nich
myślą.

Owszem,

ogólne dobro kraju, równoczesny

wzrost wszystkich jego zasobów,

przyjście w pomoc

wszystkim klassom mieszkańców, a w klassie rolniczćj,
stanowiącej zawsze główny żywioł i główną siłę pań
stwa, opiekowanie się zarówno wielkiemi i małemi go
spodarstwami, oto było ciągłe owych praw dążenie.
Środki wprawdzie ku dopięciu tego celu użyte, zmie
niały się wedle zmiany czasowych wyobrażeń, sam zaś
cel nigdy nie był wyłącznym, lecz zawsze pomyślność
wszystkich stanów, naród składających, obejmował.

376

W Ł O Ś C IA N IE

Jakoż od chwili, w której rząd zwrócił na ten przed
miot swą uwagę, uczuł on dobrze całą ważność i ekono
miczną potrzebę, współistnienia wielkich i małych gospo
darstw; pojął on, iż utrzymanie naturalnego między niemi
stosunku, było niezbędnem dla wzrostu pomyślności kra
jowej. Rolnictwo bowiem zadanie swe pod względem
bogactwa krajowego, dopićro wtenczas za rozwiązane
uważać może, gdy produkcye płodów, przez nie do po
wszechnego użycia dostawionych, do takiej potęgi do
prowadzi, do jakiej tylko niezmienne prawa natury, do
prowadzić je pozwalają.

Każdy więc sposób gospoda

rowania, temu zadaniu nieodpowiadający, musi bvć sam
przez się niedoskonały, bo nie przynosi tych zysków,
któreby przynieść powinien, gdyby wszelkie siły pro
dukcyjne, przy odpowiednim nakładzie, z przyrodzenia
rozwinął.
To wyciągnienie wszystkiego z przyrodzenia, co ta
kowe bez zrujnowania siły produkcyjnej, owszem zstopniowem pomnożeniem ostatniej wydać może, jest całą
sztuką gospodarstwa rolniczego.
Lecz do tego celu rozmaite drogi doprowadzić mogą;
drogi zaś te, do szczególnych położeń i okoliczności za
stosowane być powinny.
Każdy gatunek ziemi, oddzielnych wymaga sposobów
uprawy, i oddzielne płody szczególniej korzystnie pro
dukuje. Trzeba więc każdemu gatunkowi gruntu, to po
święcić staranie, którego on wymaga, a tego z niego żą
dać, co on najwięcej wydać może. Tym tylko sposobem
przyjść może rolnictwo do rozwiązania tego zadania,
któreśmy mu położyli powyżej. Samo więc przyrodzenie
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wskazuje, że jednoczesne istnienie małych i wielkich go
spodarstw, stosownie do położenia i okoliczności, jest
dla kultury kraju pożądane, bo w tćm tylko połączeniu,
wszelkie płody z najstosowniejszym nakładem produko
wać się dadzą. Są np. grunta błotne, torfiaste (Bruch),
jak to widzimy nad rzćkami Notecią i W a rtą , w Pru
sach, które do najwyższego prawie stopnia kultury doprowadzonemi zostały; obok nich leżą powierzchnie ob
szerne, które tylko jako nienajlepsze łąki, albo jako pa
stwiska będąc używane,

rzeczywiście mało co przy

noszą.
Grunta te błotniste, muszą być nawożone piaskiem,
muszą być nietylko przyzwoitą ilością rowów', ale i ko
panych brózd opatrzone; dalej, uprawa ich tak gwałto
wnie musi być za każdą stosowną zmianą powietrza wy
konaną, że spóźnienie jedno lub dwudniowe, czy przy
sićwie zbóż, czy przy sadzeniu warzyw, lub winnych
okolicznościach, nadzieje zbioru niszczy, gdy przeciwnie,
w przyzwoitym czasie wykonana uprawa, na najmocniej
szym pszennym gruncie zbierane przychody, przewyższa.
Grunta więc takie, oczywiście tylko do małych gospo
darstw nadają się.

Jakoż, powierzchnie te, na małe

podzielone są posady, i przez kolonistów uprawiane by
wają, którzy małe mając przestrzenie, upraw ę, jakiej zie
mia ta wymaga, w przyzwoitym czasie uskutecznić mogą,
i korzyści, nadzwyczajne w porównaniu do innych klass
roli, osiągnąć są wstanie.
Obok nich leżące, wyżćj wspomniane wielkie obszary,
dopókąd począstkowane nie będą, muszą być w stanie na
tury zużyte, bo na wielkich powierzchniach, uprawa tak
skrzętna, miejsca mićć nie może; zoranie bowiem np. 100
Tom
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mórg jednego dnia, opatrzenie ich kopanemi brózdami,
takichby nakładów najmu wymagało, iż takowy, całyby
zysk pożerał, a to tym więcej, iż kultura ta, na samo
zboże nieomal ograniczyćby się musiała, kiedy przeciwnie
mali właściciele, głównie kulturą brukwi, rzep, kartofli
sie zajmują, a wypasając massy bydła, miasta przyległe
nićm zaopatrują.
Drób, nierogacizna, najkorzystniej w małych gospo
darstwach odchować się dadzą; len, ogrodowizny, przy
większych miastach nieodbicie potrzebne i inne podobne
rośliny, przy których praca ręczna i staranie osobiste
robotnika, jego zajęcie się dobrem wykonaniem, konie
cznym jest warunkiem, muszą także być tym małym po
zostawione gospodarstwom.
Natomiast gospodarstwa mniejsze, będąc posiadanemi
przez ludzi ręczną trudniących się pracą, prowadzone są
zwykle zastarzałą rutyną, i ulepszenia w nich tam się
tvlko zaprowadzają, gdzie oczywisty przykład w sąsiedz
twie, korzyści z ulepszeń dotykalnie, że tak rzekę, wska
zuje: gdyby więc tylko one same exvstowałv, zmarnia
łyby w stagnacyi, i ogólny dobry byt w kraju, musiałby
na tćm ucierpićć.
Gospodarstwa większe przeciwnie, będąc własnością,
ludzi wykształceńszych, czynią prędzej postępy, i mają
do nich większą sposobność; bo przyzwyczaiwszy się
uważać wykład

kapitałów

za nieodzowny

warunek

swego podniesienia, przy podanćj sposobności ulepszenia,
zwykle takowego nie szczędzą, a nawet w braku wła
snych kapitałów, kredytem sobie dopomódz są w stanie.
Wyżćj wywiedliśmy, co gospodarstwa mniejsze produ
kować mogą, i że te płody, do których uprawa rydlowa
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i ręczna potrzebna, głównie przez nie dostarczane by
wają, łecz że potrzeby ogólne nie temi jedynie produk
tami się ograniczają, ale owszem w większej ilości pło
dy gospodarze, jakiemisą: wełna, spirytus, mięso, konie,
drzewo i t. d., tak na wewnętrzny użytek, jak na zewnę
trzny handel, koniecznie są potrzebne; tych zaś małe go
spodarstwa produkować nie są w stanie, więc też dla
dobra ogółu, muszą być i takie gospodarstwa, które te
mu powołaniu odpowiedzieć mogą.
W e łn a , która dziś jest najważniejszym artykułem,
dla której pozbycia, coraz rozleglejsze, pewniejsze otwie
rają się drogi; im obszerniej Europejska kultura na mie
szkańców innych części świata, swój wpływ wywiera,
im oni wyroby wełniane lepiej poznając, więcej ich uży
wają, nie może być dostarczoną tylko przez gospodar
stwa większe. Ronie, co dla armii krajowej są nieodbitą
potrzebą, chować tylko można na większych folwarkach.
Chów bydła przynajmniej na taką skalę, aby wewnętrzną
konsumcyą zakrył, może się także na obszernych tylko
przestrzeniach wykonać. Lasy nie mogą być własnością
pomniejszych właścicieli, bo leśnictwo aby racyonalnie
prowadzonembyć mogło, wymaga także większych prze
strzeni. Zboże bywa tylko przez wielkie gospodarstwa do
starczane, bo te surowego tego płodu, w proporcj i mniej
jak małe u siebie potrzebując, więcćj go na targ dosta
wić są wstanie. Gorzelnie nie mogą się na małych go
spodarstwach, jak wiemv utrzymać i t d.
Oprócz tego zważać nam i to wypadnie, iż im gospo
darstwo będzie większe aż do pewnych granic, tym
podział pracy będzie dalej doprowadzony, robota się le
piej wykonywa, a więc i produkcya się coraz bardziej zwię
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ksza, ztąd zaś ogólne bogactwo krajowe podnosić się mu
si. Lecz że gospodarstwo większe aż do pewnych granic,
jakeśmy dopićro co wyrzekli, podział pracy do najwyż
szego doprowadzić jest zdolne stopnia, a przez to, coraz
mnićj ludzi do swych robót potrzebuje, przeto też, gdyby
same były wielkie gospodarstwa, massa proletaryuszów
nieochybnie tak wielką utworzyćby się musiała, iż ich
zatrudnienie użyteczne, byłoby rzeczą niepodobną. Ta
bowiem massa składałaby się wtenczas z całej ludności
rolniczćj, oprócz samychże dziedziców. Gospodarstwa
zaś mniejsze, nietylko że absorbują samychże ich posiada
czy, którzy inaczćj byliby proletaryuszami, ale zatrudniają
swą uprawą i całą familią gospodarską; a gdy, jak do
tychczas w Prusach, nie są za małe jeszcze, i obcym robo
tnikom zatrudnienie dać mogą, a to tym więcćj, że ich
właściciele nieobszerną mając powierzchnią, nieposiada0

jąc zwykle kapitałów, ani wreszcie mając chęci, skrzętnością drobnostkową uzbieranego grosza, na nakłady po
święcać, ulepszeń tylko podwojoną pracą ręczną, a więc
większą konsumcyą tćjże pracy dostąpić mogą; gdy
przeciwnie większe gospodarstwa im dalej w polepsze
niach idą, jak się wyrzekło, tym w stosunku odbytych
prac, mnićj indywiduów potrzebują, bo machiny i dosko
nalszy rozdział prac, tego im dozwalają. Wypada więc
z tego wszystkiego, że niezbędne są wielkie gospodarstwa,
tak dla wzrostu* rolnictwa, jako i dlatego że produkują
wielkie massy płodów, tak dla wewnętrznej potrzeby,
jako i dla zewnętrznego handlu; ale gdyby same istnia
ły, zamieniłyby całą ludność rolniczą, a w narodzie rolni
czym cały więc naród oprócz dziedziców, w rozmaitćj
może być formy, ale zawsze w proletaryuszów; małe zaś
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gospodarstwa są potrzebne częścią dla produkcyi pło
dów małćj kultury, także nieodbicie koniecznych, głó
wnie zaś, aby kraju, od największej plagi, t. j. od proletaryatu, broniły.
Gdy jeszcze zwrócimy uwagę na powody polityczne
i administracyjne, które

małych obok wielkich gos

podarstw wymagają, jużto w celu obrony krajowej, już
w celu podatkowości i t. d., a których wyłuszczenie, za
kres tego pisma przechodzi; dziwić się nie będziemy że
rząd Pruski, stosunek i ilość mniejszych posiadłości do
większych, jaki istniał okolicznościami średnich wieków
wywołany, i jaki dotychczas doświadczenie za korzystny
uznało, i nadal starał się zachoyyać. Opiekę w’ięc swą
ku wzniesieniu rolnictwa na obiedwie klassy, tak gospo
darstw jak i mieszkańców, niem się trudniących, jakeś
my na wstępie wyrzekli, i z tych powodówr musiał roz
ciągnąć.
Droga, jakiej się jednakże trzymać wypadało aby rol
nictwo wznieść, nie mogła być zupełnie znaną, i łatwo
pojąć dlaczego Prusy nie chwyciły się odrazu t ć j, któ
rą w naszych czasach przebiegły. Zpoczątku zwichnąwszy
stosunek feudalny w zasadach, i główne jego pojawy znió
słszy, to co się zostało, chciano zakonserwować; obawia
no się bowiem aby za zniesieniem tego co jeszcze istnia
ło, ogólny porządek na tem nie cierpiał, a gdy przytem
opiekę nad włościanami, tychże gospodarstwami, i upra
wnieniami wyrzeczono, musiano temsamem całą massę
służebności najróżnorodniejszych utrzymać, musiano w bra
ku dokumentów pisanych, i zwyczaj uświęcić, a ztąd na
bycia wspomnionych uprawnień, na zasadzie przedawnie
nia dozwolić, przez co, coraz to nowe służebności po
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wstawać mogły, i powstawały; zrobiwszy zaś to , widzia
no, że mimo pokoju, mimo zabezpieczonej własności od
łupieży, rolnictwo było jak i dawniej w nędznym stanie;
przypisywano ten niekorzystny stosunek wcale innym po
wodom, a nie rzeczywistym, przez obciążenie ziemi wy
nikłym; chcąc to nagrodzić, sądząc, że jest możliwem
dla rządu, zmusić pojedynczych obywateli do dobrego
gospodarstwa, rzucano się do systemu bezpośredniego
kierowania rolnictwem, i do niesienia

mu rządowej

wprost pomocy.
Dopićro przekonawszy się, że wszelka ta pomoc bez
pośrednia, żadnego nakładom i staraniom odpowiedniego
nie wydaje skutku, zastanowiono się nad przyczyną tylu
omylonych nadziei. Poznano, że gospodarstwo nie tej
bezpośredniej pomocy, ale raczej usunięcia przeszkód,
postępowi jego dawnemi instytucyami i uprawnieniami
stawianych, wymaga.
Ztąd więc całe starania o podniesienie rolnictwa w Pru
sach przez rząd czynione, i prawa w tćj mierze wydawa
ne, na dwa wyraźnie rozgraniczone dadzą się podzielić

Okres l*~y. Bezpośrednie działanie rządu na rolnic
two, a to: regulaminami, naukami, przemianami, zaka
zami i nakazami przymusowemi, przepisami, pomocą pie
niężną lub naturalną i t. d.

Okres

Pośrednie działanie rządu na wzrost i po

myślność rolnictwa, a to przez postępowe uwolnienie te
goż od wszelkich zabytków łeudalności, jakoto: od różno
rodnych otaczających go uprawnień czyli służebności,
danin w naturze, pańszczyzny &c.,

wyrzecenie prawa

własności włościan do posiadanych przez nich gospo
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darstw, uwolnienie ziemi od zawad tamujących jej po
rządną i wyrozumowaną uprawę, słowem zaprowadzenie
takiego stanu rzeczy, któryby dozwolił rolnictwu trybem
naturalnym wrodzone swoje siły i zasoby rozwinąć.

O k r e s lszy.
Szczegółowy opis praw lub rozporządzeń miejscowy ch,
w celu podniesienia kultury krajowćj, wrpoczątkach mo
narchii, od chwili jak na przedmiot ten familia Hohenzol
lern uwagę zwróciła, przechodziłby nateraz zakres tego
pisma. Państwo bowiem Pruskie w zrastało z czasem; skła
da się z rozmaitych pochodzeń prowincyj, które w ciało
monarchii Pruskiej wchodząc, zachowywały swe prowincyalne prawa i zwyczaje, później takowe zmienione i do
ogólnej zasady praw Pruskich przystosowane zostały; trzebaby więc przy każdej prowincyi osobną historyą praw
i urządzeń, deklaracyj, wywieśdź, co w krótkości wyko
nać się nie da. Dotkniemy ich więc tylko nateraz ogółowo, i dopićro wtenczas wykładem tychże praw obszer
niej się zajmiemy, gdy one niedopojedynczych praw’ pro
wincyj, ale do ogółowego stanu państwa stosować się
będą.
Pierwszym ważnćm postanowieniem, znajdujemy od
prawę sejmową (2cmbta<]0abfcł)icb) Nowej Marchii z roku
1512; z nićj dowiadujemy się wprawdzie, iż dawnićj
dziedzice wypędzali włościan z ich posad, ale zarazem
widzimy, że nabywanie podobnych gospodarstw szla
chcie, tylko za przyzwoitą zapłatą dawniejszego posia
dacza włościanina, nadal się dozwala. Niedługo jednak
że potem, odprawą sejmową, z czwartku po Nawiedzeniu
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Matki Boskiej 1572, nabywanie gruntów włościańskich,
szlachcic jedynie za szczególnem pozwoleniem monarchy,
dozwolonem było.
Później odprawą sejmową Nowej Marchii z dnia 11
czerwca 1611, takowego nabywania posad włościańskich
wtenczas tylko dozwolono, gdy szlachta na tychże sama
osiedlić się chciała.
Powyższemi więc

postanowieniami, istnienie wło

ściańskich posad obok folwarków szlacheckich, raz na
zawsze zapewniono.

Że zaś tćj myśli rząd nigdy z swój

pieczy nie spuścił, następne wykażą przepisy.
Edyktem z dnia 22 listopada 1709, obsadzenie spa
dłych gospodarstw i dołączenie odpadłych pertynencyj
do tychże nakazano.
W późniejszych czasach, rząd jeszcze coraz mocniej
nad utrzymaniem włościan czuwał: po wojnach lub in
nych nieszczęściach ogólnych, obsadzenie gospodarstw,
i to pod znacznemi pićniężnemi karami (1,000 talarów
za jednego chłopa) ściśle szlachcie nakazywał, a dopil
nowanie tego swym urzędnikom także pod karą pienię
żną i również znaczną poruczał; strzegł przytćm, aby
przy nowćm obsadzaniu, posady włościańskie, większemi
jak dawnićj nie były obarczane ciężary, lub w prawach
i służebnościach dawniejszych, jakowe ograniczenia nie
następowały.
Tą zaś statecznie postępując drogą, mimo ogólnej
chęci szlachty połączenia posad wiejskich z folwarkami
dominialnemi, i obcinania praw tychże posad, ostatnie
swą wspomnioną troskliwością, do wieku teraźniejszego
dochował.

Skoro tylko jaka prowincya do ogółu pań

stwa przybywała, natychmiast rząd zajmował się losem

I ICH R E G L L A C Y A ,

385

włościan w tćjże zamieszkałych, i stosowne wydawał
przepisy, a tym sposobem, głównemu swemu celowi za
chowania gospodarstw pomniejszych przy większych, zadosvć czynił.
Można tu, celem wyjaśnienia, jak ta zasada rządu Pru
skiego, konserwacyi obydwóch stanów rolniczych wło
ścian i szlachty, od zasady sąsiedzkiego rządu starania
się tylko o szlachtę, wy ższą się w’ skutkach pokazała, na
stępne uczynić porównanie:
Wtenczas, gdy kniieć Polski, wmożnćj, bogatćj i sze
rokiej naówczas Polscze, de facto ostatnią pamiątkę da
wniejszego lepszego bytu utracał, i do dowolnego rozpo
rządzenia dziedzicowi pozostawionym był, w tym właśnie
16t>ul wieku w małej Brandeburgii, piaszczysto błotni
stym, naówczas ubogim kraju, szlachcie nabywanie włoś
ciańskich posad wzbroniono, i w szczególnych tylko przy
padkach, wyraźny konsens panującego, jak się wyrzekło,
ustawę tę na korzyść pojedynczych zawiesić był w stanie.
Miał dziedzic jaką sposobną porę wcielić gospodar
stwo włościańskie do swych
folwarków,* niedosvć
naJ
«
tem, bo trzeba było na to konsensu panującego, ten zaś
do udzieleń podobnych jak historya wskazuje, nigdy nie
był skory.
Skutek jaki z tych odmiennych postępowania sposo
bów z włościanami, dla krajów wr porównanie idących,
wyniknął, da się teraz wyraźnie spostrzegać.
Kraje dawniejsze państwa Pruskiego, gdzie wszystkie
klassy rolników konserwowano, nie szczycą się możną
glebą: owszem są piaszczyste; były ubogie, a zamiesz
kane są teraz przez bogatych ludzi. Polska, kraj w każ
dym względzie szczodro od przyrodzenia opatrzony, dosyć
Tom 1 .1.uly IM-V
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powićm: pozostała ubogą. Ów nawet stan (szlachta), dla
którego najliczniejszą klassę społeczeństwa w dawnych
czasach poświęcono, cóż rzeczywiście na tćj stronności
praw gospodarczych zyskał?
Zastanawiając się nad tym prostym wypadkiem, zdołamyż jeszcze prawa Pruskie o wyłączną stronność dla
włościan obwiniać? Zarzucimyż im jeszcze, że opiekują
się niemi w celu wyjątkowym a nie ogólnym dobra kra
jowego ?
Odpowićdź dają fakta, db jakich one doprowadziły,
i na które dziś patrzymy.
1
w
Wyżćj wspomnióna opieka rządu nad mieszkańcami
wiejskiemi, nad uprawnieniami obustronnemi z zwycza
ju przedawnieniem

powstałemi, a których utrzymanie

przy gospodarstwie w kolćbce będącem, dla konser
wacji mianowicie małvch gospodarstw, koniecznćm mo
że i wówczas było, przywileje przez rząd, duchowień
stwu i szlachcie przy zakładaniu wiosek i miasteczek na
dawane, dziesięciny duchowieństwu w naturze wyznaczo
ne, zatrzvmane częstokroć przy powstaniu nowych gmin
wspólne pastwiska i lasy, taką namnożyły ilość służe
bności, iż ostatnie, przy postępie gospodarstwa, gdzie już
potrzebnemi nie były, tenże w każdym kroku hamowa
ły, i każdego ulepszenia były przeszkodą.
Żebyśmy te stosunki o których mowa, owe tyle razy
wspomnione służebności, prestacye i ciężary, ocenić byli
zdolni, musimy je w krótkości wymienić.
Gospodarstwo dominialnych folwarków, było na obro
bienie mniej więcej zaciągiem i na daniny obliczone.
Do zaciągów tych nietylko glebae adscripti, lassyci,
okupnicy, wieczyści dzierżawcy, właściciele małych po
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sad, tak zwani ogrodnicy, wszyscy stanu włościańskie
go, ale nawet i mieszczanie obowiązanemi byli.
Zaciągi te, były lub na dnie, miary oznaczone, lub
t¿ż regulowały się tylko potrzebą dziedzica; tak np., że
gromada wszelkie roboty gospodarcze na folwarku przy
padające, wykonać musiała; bywało nawet, że dworskie
dziewki i dworskich ludzi do gospodarstwa potrzebnych,
nietylko dostawiać, ale i opłacać miała obowiązek.
Czasem gminy okupne, oprócz płaconego przez nie
solidarnie, lub przez każdego zosobna czynszu, odpra
wiały pewne dnie w żniwa, inne pomagały swemi sprzężajami, i jeszcze były do odległych podróży obowiązanemi.
Dzieci włościan poddanych, dworskiej służby odmówić
nie mogły, a gospodarstwo zaciężne, musiało być przez
każdego, kogo dziedzic obrał, przyjętćm.
Daniny w naturze były także rozmaite; oddawano
drób’, jaja, masło, miód, przędzę, tuczne wieprze, cielęta,
chmiel, mannę, wypasano gończe psy, i t. d.
Role bywały w pomięszaniu i trzechpolowem gospo
darstwie, z prawem i zwyczajem przepisaną koleją ob
siewów, od których dla wspólnego pastwiska po ugorze
i wszędzie, odstąpić wolno nie było.
Pastwiska były wspólne, często z równem prawem
własności, często jako służebność jedno-stronna na cu
dzym gruncie, często jako wzajemna służebność, także
obie obarczone strony, po swojem i obcem nawzajem
Rozciągały się te wolne i wspólne pastwiska na bło
niach,

rolach, łąkach przed i po sianożęciu, wręsz/ęie

i w lasach obcych i własnych.
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Wolny wrąb bywał lub bez ograniczenia, lub ogra
niczony. Dawrano wolne drzewo do budowli, w każdym
czasie, lub w razie ognia tylko potrzebne. Drzewo na
porządki, płoty, było także przedmiotem uprawnień.
Pobierano to za wyznaczeniem dziedzica, lub tćżwy
znaczenie takowe nie miało miejsca, i uprawniony brał to,
co jemu się podobało.

Inni mnićj w lasach co do opa

łu uprawnieni, brali tylko zbićrankę, obłamywali gałę
zie, zabićrali wywroty, lub wreszcie tylko na pewny ga
tunek drzewa w lesie byli ograniczeni. Innym było wol
no zbićrać lub wypasać swćm bydłem żołądź. Grabiono
także w drodze uprawnienia, igliwie, wrzos na ściółkę,
a czasem zabierano nawet całą darninę na ten cel w lesie.
W okolicach bezleśnych, wycinano z obcy ch łąk kępy na
opał, dalej wyrzynano trawę po miedzach i nad rowami,
a to wszystko na drodze uprawnień.
Niepoślednią też grała rolę w tym szeregu służebno
ści i dziesięcina wytyczna, która w dawnych prowin
cjach, po reformacyi i w ręce cywilne przeszła.
Powyższe służebności nie są jednakże tak dokładnie
wyliczone, aby już żadnych innych nie było; owszem są
to tylko główniejsze i powszechniejsze, bo każda wieś
i gmina wedle swej dawnćj mniemanej potrzeby, tako
we tworzyć mogła i tworzyła, np. utrzymywanie stadni
ka , lub ogiera przez jednego członka gminy, lub przez
wszvstkich
z kolei, i t. *p.
«
Nie możemy także pominąć i obowiązków dziedzica
względem włościan, które nietylko w postaci wymienio
nych służebności, a mianowicie wrębu i pastwiska, ale
i jako gotowy wydatek go ciążyły, a temi głównie były
zapomogi, utrzymyw anie lub reparacja c h ło p s k ic h bu
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dynków, zastąpienie włościanina w podatkach rządowych,
wynagrodzenie pieniężne, dalćj wódką, piwem, sćrem,
chlebem, które za pewne dnie, czy żniwne, czy przy bu
dowlach, wedle prawa lub zwyczaju, ponosić musiał?
Prawo bowiem Pruskie, nie przypuszcza laski, i sądzi,
iż jeżeli kto coś zwyczajnie daje,* do tego musi być obo
wiązanym.
Przy tern więc napomkniętćm obarczeniu ziemi służebnościami, były dobra, w których wyjąwszy dworskiego
ogrodu, stopy ziemi nie było, którąby właściciel bez
służebności posiadając, dowolnie rozrządzić był mocen.
W takićm położeniu rzeczy, tak były stosunki gospo
darcze służebnościami pogmatwane, iż obciążeni właści
ciele, żadnym sposobem, własnemi środkami, do rozw ią
zania wynikających z nich trudności, dojść nie byli w sta
nie, chociaż tego przy wzroście wyobrażeń o racyonalnem
gospodarstwie, konieczną upatrywali potrzebę.
Tu więc już jasna była konieczność pomocniczej ręki
prawodawcy, by tenże uprawnionych wynagrodzenie ozna
czył, a posiadaczom obarczonej ziemi, możność uwolnie
nia tejże od ciążących ją służebności, przez to utworzył.
Lecz jak każda stanowcza zmiana w stosunkach, zanim
nastąpi, przez rozmaite musi w praktyce przejść stadya, i na różny natrafiać opór zanim pojętą zostanie,
więc i w tej mierze szło się tąż samą koleją. Nie chw y
cił się więc rząd tćj jeszcze drogi pomożenia, że tak
rzekę, pośrednio kulturze krajowej, przez usunięcie zawad
czvli owych służebności, bo się obawiał jeszcze naru
szenia istniejącego stanu rzeczv, ale natomiast jął się
szczerze do podniesienia jćj bezpośrednio, a mianowicie
pieniężną pomocą i administracyjnym wpływem na go-
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spodarstwo ogólne, a nawet jak zobaczymy, tg opiekę

%i tę dyrekcyą, najdrobniejszym szczegółom poświęcał,
i do wszelkich klass rolników takową rozciągnął.
Naprzód zaczął pojmować, że ciągłe zapomożki gospo

darstw' w dobrach rządow ych, absorbowały prawie cały
czysty dochód, i chciał się z tego stosunku wywikłać.
Zostało więc staraniem rządu, aby nietylko włościan za
konserwować, ale nawet tychże właścicielami dzierżo
nych posad uczynić, a usuwając się od w j datków' na
chłopa, pewny dochód sobie przysporzyć. Mjał jednakże
różne w tej mierze, z przesądów nietylko dziedziców, w ła
snych rutynistów urzędników, ale nawet i z samych <w ło
ścian wypływające, przeszkody.
Gdy biegiem czasu, skutkiem niezliczonych starań
ojcowskich rządu, poddaństwo osobiste nieznacznie miej
scami wr adscriptionem glebae się przemieniło, częściej
zaś taki, mianowicie w dobrach rządowych utworzył się
stosunek, iż syn po ojcu, lub inny ljlizki krewny gospo
darstwo włościańskie w sukcessyi, chociaż bez w Jasno
ści obejmował, wyszedł rozkaz najwyższy pod dniem 22
marca 1719, aby włościanom w dobrach rządowych
Pruskiego Pomorza, i Kominskich ekonomiach, własność
nadaną została.
W ekonomii Kolbatz, rozpoczęto n^isamprzód z włościa
nami układy, ale nikt z daw niejszych włościan własności
dlatego przyjąć nie chciał, iż załogę zapłacić byli obo
wiązani, i drzewa na, przyszłość jako właściciele dosta
wać nie mieli. Opór ten tak był powszechny, i jak akta
wskazują z tumultami połączony, że tylko kilku nowoobsadzonych gospodarzy* z niechęcią własność przyjąć raczylo.
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Wypadek ten, oraz i ówczasowe wojny sprawiły, iż
dobre te chęci rządu na niczem spełzły, a zastosowanie
tego przepisu dła innych prowincyj, miejsca mieć ¡wów
czas* nie mogło.
Niepowodzenie tych tak dla kraju i włościan korzy
stnych pomysłów rządowych, bardzo łatwo da się je
dnakże wytłumaczyć.
Rząd w roku 1702 ofiarował włościanom własność,
l
^
i •
ałe żądał, aby ciż ząpomózki i zasićwy powrócili, wolne
od ciężarów pierwsze lata przy ich obsadzeniu, teraz
wynagrodzili, Wreszcie i powierzoną im załogę zapłacili.
Gdy zaś później, jakeśmy się z edyktu 22 marca 1719
przekonali, wiele z tych pretensyj odstąpił, to jednakże
z tej przyczyny do odpowiedniego swym chęciom rezulta
tu przyjść nie'mógł, bo żądał coś od tych, którzy nic
nie mieli.
Nie pojmowano jeszcze tego wtenczas, że chcąc [coś
z włościanina w podobnym stanie będącego mieć, trzeba
mu wprzód dać, i pozwolić, aby swą pracą, przemysłem,
zwiększając wyłożony na siebie kapitał, był mocen, czy
to czynszem, czy tćż stałym lub niestałym podatkiem,
więcej nawet rządowi wynadgrodzić, jak to co odebrał.
Pojęcia takowe, w nowszych czasach dopićro w pań
stwie Pruskiem przy regulacyi włościan, wżycie przeszły,
rzeczywistości zaś tego teoretycznego tw ierdzenia, nastę
pne pomnożenie dochodów skarbu praktycznie dowiodło.
Lecz wróćmy się do dalszego ciągu początkowych
rozrządzeń Pruskich.
Fryderyk II w roku 1763, nakazał władzom, aby
w Pomeranii „poddaństwo osobiste absolutnie bez ża
dnego rezonotcania ustało/’ ale i ta wola królewska tak
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dobitnie wyrażona, przez rutynistów urzędników, o tyle
tvlko wykonaną została, iż poddaństwo osobiste, w ad-

scriptionem glebae wszędzie się zamieniło.
Dążność więc rządu w wszystkich prowincyach, za
miast zupełnego uwolnienia, aż do połowy 18g0wieku,
zaledwie drobne ulżenia poddaństwa włościanom wyje
dnała.

*

•

W owym przeto czasie, oprócz gdzie niegdzie obsa
dzonych właścicieli,

lassytów i emfiteutów, całą lu

dność wiejską glebae adscripti stanowili (1).

Tak więc

sam rząd z swego stanowiska, dalej niż prywatni widzą
cy, i to w własnych dobrach, gdzie jak najwolniejsze
miał działanie, zaledwo wyjątkowo włościan do własno
ści doprowadzić był wstanie, i tam tylko to bezwarun
kowo wykonał, gdzie jak np. nad Wisłą, Wartą, i Odrą,
lub winnych miejscach.nowe zakładał kolonie, i takowym,
wedle nowszych pojęć, grunta na własność wydawał.
Gdv więc powyżćj wzmiankowane nadawanie posad
włościańskich się nie udało, całe staranie obrócono na
pomoc*pićniężną i protekcyą.
Chcąc ten system protekcyjny, główne zatrudnienie
Fryderyka II wyjaśnić, można go uważać pod względem
tego co dla dziedziców, co dla włościan, i wreszcie co
dla ogółu uczynił.
(1) Lassyei byli włościanie w wschodniej części państwa Pru
skiego, którzy za nadaną im ziemię i rozmaite głównie z zwyczaju
pochodzące służebności, odprawiali wymierne lub bez miary za
ciągi. Emfiteuci zaś, odzierżyli wydane na pew ne lata posady z pra
wem przedłużenia kontraktu za nowem wkupnem, lub też bez
takowego prawa.
Pierwsi zwykle osadzani bywali wedle ugody ustnej i zwyczaju
okolicy, drudzy na mocy ugody pisanej czyli przywileju.
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Szło nasamprzód o konserwacją dóbr szlacheckich
w ręku ich dziedziców. Aby do tego dojść celu, wysypano
ogromne summy melioracyjne, tak drogą pożyczki bez
procentowej jako tćż, i to najwięcej, drogą prostej daro
wizny, tona założenie fabryk, to na zaprowadzenie le
pszych inwentarzy, to na osuszenie błót, i inne poprawy
w gospodarstwie. Zabroniono przedaży dóbr szlacheckich
nieszlachcie, w razie zaś koniecznćj przedaży, dóbr allodyalnych za mnićj, jak 3/ 4 taxy sądowej przedawać nie do
zwolono.
Wzięto bory i lasy pod tak zwaną opiekę rządu; prze
daży przechodzących zakres ten, jaki zasady leśnictwa
uważały za możliwy, zabroniono, a w ten sposób chciano
przez samych właścicieli zniszczeniu borów zapobiedz.
Wreszcie zaprowadzono zbawienny instytut ziemstwa
kredytowego.
Dalćj zwrócono uwagę na włościan. Fry dery k II** któ
rego osobista czynność, wszystkich gałęzi gospodarstwa
krajowego się dotykała, nakazał dozorowanie gospodar
stwa włościan pod karą, przez amtmanów, dziedziców,
urzędników powiatowych i t d. Uregulował zapomo
gi z strony rządu. Oprócz tego, zakazano obsiewów na
współkę, zakazano przedawania zboża na pniu, zabro
niono wydawać przysićwków parobkom.

Wydany zo

stał przepis, ile drzew parobek lub dzićwka zasadzić
winni, zanim pozwolenie ożenienia lub iścia za mąż uzy
skają. Zgoła, wchodził rząd w wszelkie stosunki wło
ścian , a nadzorem własnym, pomocą i dyrekcyą, chciał
koniecznie takowych podnieść.
W ogóle zaś, dla rolników bez względu na klassy roz
maite, tak przymusowe jako też radzące, a nawet uczą
Tom L Luiy 1845.

^
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ce, wydawał bez liku przepisy, mianowicie: polecano
i nakazywano sadzenie kartofli, np. każdemu włościani
nowi po 4 garce przynajmniej, sianie lnu, roślin olejnych,
a nawet już wówczas i o plontacyi buraków i fabrykacji
cukru pomyślano. Wyznaczono nagrody za zaprowadze
nie chmielników, za sadzenie lub sianie roślin farbierskich, zmuszano do zakładania sadów, plantacyj, i drze
wa porządkowego, do obsadzania drzewinami dróg it.d.
Od roku 1756, polecano wielokrotnie powiększenie
obsiewów roślin pastewnych; aby tym sposobem stan in
wentarza poprawić i powiększyć, wydawano regulamina
do jego utrzymywania, i nawet zakazano sprzedaży tegoż,
o ile do prowadzenia gospodarstwa był potrzebnym. Już
w pierw szej połow ie 18g0 wieku, zatrudniano się popra
wy owiec; nie zapomniano nawet o pszczołach, i chów
ich nagrodami, karami starano się protegować.
Tak dalece się zajmowano tą bezpośrednią protekcyą
kultury krajowej, w tak drobne wchodzono swemi na
kazami i instrukcyami, regulaminami, szczegóły, tak specyalne daw’ano nauki i rady, że trzebaby tomy napisać,
aby je wszystkie pomieścić. Opieka ta, pożerała miliony
gotowizną, zatrudniała władze bez granic, a skutek tyl
ko tam dawał się spostrzegać zbawienny, gdzie nowe
zakładano bez żadnych służebności osady, które będąc
w dobrym stanie, wolno i dobrze gospodarując, sąsie
dnich w łościan uczyły; w innych zaś miejscach, przy da
wniejszych zatrzymanych stosunkach, w szelki wy datek,
jeżeli straty jakiej ubocznie nie przynosił, to przynaj
mniej był napróżno wyrzuconym.

Jakieżto już przed

wiekiem czyniono nakłady i przedpłaty rządu, na zapro
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wadzenie krajowych cukrowni, Hiszpańskich owiec, czę
ścią darem, częścią na drodze pożyczki za 1 lub 2 procent.
Tego zaś wszystkiego, pomimo wyłożonych kosztów
w naturze, częstokroć ani śladu nie było, i chyba tylko na
papićrze, w ówczesnych aktach doszukaćby się ich można.
Zdaje się snać nie wiedziano, że te zapomogi wprost
do ręki dawane, więcćj rzeczywiście szkodzą niż poma
gają, mianowicie ogółowi; u szczególnych zaś indywidu
ów we względzie kultury prowadzą często do niestoso
wnych i szkodliwych spekulacyj; pod względem zaś moral
nym, prowadzą do oszukaństwa i stają się bardzo czę
sto przyczyną demoralizacyi; łatwo bowiem domyślić się,
jakich interesenci używali fortelów, aby stać się uczestni
kami owćj pomocy rządowej, a następnie, do jakich ucie
kali się wybiegów, aby wypływających z niej obowiąz
ków uniknąć.
Doświadczenia te jednakże z takićm poświęceniem ka
pitałów i pracy uzyskane, nie były bez ubocznego moral
nego skutku, bo doprowadziły przynajmniej do tego
przekonania, iż wszelka bezpośrednia interwencya rządu,
nic nie dokaże, jeżeli gospodarstwu te zawady się nie usu
ną, które aczkolwiek w dawniejszych wiekach mogły
mieć korzyści, teraz przy zmienionych okolicznościach,
zupełnem były jego zniszczeniem; temi zawadami są głó
wnie: pańszczyzna i służebności.
Gdy podobne przekonanie w umysłach drogę sobie
przetarło, w tym właśnie

czasie nieszczęśliwa kata

strofa dla Prus w roku 1806 przypadła, i przyśpieszy
ła te starania rządu, któreśmy na wstępie pod drugi okres
podciągnęli.

396

W Ł O Ś C IA N IE

O k r e s 8gl,
Położenie ówczasowe polityczne wymagało, aby bez
żadnej straty czasu, kraj do tej pozycyi ekonomicznej
wznieść, wjakiej być musiał, aby te niezbędne natężenia
wszystkich władz i zasobów, wytrzymać zdołał, których
było potrzeba, a przez to, polityczne stanowisko swoje
w Europie odzyskał.
Siła Prus, jakeśmy na wstępie powiedzieli, opiera się
na klassie rolniczej, bo ta jest najliczniejszą; musiał te
dy rząd zająć się rolnictwem, aby te klassy nietylko od
upadku zasłonić, lecz nadto podnieść tak w moralnym
jak materyalnym względzie.
Wszystkich dawnych dróg spróbowano, lecz prawie
bez żadnego skutku, znaczne kapitały wyczerpano, dal
sze nakłady były już niepodobne; wzięto się więc do
sposobów, które natura ludzi i przyrodzenie wskazywało.
Na wstępie powiedzieliśmy, iż cała sztuka gospodar
stwa rolniczego na tćm zależy, aby bez zrujnowania siły
produkcyjnej, z ziemi najwięcej dochodów z odpowiednim
nakładem wyciągnąć.
Gospodarstwo więc musi zawsze myśleć o przyszłości.
Jego cele nie są doczasowe, ale wieki przyszłe nawet
obejmujące. Trudnić się więc niemi z korzyścią dla ogó
łu, mogą tylko ludzie, których ta przyszłość najbliżej
obchodzi, a więc właściciele, bo ci jedynie własny inte
res korzystnie przez siebie lub dzieci z podniesionej kul
tury, przez całą przyszłość widzieć mogą zaspokojonym,
i ten ich egoizm z interesem ogółu, pożytecznie się je
dnoczy.
Jeżeli więc ogół czy li kraj, ma mieć te korzyści z rol
nictwa jakie osiągnąć może, gospodarze muszą być wła
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ścicielami; skoro zaś nie są niemi, nie mają interesu
w konserwacji, substancji i jćj sity produkcyjnej, mniej
produkują w obecności niż mogą, a jeszcze bardziej za
sobów przyszłości uszczuplają; kraj więc nietjlko obe
cnie traci i w złym bycie znajdować się musi, ale nawet
i przyszłość jego narażoną być może.
Gdy więc gospodarze w celu dobra narodowego, mu
szą być właścicielami, trzeba ich takiemi było uczynić;
posiadacze folwarków większych czyli szlachta, byli już
dawno niemi, więc tylko włościanie niemi zostać musieli,
i to tym więcćj, że przez nadanie własności włościanom,
rzeczywiście finansowo dziedzice nic nie stracili; doświad
czenie bowiem nauczyło, iż gospodarstwa folwarczne, po
regulacyi więcej przynoszą, i że same dobra w cenę się
wzbiły. W rzeczy samej, w tym czasie już w Niemczech
gospodarstwo było na takiej stopie gdzie niegdzie, że
stosunki pańszczyźniane, były anomalią. Dobra rządowe
po większej części miały folwarki odreparowane osobno,
czasem też przy większych dobrach allodyalnych, trafiały
się nowo założone z wyrudowanych przestrzeni; w tych
więc wszystkich folwarkach, bez wspólności mogło być
rolnictwo z chowem bydła racyonalnie prowadzone, i po
większej części tćż było.

Wystawmy sobie myślącego

gospodarza, że wtenczas, kiedy u niego trwał jeszcze sy
stem pańszczyźniany, u sąsiada albo i na mniejszy m wła
snym nowym folwarku, był już płodozmian; czyż nie mu
siał mu się ten system owćj naturalnej pomocy stać nie
nawistnym, gdy patrzał na korzystne skutki, jakie się
okazywały tam, gdzie ich nie było? Pomoc bowiem ta
naturalna, nie mogła być inaczej używana, tylko jak da
wny zwyczaj, w innych wcale stosunkach gospodarczych
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powstały, tego dozwalał; kiedy nowsze gospodarstwo
mnićj więcej innej pracy wymagało, trzeba się było da
wną kontentowac.
System pańszczyźniany już przez to sarno ustać więc
musiał, że zabraniał obu stronom tych praw gospodar
skich, które już były konieczne, i wstrzymywał je od uzy
skania tych dochodów, które mogliby za zniesieniem jego,
z rolnictwa i chowu bydła wyciągnąć.

m

Oprócz tego system ten demoralizował obiedwie stro
ny. Włościanin uczył się leśnictwa i oszukaństwa, pro
cesów i t. d. Dziedzic zaś przyzwyczaił się do marnowania
tych sił, które w tym systemie pańszczyźnianym przez
włościan posiadał, wrcale na to niezważając, czyli postę
powanie jego wtćj mierze, nie jest ruiną bliźniego, a więc
moralnie niegodziwem. Dalej zaś stał się także wr gospo
darstwie prostym rutynistą, marnował swe moralne siły;
nie odpowiadał

więc tym warunkom,

których ogół

miał się po nim prawo spodziewać, tojest, nie stawał
się przykładem postępowego gospodarstwa. Zważając
bowiem na to, że te postępy nie dadzą się bez uciążenia .
w stosunku przeprowadzić, musiał ich zaniechać, do
czego wreszcie w Prusach, przez opiekę nad włościana
mi, byłby pośrednio zmuszonym.
Wreszcie największą było już w Prusach niedorzeczno
ścią tych stosunków to, że skoro dziedzic był dobrym
gospodarzem, gmina musiała eo ipso biednieć; dobry
bowiem gospodarz, że jedno tylko wyrzekę, powiększał
swój inwentarz przy

wspóbem

pastwisku, mniej więc

być musiało u chłopa. Był dziedzic nierządny, miał ma
ło inwentarza, to chłop był w dobrym stanie i trzymał

więcej dobytku.

Ruina więc dziedzica stanowiła dobry
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byt wieśniaka, a dobry byt dziedzica, w najlepszym ra
zie, przypuszczając, że dziedzic był skrupulatnie sprawie
dliwym, nie dał się chłopu podnićść.
Ztąd też widziano, że wielu prywatnych z projektami
zmiany tych stosunków, przed wyjściem prawa się od
zywało.
Postępując wrięc na nowćj drodze wspierania rolni
ctwa, usunięciem przeszkód temuż i rolnikom osobiście
różnemi uprawnieniami stawianych, rząd pićrwszy ten
krok uczynił, że na dniu 9 października 1807 r., zniesie
nie absolutne poddaństwa wyrzekł, a oraz i nabywania
dóbr szlacheckich komukolw iek bądź dozwolił.

W myśl

tego postanowienia, uwolniono włościan od wszelkich
obowiązków, które ich jako poddanych ciążyły, te im
tylko zostawiając, do których jako posiadacze gospo
darstw, obowiązani byli; nie potrzebowali oni więc przyj
mować dworskiej służby, nie potrzebowali obejmować
gospodarstwa wbrew własnej w oli, wolność ich pobytu
została nieograniczoną, i daniny osobiste a nie z posiada
nia gruntu wypływające, zostały zniesione. Dziedzic zaś
zadłużony, nie musiał czekać za kupcem stanu szlachec
kiego, ale każdemu trafiającemu się, korzystnićj dobra,
jeżeli interesa tego wymagały, przedać był mocen.
Nie potrzebował już więcej szlachcic być koniecznie
gospodarzem bez skłonności, a.w miejsce tego, czy do
usługi krajowćj, czy do jakiej bądź industryi, udać się
był wstanie, i miał łatwość uzyskać potrzebne do tego
kapitały.
Postanowieniem tćm jednakże, rząd bynajmniej swej
opieki, kiedy już nie nad osobami, to nad dobrami szlacheckiemi, nie zniósł, jak to późnićj widzieć będziemy-
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Mimo nadanćj wolności włościanom, przepisy o konserwacyi gospodarstw chłopskich, nie były uchylone;
owszem, dziedzic takowe koniecznie utrzymywać musiał,
a ztąd, gdy gospodarze, dajmy na to, dla przeciążenia, by
liby wyszli, obsadzenie tychże, choćby pod lżejszemi wa
runkami, byłoby nastąpić musiało.
Dalćj postępując, nadał rząd na dniu 27 lipca 1808r.,
własność wszystkim w dobrach rządowych wschodnich
Prus osiedlonym włościanom, bez żądania wkupna. Obo
wiązkiem ich było tylko opłacać czynsz, częścią jako po
datek prosty gruntowy, częścią jako ratę, i razem zrzec
się wszelkich zapomóg i uprawnień.
Uczyniwszy ten krok pićrwTszy wf swych dobrach, było
konieczną potrzebą i w dobrach szlacheckich przystąpić
do działania. Dziedzic wredle prawa, był obowiązany, ja
keśmy to widzieli, do konserwacyi włościanina, do za
stąpienia go wrpodatkach, i do wydawania mu tych za
pomóg, którebv okazały się potrzebnemi.
W tćm położeniu rzeczy, gdy podatki na opłatę kon
trybucji Francuzkićj, mimo zniszczenia kraju, musiały
być powiększonemi, prawo własności nad gospodarstwem
włościańskim, więcćj dziedzica ciążyło, aniżeli mu przy
nosiło zysku; osądzono więc, mając i to na uwadze, cośmy
wyżćj o potrzebie właścicieli wyrzekli, że dla obu stron
będzie najkorzystniej, gdy dziedzic pewną rentę regu
larnie płatną otrzyma, a własności posad chłopskich,
już i tak utrzymaniem włościan obarczony, ostatniemu
ustąpi.
Przystąpiono do tego kroku pod dniem 14 wTześnia
1811 r. Wyszło bowiem wtenczas prawo urządzenia
stosunków włościan i dziedzica, czyli nadania własności
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pierwszym, i równocześnie edykt o podniesieniu kultury
krajowej (£cuibcś^(5ultur ©efcfye).
Zaledwo te postanowienia, mianowicie urządzenie sto
sunków włościańskich, w wykonanie wchodzić zaczęło,
wojna 1812, 13, 14 i 15 r., czynności te przerwała,
i mało co w tym zawodzie wykonano; przyczem jednakże
wykazały się niejakie usterki i niedogodności, które pra
wodawca deklaracją z dnia 29 maja 1810 usunąć musiał;
my więc tu mówić będziemy o prawie nadania własności
włościanom dnia 14 września 1811 r., tak jak takowe
wyżej wspomnianą deklaracyą zmodyfikowane i wyja
śnione zostało.
Przejdźmy teraz ogólne zarysy tego prawa.
Pod regulacyą i nadanie własności, podpadają te go
spodarstwa :
1. Których przeznaczeniem jest posiadacza, jako nie
zawisłego
rolnika utrzymać.
O
J

•

2. Które w spisach podatkowych prowincyj, jako wło
ściańskie zaciągnione były.
3. Które w Marchii i Pomeranii na dniu 15 lutego
1703 roku (zaraz po skończonej siedmioletniej wojnie),
wSzląsku na dniu 14 lipca 1749r. (konstytucya bowiem
królewska pod tym dniem zrzucania włościan zakazała),
w wschodnich Prusach przed rokiem 1752 (w tym bo
wiem roku w tej prow incyi, spis gospodarstw’ w iejskich
nastąpił); w zachodnich Prusach i w W arm ii przed rokiem
1774 (od 1 stycznia 1774, gospodarstwa włościańskie
zrzucane już być nie mogły), osobnemi rolnikami obsa
dzone były.
4. Których obowiązek obsadzenia przez dziedzica przy
publikacji edyktu, o którym mowa, istniał.
Tom I. L a l) 18«.

** ^
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Nasamprzód wspomnieć wypada, iż włościan nicwła-

ścicieli, były dwa pod pewnym względem gatunki. Jedni,
którzy doczasowie, lub dożywotnio posiadali osady, a któ
rych udzielenie dowolne

komukolwiek z poddanych,

dziedzicowi służyło; drudzy, którzy takież gospodarstwo,
choć wprawdzie nie na własność, ale jednakże prawem
spadku dzierżyli, i w razie śmierci, sukcessorom swym
pozostawiali.
Różnica ta, jakkolwiek małćj wagi być się zdaje, wy
wołała jednak przy nadawaniu własności, ważną bar
dzo dla włościan w ich stosunkach różnicę.
Wszyscy bowiem włościanie, tak dziedziczni jak i niedziedzic-zni,

pozbawieni dotąd własności gospodarstw

przez siebie posiadanych, takową bezwarunkowo, z opu
szczeniem wszelkich jakichbądź pańszczyzn i innych po
winności, otrzymali, z tą jednakże różnicą, że posiada
jący gospodarstwa dziedzicznie, na wynagrodzenie dominii oprócz ogrodów, tylko 1/3 swej powierzchni, dru
dzy zaś połowę takowćj oddać byli winni. Postanowie
nie to powstało z opinii biegłych, że gospodarstwa wło
ściańskie dziedziczne, w dobrym stanie bez własności,
potrzebują połowłę dochodow brutto na własne utrzyma
nie, i że podatki około V6 wynoszą.

Gdy zaś dziedzic

do zastąpienia tychże był obowiązanym, pozostałe 2/e
albo i/3, dano mu na wynagrodzenie.
Zważając na to, że własność gospodarstw niedziedzicznych, należała do dziedzica z mniejszem ograniczeniem,
jak przy pierwszych, wynagrodzenie o % podwyższono.
Obok tego wynagrodzenia, ustawały także zarówno
u obu klas włościan, wszelkie praw a do boru, do zapo
móg, i do zastąpienia w podatkach.

I IC H R E G tL A C Y A .

4 0 3

Wynagrodzenie to dziedzica powyżej wspomnione,
miało być uważane za normalne, wszelako z tem zastrze
żeniem, że dziedziców i przy obydw óch klassach włościan,
prawo na osobnej drodze (nietamując przecież biegu regulacyi], poszukiwania większego wynagrodzenia służyło, t.j.
na drodze szczegółowego obrachunku wzajemnych po
winności.
Podobne prawo włościanom dziedzicznym służyło,
i ciż dowodzić pod tymże samym warunkiem niezawie
szania postępu regulacyi mogli, iż normalnem wynagro
dzeniem (gdy mieli małe powinności) byliby przeciążeni.
Włościanom zaś niedziedzicznym, takowe prawo odwo
ływania się do specyalnych obliczeń nie służyło, i takow e
normalną regulacją z odstąpieniem połowv swych grun
tów przyjąć byli obow iązani, chybaby sam dziedzic o roz
liczenie się dla własnej korzyści wnosił.
Gdv w ięc która z uprawnionych stron wniosek takowy
czyniła,

następowało wzajemne

powinności dziedzica

i włościan obrachow anie; pnewyżka wartości tychże
wzajemnych obowiązków stanowiła rentę czyli czynsz,
i jeżełi takowa przewyższała dochód z jednej trzeciej,
w gruncie dziedzicowi na jego wynagrodzenie oddanej,
przewyżkę tę włościanin jako czynsz, oprócz odstąpionych
powierzchni, opłacał.
Jeżeli się zaś wykazało, że oddana J/3 powierzchni,
przewyższała to, co się dziedzicowi należało, dziedzic
wtenczas o tyle, o ile odebrał, wrięcćj jak to co miał prawo do żądania, opłacać rentę włościaninowi był obo
wiązanym.
Oprócz tego, przy takowem bliższem obrachow aniu,
ponieważ samo odstąpienie prawa własności na pozostają
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cych

przy

chłopach gruntach, pewnego wynagrodzenia

na rzecz dziedzica wymagało, prawo przysądziło dziedzi
cowi z tego tytułu 5o/0 lub 7

od czystego dochodu

z tych gruntów, które się rzeczywiście przy w łościanach
zostały. Ostatnią kwotę t. j. 7 y2 % opłacać mieli wło
ścianie dowolnie dotąd obsadzani, tamtę zaś jako mniej
szą, dziedziczni; w spadkobraniu bowiem gospodarstw,
już pewne zbliżenie się do nieograniczonej własności
uznano, przez co też wynagrodzenie za jej zupełne udziele
nie, mniejsze wypaść musiało.

Wynagrodzenie to do-

rachowywano do czynszu należnego dziedzicowi, zawsze
jednak w tjm tylko przypadku, gdy wniosek uczynił
o wyższe
nad normalne wynagrodzenie.
w
«
U
Żeby zaś poznać bliżej, co się na poczet stron oby
dwóch obliczało, wymienimy to w krótkości.
Na korzyść dziedzica liczono:
1. Zaciągi wszelkiego rodzaju stałe i niestałe, wedle
tych kosztów, które dziedzic ponieść musiał, aby owe za
ciągi zastąpić.
2. Pieniężne i w naturaliach czynsze i daniny.
3. Załoga, jeżeli ją włościanie mieli.
4. Prawo pasania po gruntach włościańskich.
Na stronę zaś włościan rachowano:
1. Praw o do zapomogi, która w rozmaitych okoliczno
ściach prawnie różnocześnie już postanowioną była, jak
to już i z edyktu z dnia 12°° sierpnia 1721 roku o remissyach, wyraźnie się okazuje.
2. Prawo do zbieranki, lub insze służebności leśne.
3. Obowiązek dziedzica utrzymywania budowli wło
ściańskich, lub stawiania nowych.
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rządowych,

w razie niemożności poniesienia tychże przez włościan.
5. W reszcie wszelkie inne służebności wyżćj nie wy
mienione, tak jak je bieg czasu wkażdej wiosce szczegó
łowo wvrobił.
Przewyżka tycłi wzajemnych powinności, jak się już
wyżej wyrzekło, stanowiła więc rentę. Renta ta, obli
czała się na żyto i owies, redukcyą zaś zboża na pie
niądze, w razie potrzeby tym sposobem uskuteczniano,
że biorąc ceny z ostatnich 10"u łat, summę tę cen przez
10 dzielono.
Wypadek tego obrachunku dawał cenę, wedle którćj
szefel zboża, bywał obliczanym, i przez włościan wyciągu
10 następnych lat opłacanym. Po upływie zaś lego cza
su, znowu podobnie cena stanowioną i dalćj opłacaną
bvła. Takim więc sposobem, przy podwyższających się
cenach zboża, i dziedzic wyższą, przy zniżających się niż
szą rentę otrzymywał, jeżeli na stałą nie wolał się ugo
dzić. W zbożu jednakże wtenczas tylko ją oddawano,
gdy obie strony tego żądały, a co bardzo wyjątkowo się
zdarzało.

••

Gdy jednakże nie może być z interesem ogółu zgodnem, aby tworzyć posady zbyt drobne, które acz za wielkie na ludzi z zarobku ręcznego żyć mających, byłyby
jednak za małe, ab> posiadacza jako rolnika wyżywić
i do dobrego wznićść stanu; słowem niezdolne postawić
go w stanie poniesienia tych ciężarów, które rząd ma
prawo na niego nakładać, ustanowiono następny przepis:
W każdym razie, gdy za odebraniem Vs M

1z po

wierzchni, pozostała przestrzeń włościańska nie wystar
czała na zupełne zatrudnienie pary wołów, co wedle
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obrachunku około 50 morgów Magdeburskich czyniło,
w takim mówię razie, musiał dziedzic przyjąć rentę w zbo
żu lub pićniądzach.
Włościan dziedzicznych, jeżeli tego separacya grun
tów wymagała, można było przebudować; gdy się wło
ścianie tacy przebudować nie chcieli, musieli jednakże
grunta, choćby odlegle (od siedzib; położone, przyjąć. Niedziedzicznych zaś, mocen był dziedzic bezwarunkowo, na
który chciał folwark byle do tych dóbr należący, prze
nieść. Widzimy więc, jak liczne i ważne zachodziły ró
żnice przy regulacyi między prawami włościan dzie
dzicznych, a niedziedzicznych. Odbudowanie jednak po
sad włościańskich, działo się zawsze kosztem dziedzica,
z tą tylko pomocą, że w łościanie do wszelkich w skutek
regulacyi potrzebnych budowli, materyały zwieść raz na
zawsze byli winni.

Ilość i jakość tych fur w razie za

kłócenia, władza stanowiła. Wreszcie i to nadmienić
w ypada, iż o podobną regulacją każdej stronie, bez ogra
niczenia wnosić było wolno, a gdyby wniosek podobny
wcale nie był nastąpił,

co jednakże się nie zdarzało,

wtenczas byłaby regulacja exof/icio nastąpiła.
W tym samym, jak się wyrzekło, dniu 14g0 września
1811 r., wyszedł i edykt kulturowy, głównie podniesie
nie kultury krajowej przez ograniczenie służebności zie
mię ciążących, na celu mający. Główną zasadą tego edyktujest, że każdy właściciel swą ziemią, tak dalece wol
no zarządzać jest prawnie upoważnionym, jak dalece pra
wa trzeciego, temu nie są na przeszkodzie. Ztąd w ięc
ustały wszystkie ograniczenia, w używaniu własności in
teresu trzeciego się nietyczące, a więc wolno było po
sady i dobra dzielić, do nich dokupywać i dołączać (wło
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ściańskie jednakże, tylko wtenczas gdy już były własno
ścią czystą tychże, a nie zaś zacię/.ne lub inne nieuregu
lowane). W ogóle, stała się własność ziemska bardziej
w handel wchodzącą, i bardziej cyrkulacyjną.
Powodem do tego postanowienia podzielności dóbr
i posad, była ta uwaga, że obdłużony posiadacz ziemi,
przez toż samo, musi czuć brak kapitałów do poprawy
gospodarstwa potrzebnych, i że więcej możniejszy nieobdłużony gospodarz ogółowi korzyści przynosi, aniżeli
większy, a z braku nakładów źle gospodarować zmuszony.
Dalej dozwolono wszelkie w ieczyste renty, kapitalizu
jąc takowe ua stopę 4 %

skupować, i tym sposobem

wieczne ciężary, jednorazowym wykładem niyyeczyć.
Nadzór rządu nad prywatnemi lasami, jako niezgodny
z poyyyżćj położoną zasadą ustał, i posiadacze tychże
w zarządzaniu niemi, zupełną uzyskali wrolność, a to tak
dalece, iż takowe rudować, na rolę i łąki obracać, dzie
lić b>li upoważnieni, jeżeli prawami trzeciego yvtćj mie
rze nie byli związani, co dla zagęszczonej np. w Prusach
lenności, często się trafiać mogło. Mocen był dalćj każdy
dziedzic wprawdzie z swych gruntów' ustanayyiać noyye
posady zaciężne, jeżeli tego chciał, ale postanowienia te
mogły tylko być na 12 lat oboyyiązujące. Tyyorzenie po
sad podobnych wieczystych, zostało zabronionćm, aby
tym sposobem noyyych nie tyyorzyć służebności.

W a

żnym także było postępem dla gospodarstyya, że gdzie
role leżały w pomięszaniu i pastyvisko było wspólnćm,
dozwolonym zostało y3 ról każdemu zpod tćj wspólno
ści wyłączyć, i wolną powierzchnią do uprayy^ roślin pa
stewnych przez to samo uzyskać, a ztąd stan inwentarza
powiększyć.

Wolno nawet było kawał roli dla siebie
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wyłącznie na pastwisko zarezerwować. Ograniczono tak
że i służebności w lasach; wykonywanie tychże, gdzie
wprost kulturze leśnej były przeciwne, poddano pod
przepisy ile możności to złe uszczuplające.
Podamy tu kilka szczegółowych w tej mierze posta
nowień, jako to:
Właściciel lasu, mocen jest pobierający ch zbierankę
na opał, do rzeczywistej ich potrzeby ograniczyć.
Zagajenia zostały o tyle pozwolone, o ile tego potrze
ba kultury leśnej wymagała, a tym sposobem prawo pa
sania poborach, wiele z swej szkodliwości utraciło, sko
ro w miarę potrzeb ekonomii leśnej, prawo pasania, pra
wu zagajania ustępować musiało.
Dalćj można było uprawnionych do pasania po lesie
na pewną część tegoż, i to wedle ich rzeczywistej po
trzeby ograniczyć, i takowych do utrzymywania jednego
wspólnego pastćrza przymusić.

#

,

Wszystkie te ograniczenia służebności, lubo ostatnich
jeszcze nie znosiły, to je robiły przynajmniej jak się na
pomknęło mniej szkodłiwemi, a przy nastąpionej ró
wnocześnie regulacji, nie zmuszały koniecznie do rapto
wnej zmiany gospodarstwa, i całej zasady dawniejszej
opićrania się co do utrzymywania inwentarza na pastwi
skach, mianowicie leśnych. Przez to stratom z gwałto
wnych wzruszeń rolnictwa, jak sądzono, przypaść mogą
cym, starano się zapobiedz.
Wykonanie wszystkich w poprzednim okresie wspomnionych praw i urządzeń, działo się w każdej zosobna
prowincyi, pod dozorem deputacyi przez rząd mianowa
nej, która wydział regulacyi prowincyalnej tworzyła,
a w której specyaluie do regulacyi wyznaczony giene-
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ralny komisarz prezydował. Pod temi władzami praco
wali komisarze ekonomiczni. Wszakżeż działalność tvch
•
w ładz, z udziałem tych urzędników nader krótko trw ała,
bo wojny w tym czasie przypadłe, zatrudnienia ich przer
wały; krótka ta jednakże praktyka, dostatecznie dowio
dła, iż wprowadzenie wżycie tych przepisów prawa, na
więcej trudności trafiało, więcej prac i szczególnego po
święcenia się indywiduów wymagało, aniżeli z początku
sądzono.
Za przywróceniem pokoju, wiedziano więc ju ż, iż
aby skutecznie, w stosunku do prac szybko, a jednakże
bez nadwerężenia prawr czyichkolwiek bądź, działać,
osobną władzę z nadaniem obszerniejszych prerogatyw,
a mianowicie sądowniczych, utworzyć wypadało. W s k u 
tek w ięc tego przekonania, uorganizowano kommissye gie-

neralne na dniu 20 czerwca 1817 roku, przez nadaną
organizacyą, która później z dniem 7g0 czerwca 1821, je
szcze więcej prawrem o wykonanie podziału spólności i
abluicyi, wykształconą została. Władze te zależały od
ministeryum spraw wewnętrznych; składały się zaś:
1. Z gieneralnego komisarza.
2. Z nadkomisarza, tak racyonalnie jak praktycznie
z gospodarstwem obeznanego, znawcy ekonomicznego,
który oprócz tego, w ymagane naukowe usposobienie i wy
kształcenie wielostronne posiadać był powinien.
3. Z prawników czyli justycyarj uszów kwalifikacją sę
dziów opatrzonych. Do okręgu ich działania należały regulacye stosunków włościańskich, separacje, abluicye,
oraz urządzanie wszystkich stosunków', które po wyko
naniu nowych praw tych gospodarczych, w dawniejszym
stanie pozostać nie mogły, jak np. stosunki komunalne.
Tom I. Luty IM S.
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utrzymywanie dróg, i t. p. Dalej należały do niej procesa, które czyto w biegu czynności powstawały, czy tćż
jako dawniej istniejące, na samą regulacyą, separacyą
lub abluicyą, swym wypadkiem wpływ wywierać były
wstanie, jak np., processa uprawnienia. W takim razie
akta w tym stanie, w jakim właśnie były, przechodzi
ły do gieneralnej kommissyi.
Urzędnikami pod sterem kommissyi gieneralnej pracującerai, byli komisarze specyalni, którzy wprzód komi
sarzami ekonomicznemi zostać b\li musieli, a z dodanemi im miernikiem i aktuaryuszem, kommissyą specyalną
w powiatach tworzyli.
W przedmiotach przemijający ch, mocen był komisarz
specyalny intermisticum stanowić, t. j. w ogóle mocen
był to postanowić, co sądy ordynaryjne bez wyroku po
stanowić mogą. Skarga przeciwko ich postanowieniom,
szła do gieneralnej kommissy i , dalej zaś do ministeryum
sprawTwewnętrznych.
Wszelkie spory w pierwszej instancji, tak prawne jak
ekonomiczne, instruował komisarz specyalny, gieneralna
zaś kommissyą wyrokowała; w drugićj instancyi instrukV

cya musiała być przez praw nika prowadzoną, wyrokow ało
zaś osobne kolegium proyvincyonalne, kolegium rewizyjne
zwane, z kilku sędziów się składające.
Trzecią nareszcie instancją, był tajny nadtrybunał
w Berlinie. Czynności więc wszy stkie odbywały się przez
komisarzy specyalnych, pod sterem jak się wyrzekło gieneralitych kommissyj, które każdy ostateczny układ, tojest reces, bez yyzględu czyli on z ugody, czy też na mocy
wyroków pochodził, potwierdzać musiały; potwierdze
nie bowiem dopiero gieneralnćj kommissyi ostatnie pra
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womocności przykładało tym dokumentom piętno. Mając
już urządzoną osobną do wykonania prawT kulturowych
władzę, przystąpiono do wydania ordynacyi o podziale
wspólności, i abluicyi danin

i zaciągów u właścicieli;

obićdwie z dnia 7 czerwca 1821.
Wspólności o których tu mowa, czyli wspólne uży
wanie zwyczajnie pastwiska na gruntach, najdawniejszych
sięgają czasów; tak Wendy jak Niemcy zdaje się mieli
w nich upodobanie, czyli raczej uważali je za potrzebne.
Holendrzy, którzy pracą swą niezmierną, grunta swe na
rzekach i morzu zdobyli, pićrwsi byli, którzy wspólno
ści nie znali, i bez ograniczenia grunta swe posiadali.
Ztąd więc i pićrwsze posady kolonistów, Holendrów,
Flamandczyków nad Odrą, w Marchii i nad Wisłą, wspól
ności , zaraz od swego zaprow adzenia z najdawniejszy ch
czasów, bo z 13 i 14 wieku, nie znają. Wspólności te,
chociaż były prawie powszechne i od zaprowadzenia spo
łeczności rolniczćj, zdaje się, istnące, oddawna już znienawidzonemi w' Niemczech zostały, jak to i narodowe ich sta
re przy słowia wskazują, do którychby może i nasze, „spół
kę djabeł wymyślił,” słusznie dodać można. Niewdając
się w badania, czyli rzeczywiście wspólność w rolnictwie
ma podobnego autora, przyznać potrzeba, iż jeżeli było
celem tego wynalazku dokuczenie ludności i zmitrężenie
jćj pracy, to zaiste gienialnie tego celu dopiął.
Nieocenione straty, które służebność i owa nieszczę
śliwa wspólność, gospodarstwu rolniczemu przyniosły,
i tam gdzie istnieją, jeszcze teraz przynoszą; staraliśmy
się w pierwszym artykule, co do wsi wywieść, i pewnie
nie masz już gospodarzy, którzyby tego nie czuli. Tu
sobie tylko tyle powiedzieć dozwolimy, żc wspólno
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ści i służebności już tem samem były szkodliwe, że ka
żdy z interesentów inny miał cel, i to wprost drugiemu
interesentowi przeciwny. Rolnik chciał obsiewać ugory;
ten co na nich pasał, tego nie dozwalał; dziedzic lasu
chciał go zagajać, uprawniony zaś do pasania, temu prze
szkadzał ; zgoła każdy miał na celu co innego, i musiało
ustawiczne ścićranie się interesów przeciwnych następo
wać, a wspólnćm staraniem posiadaczy, tego tylko dokazy
wano, iż jeden drugiemu w dopięciu celów gospodarskich
przeszkadzał, a żaden nic nie zyskiwał. Lecz wypada nam
się tu i nad małemi miasteczkami zastanowić. Nasamprzód wspomnieć trzeba, że małe miasteczka rolnicze,
przypadły do Prus po większej części z prowincyami
dawniej Polskiemi.

W owych wiekach, gdy podział

pracy dopiero co zaczął wżycie wchodzić, i naród na
rolników i ludzi rzemiosłami się bawiących dzielić się
rozpoczynał, może było stosownćm, że miastom pewne
nadawano grunta.

Rolnictwo wtenczas nic było w tym

stanie, aby zawsze potrzebie całej ludności wydołać mo
gło, i tyle dostawić produktów, ile taż ludność na wy
żywienie swe potrzebowała; zboże, jedyna wówczas ro
ślina pożywienia dostarczająca, przy dobrćm nawet go
spodarstwie, czasem się nie udaje, a cóż dopiero wten
czas, gdy rolnictwo na tak niskim znajdowało się stopniu,
gdy własność nie była pod zupełną opieką prawa; nie
dziwT
, że się trafiały i głody.
Dlatego stosownem może wtćj epoce było, że i mia
sta o to się starały, co jako środek wyżywienia, pierwszą
było potrzebą. Gdy jednakże podział pracy coraz bardziej
się doskonalił, gdy w łasność szanowaną być zaczęła, i nie
bezpieczeństwo utraty tego, co kto uzyskał, ustało, wi
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dzimy, że przemysł zaczął po miastach wrzastać, i byłby
więcej wzrastał, gdyby mu to, że tak powiem do pięty
jego przykute gospodarstwo, pozwoliło. Równym postę
pem jednakże gospodarstwo rolne w miasteczkach po
szczycić się nie może; owszem, im bardziej przemysł się
podnosi, tym rolnictwo bardziej upada, w takim razie
więcej przemysł przynosi, a więc też więcej go sobie po
ważają. Widzimy, że najgorsze dziś gospodarstwo jest
w miasteczkach; tam to spostrzegamy wypuszczanie zie
mi na trzeciznę lub połowę ogólnego sprzętu, przyczem
ów właściciel niepomny na to, że tym sposobem role
jego w mierzwie upadać muszą, nawet i słomę przedaje;
widzimy, że na kilkunastu, kilkudziesięciu podobnych
mieszczan gospodarzy, zaledwo jeden się trafi, który rze
czywiście będąc gospodarzem, z błędów drugich korzy
sta, i przez utrzymanie więcój inwentarza, przez doku
pywanie od złych gospodarzy, przez branie od nich grun
tów wdzićrżawę i t. p., biedą innych się panoszy. Go
spodarz wreszcie nie może w takiem miasteczku w wspól
ności rolę mającem, innej spekulacji się oddać; na pro
stej bowiem drodze ulepszonego gospodarstwa postąpić
nie może; jakże tu bowiem gospodarzyć na owych płózkach, płózeczkach, dwa lub kilka prętów szerokich, a czę
stokroć V2 mili, a czasem i przeszło milę długości mają
cych? Lecz to są tylko szkody rolnicze, które aczkolwiek
są wielkie dla ogólnego bogactwa krajowego i dla poje
dynczych posiadaczy podobnych miejskich gruntów, to
nierównie są niższe od tych, które następnie wy wiedziemy.
la k przemysł jak rolnictwo, potrzebuje zupełnego po
święcenia sił moralnych i fizycznych, potrzebuje także,
w obecnym stanie rzeczy mianowicie, i kapitałów; bawią-
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cy się więc przemysłem rolnik, potrzebuje dwojakich sit
i

dwojakich kapitałów, a że to jest niepodobieństwem

W powszechności, każdy przyznać musi. Poświęca się
taki człowiek rolnictwu, upada przemysł, poświęca się
przemysłowi, upada rolnictwo; wypada więc z tego, że
najkorzystnićjby było, aby się jednego trzymał.

Na

szczęście lub nieszszęście, mają Polacy w rolnictwie
szczególne upodobanie, i widzimy to w małych miastecz
kach, że skoro się tylko jaki rzemieślnik cokolwiek do
robi, kupuje sobie choćby najmniejszy kawałek ziemi,
z którego nic, albo prawie nic, oprócz tych kilku wiertli zboża i warzywa, co sam spotrzebuje, nie odnosi,
zamiast żeby miał ten kapitalik, w ziemię niestosownie
obrócony, włożyć w rzemiosło, które go żywi, a które
już się okazało wdzięcznem, bo mu ów kapitalik uzbićrać pozwoliło. Darmo jednakże z tą skłonnością przez
rozumowanie walczyć, kiedy ona nawet u wykształceńszych jest panującą; widzimy to bowiem, że zaledwo
kupiec, rzemieślnik, i t. d., w większych miastach Pol
skiego pochodzenia, cokolwiek się w majątku wzniesie,
zamiast zakłady swe powiększać, kupuje dobra, zaczyna
prowadzić gospodarstwo, na którem się nie zna, i zamiast
tego, by w swym pićrwszym zawodzie pozostawszy, do• rabiał się majątku idąc do gospodarstwa, prawie zawsze
dorobek swój traci. Ztąd też widzimy, że handel i prze
mysł, pozostają u nas zawsze w ręku żydówr lub przybyłcówr, bo narodowcy tylko się niem wtenczas trudnią,
kiedy są na dorobku; obeznawszy się zaś z niem dobrze,
nabywszy znajomości przez praktykę, nabywszy kapita
łów, porzucają go właśnie wtenczas, kiedyby się nićm
najszczerzej zająć, i tym sposobem do podniesienia się
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kraju przyłożyć powinni. Tytuł W g0Dziedzica i furman
ka z galonami, są nagrodą za opuszczenie bogacącego ich
przemysłu.
Większych tych panów prawodawca nie mógł na do
brą naprowadzić drogę: śmiesznośćby ich tylko mogła
poprawić; z drugiemi pomniejszemi, łatwiejsza była spra
wa. Drogą jakiej się rząd Pruski chwycił, była separacya. Przez separacyą nasafnprzód, oddał rolnictwu wrma
łych miasteczkach nieocenioną usługę, z owych bo
wiem np. kilkunastu płózek i płózeczek, utworzył się
folwark, lub folwarczek, i ów mieszczanin ujrzał, że ro
boczego bydła o połowę mnićj potrzebuje, a więc uży
tkowego więcćj trzymać może; dalej spostrzegł, że owe
płózeczki wcale są niezgorszym folwarkiem, i że na utrzy
manie familii wystarczają: chwycił się więc gospodarstwa,
a porzucił przemysł, i mógł być dobrym gospodarzem,
lub co się częścićj zdarzało, wziąwszy za role, które go
parę tysięcy talarów kosztowały, kilkanaście, oddał się
zupełnie przemysłowi, do którego tak znaczne przez
przedaż gruntów uzyskał kapitały, i któremu się bez odrywki odtąd oddać był w stanie.

Po separacyach widzi

my, jak się miasteczka wznoszą i jak na przestrzeniach
miejskich popowstawały przez odbudowanie, porządne
folwarki, które po większćj części w ręce rolników zpowołania przeszły. Niedogodność, jaka z połączenia rolnictwa
z miejskim przemysłem w ypływa, może każdy spostrzedz,
gdy kiedy w lecie do podobnego miasteczka przyjedzie.
Szuka rzemieślnika lub kramarza, a ten w polu; inną ra
żą przejeżdżając przez pola miejskie, widzićć będzie pło
zę jeszcze po sprzęcie innych stojącą, i na wszystkie wy
stawioną szkody, a to dlatego, że rzemieślnik którego
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ona własnością, ma teraz ważną robotę, którą chociaż
byle zbyć robi, tak prędko jakby chciał, dla owej pło
zy ukończyć jćj nie może. Pomijam to, iż ów tak zwany
oby watel, wychodząc z’warsztatu, po większej części nie
idzie wprost do roli, ale wstępuje po drodze tu i owdzie,
i rozpajając się, przyzwyczaja się do lenistwa. Jeżeli nie
taka jest ludność naszych miasteczek rolniczych, sąż
w nich porządni, pilni rolnicy lub rzemieślnicy? Cierpi
więc przez to połączenie i rolnictwo i przemysł, a nadewszystko ogólne bogactwo krajowe.

»

Stosunków tych rząd uznając niedogodności, oddawna przemyśliwał o ich zmianie; i tak Fryderyk II, ten
założyciel potęgi Pruskićj, cały swój gieniusz wytężył na
to, aby przemysł a mianowicie rolnictwo do stanu racyonalnego wznićść; starania jego, jakeśmy w pierwszym
okresie wyłuszczyli, najmnićjsze szczegóły obejmując,
żadnemi trudnościami, żadnemi kapitałowemi wykładami,
odstraszyć się nie dały, a co tym więcćj zasługuje na
uwagę, iż monarcha ten, wartość pićniętlzy bardzo przy
zwoicie oceniać um iał, i napróżno wyrzucać nie lubił.
Wszystkie te wspomnione poświęcenia, były jednak
że bez odpowiedniego skutku; tylko tam się dał tenże
spostrzegać, gdzie nowe kolonie, a więc bez wspólności .
i służebności zakłodano. fcaktum to, aż zanadto wystar
czało, aby ten gienialny człowiek, tego przekonania nabył,
iż tylko zniesieniem wspólnosci i służebności, wymagania
kultury krajowćj zadowolnić jest wstanie; jął się więc
i do tej pracy szczerze.
Reskry pt z dnia 2 2 kwietnia 1 7 6 6 , przepisuje s p o s ó b
postępowania i najstosowniejsze środki, aby tego wiel
kiego celu, zniesienia tych więzów rolnictwa dopiąć,
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otwiera zarazem rozliczne pasmo przepisów, i ustaw w tym
celu przez cafe życie Fryderyka wydawanych.
Jak monarcha ten temu głównemu ulepszeniu gospo
darstwa się poświęcał, dowodzą oprócz wspomnionych
rozlicznych ustaw i ustne uwagi, nauki, których w gru
dniu 17(30, gieneralnemu dyrektoryum udzielić nie omie
szkał.
W yrzekł, że rzecz ta koniecznie wykonaną być ma,
i że rozpoczęcie to, w najgłówniejszych amtach rządowych
nieodzownie ma nastąpić, przyczćm jednak zastrzegł, że
sędziowie z wszelką uwagą działać i poddanych przy wy
nagrodzeniu w bonitacji od wszelkich strat uchronić są
obowiązani.
W'ola ta, tak święcie, tak często wyrzeczona, nie mo
gła być bez żadnego skutku, i tyle przecież dokazała, iż
w średniej Marchii w okręgu władzy.Kammergerieht zwa
nej, 365 podziałów wspólności nastąpiło; lecz cóżto, za
liczba w porównaniu do całego państwa Pruskiego?
Czemuż jednakże ta troskliwość znamienita, więcej
dokazać nie m ogła?— Zdaje się, iż kraj jeszcze do
tego jasnego widzenia rzeczy wtenczas nie doszedł, że
wspólności, o których mowa, w gospodarstwie, wszę
dzie i zawsze są szkodliwemi, że wszędzie i zawsze znie
sienie tychże przez separacyą jest możliwem. W bra
ku więc tego przekonania, żądał prawodawca zosobna od każdej gminy czyniącćj wniosek o separacyą,
aby szczegółowo i prawnie dowiodła, iż na zamierzo
nej separacji, wszystkie interesowane strony rzeczywi
ście zyskają, oraz, że takowa separacya wykonaną być
może.
Tom I. Luty 1815.
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Jeżeli zaś tylko był jeden wnioskujący, np. dziedzic,
posiadacz kilku posad lub gospodarstw, wtenczas na
wet już nie przestawano na dowodach strony intereso
wanej , ale ta, opinią biegłych gospodarzy udowodniać
musiała, iż separacya

może być wykonaną, i że dla

wszystkich będzie pożyteczną.
Kazano więc dowodzić tego, co każdy, cokolwiek się
zastanowiwszy, mógł sam przez siebie wiedzieć, a że to
podobno najtrudniejszy dowód, i że ten dowód musiał
nieraz walczyć z uporem na który nie masz lekarstwa,
nietrudno przewidzieć, jakie były wypadki.

Mniejszą

było szkodą, iż separacye pod dyrekcją osób z sądowni
ctwa, prawiezawsze zawodowi rolniczemu obcych, a przy
najmniej mało z nim obeznanych, następowały, które
z wyłuszczonych powodów o stosunkach miejscowych przy
zwoicie sądzić niemogąc, w ielolicznemi formami sądowemi
koszta mnożyły, i zamiast pomocy, sprawę tę rzeczywiście
tamowali. Większą jeszcze daleko tamę czynność ta znalazła
w samych stronach. Jest coś wrodzonego, że tak rzekę,
w rolnikach, co ich do oporu wszelkim nowym popra
wom wiedzie; opór ten może w ogólności nie jest szko
dliwym, bo broni od wyskokow, od urojonych niekiedy po
stępów, do których teoretyści częstokroć są skorzy; ale
z drugićj strony, gdzie korzyść jest w idoczną, gdzie po
stęp jest dotykalny, tam ten opór jest pożałowania go
dzien.
Wystawmy sobie teraz położenie chcącego np. sepa
rować się bogatego mieszczanina; ileżto go spotykało
przywidzeń, ileżto oczerniających zarzutów, np.: że się
chce szkodą drugich zbogacić, że już rzeczy n a p r z ó d

I le n

RBG C LA G T A .

419

z kommissyą nadrobił. Na ileżto był wystawiony nieprzy
jemności, na ileż szykan, mianowicie w dowodzie co do
możności wykonania separacyi i co do zysków dla ogółu
z niej wynikających!
W każdej bowiem wspólności, był ktoś lub kilku
możniejszych, oraz znających własny interes lepiej od in
nych , jak to i dziś spostrzegamy tam , gdzie wspólność
jeszcze istnieje; takowi podchodzili prawo i wspólności
mocno nadużywali;przykupując np.zimową paszę, nieod
powiedni posiadłościom swoim utrzymać mogli inwen
tarz, a wypędzając tenże latem na wspólne pastwisko,
uszczuplali go innym współuprawnionym, i dla własnej
korzyści gnębili uboższych.
Niedziwwięc, jeżeli takowi wszelkich starań dokłada
li, aby dawny stan rzeczy utrzymać i nadal podobne nie
prawe zyski sobie zabezpieczyć, bo po separacyi, ta ich
spekulacj a ustać musiała; mając zaś zwykle potemu środki,
niezłiczonemi szykanami wnioskującego podział trudzili.
Dziwić się więc nie trzeba, iż separacje wyjątkowo mia
ły tylko miejsce, bo któż miał tyle odwagi, aby ten ob
szar trudności przebrnąć i wytrzymać kilkoletni stan go
rączkowy, zanim do końca przyszedł?
Doświadczenia te nie były bez skutku dla później
szych czasów; w> kazały bowiem wczemten kamień zgor
szenia leży, a gdv i pojęcia interesentów się rozszerzyły
i nowsze gospodarstwo koniecznie zmiany wymagało,
mogło wyjść prawo o podziale wspólności na dniu 7
czerwca 1821, takie, jakićm je dzisiaj widzimy. Wedle
tego prawa, mocen jest każdy członek o zniesienie wspól
ności wnieść, a to już bez żadnego dowodu owej możli
wości separacyi ani też korzyści z nićj wypłynąć mającej,
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gdyż jak się wyżćj wspomniało, korzyść i możliwość tę,
w każdym przypadku za zasadę położono; a lubo w kilka
lat po wydaniu tego prawa, czyto nierozważnym krzy
kiem niby uszkodzonych, czy też może mniej korzystnym
wypadkiem kilku separacyj bez należytej w początkach
uwagi wykonanych, powodowane ministeryum, wnioski
podobne tem ograniczyło, iż do takowego wymaga się
przystąpienia posiadaczy i/4 całej zakwestionowanej prze-*
strzeni co do powierzchni jedynie, nie zaś x
j\ członków
gminy; takowe przecież ograniczenie mało przeszkadza,
bo po przetoro\Vaniu drogi nastąpionemi separacyami,
zawsze podobni interesenci się znajdują, którzy do wnio
sku o separacyą z chęcią przystępują.
Przez odebranie tej czynności sądowi, a poddanie
jej gieneralnej kommissyi i jej urzędnikom, najważniej
szy uczyniono w praktyce postęp.

Do wykonania ko

rzystnie separacyj bowiem, potrzebna jest zupełna znajo
mość stosunków gospodarczych i ocenienie przyzwoite
interesu każdego rodzaju posiadaczy, ich potrzeb, cha
rakterów nawet częstokroć i ich przedsiębiorstwa i t p.
Podobna zdolność jest bardzo rzadką, bo jest rzeczywi
ście prawie wrodzonym taktem postawienia się wpozycyi
interesenta i dopiero osądzenia jego potrzeb i wymagań;
a gdy jej niema w tej potędze z natury, da się tylko dłu
goletnią praktyką, do czego w gieneralnej kommissyi by
ła największa sposobność, jako tako wykształcić. Tak
więc wszelkie ułatwienia w celu osiągnienia własności
żadnemi służebnościami nieociążonej, wolnej, poddanym
swym rząd poczynić się starał i poczynił, a tem s a m ć m
sposobność każdemu do zaprowadzenia racjonalnego go
spodarstwa, wedle jego położenia i pojęcia, porę otworzył.
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Na mocy więc tego prawa, wolno było każdemu wła
ścicielowi, członkowi gromady (gminy) tak wiejskiej jak
miejskiej, o separacyą swych ról, łąk, pastwisk, czynić
wniosek; w ogóle o podział tych gruntów*, które przez
pasienie lub innym sposobem, wspólnie używanemi by
ły. Ci, którzy pozostać chcieli w w spólności, dostawali
swe role w osobnem położeniu, i tam znowu trzechpolowe gospodarstwo między sobą prowadzić mogli; że je
dnak wszelkie najprawomocniejsze w tej mierze między
niemi zawarte zobowiązania, pojedynczego przy trzechpolowem gospodarstwie względem ról i łąk tylko 6 lat,
względem innych praw tylko lat 10 obowiązywały, poczem na nowo o separacyą wnosić każdy mógł, postano
wienie to szkodliwem nie było; tym yyięcćj, że zrzecze
nie się owego wniosku, ani kontraktem, ani przedawnie
niem, ani oświadczeniem, choćby to miało miejsce, nie
było prawnie obowiązującym.
Wyroki nawet prawomocne w daw ny m stosunku uzy
skane, gdzie niestosowność separacyi czasem przyznawa
no, nie wstrzymy wały odtąd wniosku o separacyą. Jeden
tylko przypadek mógł zatamować takową, a tym było ta
kie położenie, w którćmby gruntom wspólnie dotychczas
używanym, groziło przyrodzone jakieś niebezpieczeństwo,
np„ zalanie wodą, zawianie piaskiem i t. p., którćjto
szkodzie pojedvnczy właściciel zapobiedz nie byłby w sta
nie. Dowodzić tego musiał jednakże ten, który to utrzy
mywał, i przez to opierał się separacyi.
W ynagrodzenie interesentów działo się wedle owych
praw udziału, jakie im respeclive do wspólności służyły.
Oznaczenie tych praw udziału, miało wredle brzmienia
kontraktów, wyroków, a w braku tychże, wedle zwycza
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ju miejsc, a gdy i ostatnie nie były pewnemi, postanowie
nia landrechtu były wtenczas podstawą.
Co do pastwisk, te tym sposobem dzielą sic, iż proporcyą ich podziału, w ostatnich 10c,u latach wyzimowany
inwentarz stanowi. Ze jednak prawo w tej mierze co do
sztuki żąda dowodu, a co się bez regularnych regiestrów,
uskutecznić nie daje, tych zaś zwykle nie prowadzą, nastę
puje więc wtenczas druga prawnie przepisana metoda,
t. j., iż znajdujące się pastwisko wedle tego inwentarza się
dzieli, którr każdv interesent stosownie do bonitacji i
obrachunków’ znawców, na zasadach technicznych opar
tych, wyzimować zdoła. Przy pićrwszćj alternatywie je
dnakże lata nieszczęśliwe, np. pomór bydła, ogień i t. d.,
wypuszczają się, a biorą w to miejsce dawniejsze; przy
drugićj dolicza się inwentarz, dziesięciną braną utrzy
mywany, jeżeli to od lat do przedawnienia potrzebnych
już miało miejsce. Członkowie gminy same domy bez pola
posiadający, z ilością 1 V2 krowy do podziału idą. Człon
kowie gminy nieposiadający nawet domów, gdyby na
mocy jakiego lokalnego przywileju prawo do pastwiska
mieli, ograniczeni są jako posiadacze domów.

Przy-

czćm jednakże na to zważyć wypada, iż podobne prawo,
da się, jako prawo korporacyi pewnej np. mieszczan uwa
żać, wtenczas musi należeć do majątków miejskich, czyli
kameralij, i w takim razie wynagrodzenie w jednej po
wierzchni dla wszystkich podobnych interesentów się
wyznacza, i zwykle dalej tak używane bywa, jak pierwćj, lub też innym sposobem wedle miejscowości na ich
korzyść się obraca.
Dalćj wolno bvło na zasadzie tego prawa

w n ie ś ć

o

abluicyą wszelkich praw do boru, czyto pastwisk, czy
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opałowego, porządkowego, lub budowlowego drzewa, czy
prawa grabienia igliwia i t. d., lecz wtenczas wnioskują
cy, musiał od obarczonego należące mu się wynagrodze
nie, wedle woli ostatniego, czy w ziemi, czy w rencie, czy
w kapitale, przyjąć.
Przepis ten raptownćj niekoniecznie potrzebnćj abluicyi, mniej uciążliwych służebności niejako przeszkadzał;
nie jest bowiem rzeczą konieczną dla kultury, aby wszel
kie bez wyjątku służebności ustały: są bowiem i takie,
które pomagając w obecnym stanie gospodarstwa rolni
czego uprawnionym, nie przeszkadzają obarczonym, jak to
w następnym zobaczymy przykładzie.
Przypuśćmy, iż miał dziedzic jaki znaczne przestrzenie
boru sosnowego w lekkim zupełnie gruncie, na nic jak na
kulturę leśną przydatnym, wktórymto borze wsie jakie
okupne, wolne pastwisko miały. Pastwiska te na mocy
już dawniejszych praw kulturowych, nie przeszkadzały
mu wcale, bo mógł jak porządek gospodarstwa leśne
go wymagał, pewne powierzchnie zagajać, zagajenia do
piero w przyzwoitym czasie otwierać, wreszcie uprawnio
nych do rzeczywistej potrzeby utrzymywać się mającego
inwentarza ograniczyć; .nie miał więc żadnego interesu
aby tę nic mu nieprzeszkadzającą służebność znosić i od
stąpienie takowej, odstąpieniem pewnej części ziemi wy
nagradzać, a przez to powierzchnię swoją leśną uszczu
plać; w takim więc przypadku obierał dziedzic wyna
grodzenie w rencie, która z powodu małej ceny i war
tości pastwiska w boru sosnowym, małej też być musiała
wagi. Takową przeto rentę od czynszu zwykle mu pła
conego, pozwalało odciągać. Uprawnieni wtenczas widząc,
że tyra sposobem pozbawiali się ważnćj dla siebie w go
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spodarstwie pomocy, a zyskiwali małe tylko opuszczenie
w czynszu, cofali swój wniosek, i stosunek dawny, jnko
dla obu stron nieszkodliwy, utrzymywał się. Gdyby zaś
obarczony, był koniecznie obowiązanym wynagrodzić zie
mią uprawnionego, ostatni, byłby uzyskał kawał wycięte
go gruntu sosnowego na las tylko przydatnego, którego
na rolę obrócićby nie mógł, a który pozbawiony ochrony,
jaką mu drzewo od wiatrów dawało, łatwo zamienić się
mógł w wydmę, i wtenczas zamiast pomocy w gospodar
stwie, stać się jego ruiną przez zawianie piaskiem le
pszych dawny ch ról czyichkolw iek; w tym razie bow iem
gdyby obce były zawiane, uprawniony ów,

musiałby

szkodę ztąd wynikłą wynagrodzić.
Jeżeli zaś dziedzic miał Jas dębowy lub inny na mocnćj ziemi, na rolę lub łąkę przydatny, natenczas zwy
kle dla dobrego tam pastwiska, włościanie o abluicyą
wcale nie wnosili; a skoro sam dziedzic tę powierzchnią
leśną dzielić na folwark, lub wTłąkę zamienić pragnął,
musiał tćż sam być zapozywającym, a wtenczas upra
wnieni mając wolny w ybór, obićrali wy nagrodzenie w'zie
mi, które, jeżeli wydawało się za wielkie dziedzicowi,
mógł od wniosku swego odstąpić; jeżeli zaś zawrze
przewidywał dla siebie zysk z abluicyi, ziemią uprawnio
nych wynagradzał.
Miał jeszcze obarczony i inną drogę do wstrzymania
abluicyi nieciążących go rzeczywiście służebności leśnych;
mógł bowiem oświadczyć, że chce wynagrodzić upra
wnionych wedle tego zysku, który przez zniesienie tych
służebności otrzyma. I tak, pastwiska w lesie sosnowym
nie są na role zdatne, i inaczćj się używać nie dadzą,
•

•

*

Ś

jak wypuszczając je w najem, a jeżeli ten najem jest
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potrzebnym, i on podług niego wynagradza; uprawnio
ny nie ma w tem interesu, aby przyjmował wynagrodze
nie takie, jakieby znowu musiał wydać, chcąc pastwiska
nabyć, i od takićj abluicyi się wstrzymuje. Ma chłop np.
wolną zbierankę

w lesie na opał, wnosi o abluicyą,

obarczony oświadcza, że mu jej w drzewie dać nie chce,
ale wnosi o wynagrodzenie w rencie, i to wedle tej mia
ry, jaki zysk taż zbićranka przez uprawnionego nadał niepobićrana, jemu na przyszłość przyniesie; musiałby więc
uprawniony znów jedną ręką coś brać, drugą z pewno
ścią (bo dziedzic mógł potćm ceny podnićść) więcćj wy
dawać, a ztąd pozostał w dawniejszym, dziedzicowi obar
czonemu nic nie szkodzącym stosunku.
Lecz nie sądźmy, aby przy abluicyi drzewa, zawsze rząd
miał tylko korzyść obarczonego na względzie; owszem,
opiekował się i interesem Uprawnionych.

I tak : jeżeli

uprawniony miał wolny wrąb do boru, do opału, do bu
dowli, do gorzelni i browaru dla siebie i swych ludzi, na
tenczas, jednćm słowem, gdy uprawnienie to było znaczne,
a obarczony wnosił o abluicyą, natenczas na żądanie
uprawnionego, musiał go lasem z uwagą na rzeczywisty
stan drzewa wynagrodzić.

W takim bowiem razie, po

wierzchnia już musiała być tak znaczną, iż jako las zago
spodarowaną być mogła, czego właśnie prawo przy od
stąpieniach lasu wymagało.

Oprócz tego, i mniejszych

uprawnionych, ziemią wtenczas wynagradzać musiał obar
czony, gdy sam o abluicyą wnosił, i gdy ziemia ta na łą
kę lub rolę była zdatna.
Tym więc sposobem regulowały się wnioski o abluicyą
służebności, w miarę potrzeby kultury dobrze zrozumia
nej, i miejsca dla próżnej chęci odmiany, lub niechęci
Tom I. Luty 1645.
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osobistych, mićć nie mogły; bo jak się wyrzekło, w pra
wie samćm były sposoby na oddalenie niestosownego i
niepotrzebnego wniosku.
Jak podział wspólności, tak i abluicya służebności,jak
się w\rzekło, na mocy jednego wykonywały się prawa,
i n a jc z ę ś c ie j nawet razem były prowadzone.

Opiszemy w krótkości sposób jakim się to działo, a zda
je się, że to będzie wyraźniej, aniżeli gdybyśmy pojedyn
cze przepisy przywiedli.
Gdy wniosek o separacyą i abluicyą był przez którą
kolwiek bądź stronę do gieneralnćj kommissyi uczynio
nym, taż władza upoważniała komisarza swego specyalnego, i ten zjeżdżając na miejsce, czy z stroną zapozywającą, czy wspólnie zwszystkiemi interesentami, jak się
mu to lepiej wydawało, spisywał protokół gieneralny,
w którym wszelkie stosunki istniejące, opisanemi być mu
siały; gdy zaś przy tem podawaniu wzajemnych powin
ności, zaszły spory, takowe do wyroku pićrwrszćj instancyi, którą, jak się wyżćj wyrzekło, była kommissya gieneralna, instruował: równocześnie nakazywrał rozmiar grun
tów, w'razie zakłóceń granicznych takowe drogą ugody
załatwiał, a gdv to możłiwćm nie było,
znów do wyroku
W
J
pierwszej instancji instrukcją uzupełniał.
Przyznać jednak trzeba, iż to uregulowanie granic,
gdy strony do zamian, do nadań gruntów wedle ich
wartości i do innych odmian przyzwyczaić się musiały,
a ztąd punkt honoru, aby się koniecznie przy swojem
utrzymać, wiele wpływu utracił, zawsze prawie na dro
dze dobrowolnej ugody dały się załatwiać; jeżeli zaś
przyszło do procesu, ponieważ takowy wstrzymywał ca
łą separaqąt więc przez władze tak pićrwfszćj instancyi
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jak i wyższych, żywo popieranym był, i kilkaset lat cza
sem trwający spór, w krótkim czasie się załatwiał, co nie
poślednim było zyskiem, mianowicie w Polskich pro
wincjach , gdzie podobne procesa pokolenie jedno dru
giemu przekazywało.
Po upewnieniu granic, ustanowieniu wzajemnych sto
sunków czy przyznaniem, czy wyrokiem, po ukończeniu
rozmiaru, przystępowano do bonitacyi.
Bonitacya czyli oszacowanie gruntów, działo się pod
przewodnictwem komisarza z współudziałem miernika i
2 bonitorów'. Ostatni by lito zwykle, właściciele folwar
ków nieszlacheckich, sołtysi i dzićrżawcy, których zna
jomość praktyczna rolnictwa i examen przyzwoicie od
byty, do podobnéj czynności kwalifikowały.
Przechodząc szczegółowo powierzchnie, stanowili bonitorow ie klassy gruntu, gieometra zaś wyrzeczenia te
na mappę wnosił.

W

razie nierównego zdania bonito

rów, komisarz decydował. Po ukończeniu tej czjuności,
miernik obrachowywał regiestr bonitacyjny, gdzie więc
każdy z interesentów już wiedział, ile

wt

każdej klassie

miał ziemi. Regiestr ten wraz z mappą musiał być stro
nom przedłożony, które takowy za sprawiedliwy przy
znawały, lub też swe mónita czyniły. W razie ostatnim,
drogą procesu przez przepisane instancve, rzecz załatwioną
być musiała.
Wartość gruntu każdćj klassy zosobna, została obli
czoną. Wartość ta ziemi składa się np. przy roli, z do
chodu czystego jaki rolnictwo przynosi, i z wartości pa
stwiska; pierwsza należy li do właściciela ziemi, do drugiéj należą i ci, którzy udział w pastwisku mieli. Wartość
łąki składa się po pierwsze: z wartości siana i mićrzwy,

428

*

WŁOŚCIANIE

po drugie, zwartości pastwiska przed i po siano-żęciu.
Pićrwsza jest czystą własnością właściciela, do drugićj
mają i uprawnieni prawo. Wartość zaś pastwiska była
tylko taka, jaki dochód pastwisko przynosiło, tak przez
mićrzwę, jak i przychód z inwentarza.
Wszystkie te wartości obliczano na szefie żyta z ułom
kami dziesiętnemi, co się liczbami wartości nazywało.
Ludzie mający prawo pastwiska a nieposiadający ro
li, tylko domy i ogrody, mieli prawem sobie przyzna
ną potrzebę pastwiska na 1 ^

krowy, t. j., na krowę

i jałówkę, jakeśmy to już wyżćj wyrzekli; inni wszyscy
posiadacze ziemi, dla tego inwentarza, który w ostatnich
dziesięciu latach utrzymywali, lub który wedle zasad
ekonomicznych wyżywić byli zdolni. Alternatywa pierw
sza, nie miała prawie nigdzie miejsca, dla powodów wy
żej wyrzeczonych. Szło więc wynagrodzenie za pastwi
sko, w miarę wychować się mogącego wedle zasad eko
nomicznych inwentarza.

Aby tę całą operacyą zrozu**

mialszą uczynić, wystawmy sobie, że gmina z gospodarzy
lub mieszczan rolnych i z właścicieli domów bez roli się
składająca, przystępuje do separacji. Przyjmijmy, że ta
gmina ma wolny opał, w’olne budowlowe i porządkowe
drzewo, wolne pastwisko w obcym lesie, i zobaczmy jak
się ta czynność odbywała.

Nasamprzód najstosownićj

było w podobnym razie, załatwić abluicyą owych upra
wnień leśnych.
J
Jeżeli obarczony ofiarował wynagrodzenie w rencie,
i gmina uprawniona nie cofnęła wniosku o abluicyą, ale
rentę przyjąć chciała, interes ten na dalszą separacyą
ich gruntów nie wpływał; gdy zaś wynagrodzenie na
stąpić miało / w ziemi, trzeba go było ukończyć, aby za
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jedną drogą i te grunta gminie przypadłe przy szczegó
łowej ich separacji podzielić. Wszelako za uprawnienie
w drzewie, nigdy prawie dziedzic ziemi nie oddawał,
boby to było dla niego z wielu miar uciążliwćm; wo
lał np. opał dawać wedle prawa w drzew ie, lub tćż wy
nagradzał rentą, albo tćż opłacał je całkowicie stoso
wnym do tej renty kapitałem. Nateraz więc wypuścimy
uprawnienia co do drzewa i póznićj o nich mówić bę
dziemy, a udamy się do wyżej wspomnianej abluicyi
pastwiska.
Całą powierzchnię obcćm pasaniem obciążoną, jako
i grunta właściciela lasu bonitowano, t. j. znawcy wy
rzekali pojedynczo przy każdej powićrzchni, ile morgów na
pastwisko dla jednćj krowy lub 10 owiec potrzeba, i ja
ka jest pożywność znajdującej się trawy.
Mając tę zasadę, po ułożeniu regiestru bonitacyjnego,
obliczał komisarz ekonomiczny wartość tego pastwiska
na całej obciążonej powierzchni; mając zaś podaną zasa
dę na ile krówTwystarczało, wartość pojedynczego pa
stw iska dla krowy stanowił przez proste dzielenie, dzie
ląc liczbą mogących się wypasać krów, liczbę wartości
całćj powierzchni. Po tćm przygotowaniu, postępował
dalej.
Można przypuścić dwa przypadki: jeden, że właściciel
boru włcale w nim nie pasał; wtenczas uprawnieni we
dle dowiedzionego w ciągu 10 lat wrprzecięciu trzyma
nego inwentarza, lub wedle tego co wyzimować mogli,
zostali na zupełną potrzebę wynagrodzeni, odciągając je
dnakże to pastwisko, które na własnych gruntach po
siadali, bo pastwiska w obcych lasach uważał prawoda
wca tylko jako pomocnicze, i to wyłącznie wtenczas, jeżeli
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powierzchnia obciążona, na tę potrzebę dotychczas wy
starczała.

Gdy zaś obarczony także swój inwentarz pa

sał, szedł z swym inwentarzem do podziału pastwisk
z uwzględnieniem jednakże pastwisk jego pry watnych.
Gdyby jednakże uprawnionym przywilej został na pewną
liczbę inwentarza nadany, natenczas zupełna jego po
trzeba bez względu na potrzeby obarczonego, musiała
by być mu wydaną; również nie uwzględniła się potrze
ba obarczonego wtenczas, gdy się współpasania wyra
źnie zrzekł. Korzy ści z abluicyi tych pastwisk, były nastę
pne dla obarczonego.
W każdym razie Vs lub % część, w miarę wymagań
kultury leśnćj, całej wartości obarczonej, rachowała się
na zagajenia.
Pastw isko zaś wlesietaksiębonitowało, jakby takowe
na tym gruncie wy paść mogło, gdyby las znajdował się
w średnim stanie zadrzewienia. Średni zaś stan uważa się
wtenczas, kiedy gałęzie jednego drzewa do gałęzi dru
giego drzewa dochodzą.

I tak np. chociażby las był

wycięty, a w' skutek tego, pastwisko znacznie polepszo
ne, to z tego w zględu upraw niony nic zyskiwać nie mógł,
bo bonitorowie wyrzekali tak, jakby ten bór był utrzy
manym wTstanie średnim, że gałęzie gałęzi wszędzie
dochodziły. Jeżeli zas przeciwnie: las był gęściej zaro
słym, a przez to pastwisko gorsze, brało się takowe
w stanie rzeczyw istym.

Głownem bowiem przeznacze

niem gruntów leśnych jest kultura drzewa, a przypad
kowym że tak rzekę tylko, pomoc pastwiskowa; ztąd
tćż prawodawca główny cel wziął pod swą szczegółową
opiekę, a upośledził poboczny.
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Przypuśćmy, ze dziedzic obarczonego pastwiskiem lasu,
może wyżywić, wedle zasad ekonomicznych, wszelkiego
inwentarza na krowy zredukowanego (1) 200 sztuk, że
z tych 150 na prywatnych wypasa pastwiskach, konku
ruje więc do pastwiska w owym lesie z5 0 u krowami.
Uprawniona zaś gmina, może wyzimować na krowy
zredukowanego inwentarza 300 sztuk, wraz z przyznąnemi 1 1/ 2 krowami dla posiadaczy domów i ogrodów,
z których na własnym gruncie 200 sztuk krów wy pasa.
Konkuruje więc do wspólności pastwiska w lesie ze 100
sztukami.
Las, przyjmijmy, że w ynosi 1200 morgów; z tych po
trzeba wstanie rzeczywistym 12 morgów na jednę krowę,
pożywność zaś trawy na tćm pastwisku rosnącej, ma się
do pożywności słomy jęczmiennej, jak 1: 1; będzie więc
pastwisk krowich.............................................

100

Z tego odtrąca się najprzód Vs na zagaje
nie, a więc...................... .................................. 20
Pozostaje do podziału pastwisk krow ich.. 80 szt.
Dziedzic więc dostanie w proporcji krów
50, krowiego pastwiska....................................

2 6 2/3

Gmina uprawniona w proporcyi krów 100,
krowiego pastwiska...........................................
Summa jak wyżćj..........................

53 V3
80

Nie możemy tu w tćm miejscu wchodzić w zawikłane
obrachunki wartości, i musi to być przedmiotem obszer
(1) Redukcya na krowy, tak się rachuje:
iż wół = iy 2 krowy,
koń = i y, ty jeżeli chodri na pastwisko,
źrebiec = 1
młodociane bydło = 0,66 „
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niejszego daleko wyłuszczenia, gdzie całe postępowanie
szczegółowo wyjaśnionem być może, i przyjąć też warto
ści chcemy tak, jak je władza Wielkiego księztwa Po
znańskiego przyjęła, a podług tego, wartość krowiego
pastwiska podanej dobroci, wy nosi 2,064 szefli żyta.
Dostaną więc uprawnieni na 53 J/3 krów, 110,080
szefli wartości, co uczyniłoby w morgach, gdvby ^ m o r 
gów na krowę było potrzeba, morgów 640.

Lecz że

dziedzic wynagradza ziemią po ścięciu drzewa, a bonitorowie, dajmy, oświadczyli, iż 3

morga z pożywnością

1: 1 *2 t. j., iż funt trawy na nim siły pożywnćj 1 V2
funta słomy jęczmiennćj mićć będzie, co w rzeczywistości
tak do przestrzeni jak i pożywności miejsce mićwa, wten
czas te 110,080 szefli, wydadzą tylko 131 m. 36 pręt.,
a to dlatego, że mórg ostatniego pastwiska wart jest
0,839 szefla żyta.
Wrypadek ten byłby prawomocnym, gdyby wyraz ten,
aby pryicatne pastwiska przy podziale wspólnych uwzglę

dnić (beru(ffid)tigen), wprawie użyty, tak rozumiano, jak
go prosty każdy człowiek rozumie, t. j. iż, ponieważ
pastwiska na obcych gruntach można uważać za pomo
cnicze, bo nikt tego u sąsiada szukać nie będzie, co u sie
bie posiada i czego na inny użytek ani obrócić chce,
ani mu obrócić wolno, z tym więc tylko inwentarzem
do podziału pastwisk przystępuje, którego na swem pa
stwisku utrzymać nie może, Na nieszczęście rzecz ta nie
jest tak prosto uważaną, boby się naturze Giermańskićj,
rzecz prosto i krótko uważać sprzeciwiało; i owszem,
przyjęto rozmaite inne formuły, bez żadnej fundamen
talnej zasady, machinalnie, w celu wyśledzenia tych praw
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udziału, zwykła formuła u niektórych komisarzy w księztwie, była następna:
Gmina ma 300 krów inwentarza, prywatnego pa
stwiska jak wy/.ej na 200 krów; nazwijmy ją A. Obarczo
ny ma 200 sztuk krów inwrentarza, prywatnego pastwiska
na 150 krów, nazwijmy go B.

Potem następowało ta

kie wyrachowanie:

A) ma 300 krów pastwiska na 200
B) „ 200
„
tf
«f 150, do podziału jest
pastwiska na 80 krów, po odciągnieniu V5 na zagajenie.
Będą więc konkurować do pastwiska:

A) 200 + 80 : 300 = 80 : x.
B) 150 + 8 0 : 2 0 0 = 80 : x .
Konkuruje więc:

A) z krowami 85,71.
B) z krowami 69,57.
155,28.
Aże jest do podziału 80 krowiego pastwiska, dosta
nie z niego gmina, czyli

,

8 5 ,7 1 .8 0
155^28"=
6 9 ,5 7 .8 0 _

,,
’
35,84

155,28 ~ 80,00.
Dostanie więc gmina czyli A, 4 4 .1 6 ,2 ,0 6 4 = 9 1 ,1 4 6
szefli, czyli 108 m. 115 pr. Instrukcya, wprawdzie co
kolwiek późno, bo dopiero w roku 1841 wydana, za
chwala następną formułę, jako najstosowniejszą, ale do
jej zachowania bynajmnićj nie obowiązuje.

A) 80.300

80.300
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B) 80.200
500

f- 1 5 0:200 =

80.200

35,164

_ 500_ : X

93,229

dostanie więc A)
krowiego pastwiska; a że to warte w aktualnym stanie
=

2064 szefli m

102,839 szefli, a po wycięciu drze

wa 122 m. 103 pr. Widzimy więc, że instrukcya trzy
ma się średniej drogi, a w takim razie, dziedzic za
miast 1200 m ., które miał dawniej, będzie miał tyl
ko 1077 m. 77 pr. ale bez żadnej służebności, do wol
nego rozrządzenia.
Formuły te nie mają innego celu, tylko, aby ile mo
żności coś pewnego ustanowić, i ezystćj jedynie opinii
komisarzy, ustanowienia praw udziału nie zostawić. Cała
rzecz się na tćm opićra, co strony przyjmą; nie ma to
przyjęcie miejsca, idzie sprawa do wyroku, i sędzia we
dle samego przekonania wyrokuje. Interesem więc było
komisarza, taką formułę wynaleźć, któraby do położe
nia rzeczy będąc stosowną, opinią stron zyskała, a czego
i na prościejszej drodze uzasadnionem swćm zdaniem do
piąć był mocen, bez owychto wyrozumowanych formuł.
Gmina zas dalćj dzieli się między sobą tern pastwiskiem,
wedle tejże samćj metody, a ilość wartości, którą każdy
interesent ztąd uzyskał, dodaje się do tćj wartości, którą
w gminie posiadał, i w zamian za rozrzucone grunta, do
staje posiadłość, jak daleko się da w jednej powićrzchni.
Przy tym podziale gruntów każdy interesent w od
powiednim stosunku do wartości posiadanej, przyczy
nić się musi do uposażenia szkoły, tak, aby nauczyciel na
wyznaczonćj mu ziemi, potrzebne dla swćj familii ogro-
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dowizny uzyskać, a zimą i latem krowę z jałówką mógł
utrzymać.
Gdyby położenie tego wymagało, by na oddalone miej
sca członek gminy był przebudowanym, a V4 część
interesentów tego żądała, wyznacza się taki plan, dla
którego z interesentów wedle opinii komisarza do tego
stosownych.
W razie podobnjm, cała gmina wedle tego, ile który
z interesentów z owego przebudowania, przez uzy skanie
dla siebie bliższego planu korzysta, do niego przykładać
się musi.

Wysokość nakładów potrzebnych, wysokość

korzyści pojedynczych, władze stanowią.
Wolno jest właścicielowi niezezwfolić na przebudowania, a wtedy może pozostać w swych daw ny ch budynkach,
ale plan ten przyjąć musi mimo jego niedogodności. Lecz
w praktyce rzadko ostatnie się zdarzało. Oddalone role,
czasem są wielkiej naturalnćj dobroci, ale przez brak kul
tury zdeteryorowane; kto się więc przebuduje, dostaje je
wr tćj dobroci, jaką w owym czasie mają; a więc za
mniej bliżej położonych, dostaje więcej odległych, a gdy
mu jeszcze w przebudowaniu pomogą, wr kilka lat przy
prowadza zniszczoną ziemię do lepszego stanu, a wten
czas poznaje, że gwałt mu przez prawo niejako zadany,
został podstawrą jego dobrego bytu.
Co do opału. Przyjmujemy, że ten opał należy się
uprawnionemu wzbićraniu, i że co tydzień ma tenże pra
wo jednę furę parokonną zboru pobierać; dalej, że obar
czony chce go w naturze wynagrodzić, co jednakże tyl
ko wtenczas będzie miało miejsce, gdy ta zbićranka
będzie już miała pewną sprzedaży cenę? inaczej bowiem
oświadczyłby dziedzic, jak się daw uićj wyrzekło, iż chce
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uprawnionego wedle tego zysku wynagrodzić, jaki mu
zbićranka przyniesie; a że ten byłby prawie żaden, uprawnionyby wniosek cofnął, i przy tych przyjęciach wyśle
dzenie byłoby następne:
Zwozi uprawniony po jednej furze parokonnćj; fura
taka zbićranki ma drzewa 20 stóp kubicznych. Przyj
mując odległość lasu 1 milę, zabawi przy zwózce takićj
fury parobek i chłopak wraz z wozem 2^3 dnia, stano
wiąc wrartość roboty tak koni jak ludzi:
koni
4,0 mac żyta.
parobek 1,5 —
—
chłopak 1,0 — — Zatćm bę
dzie wrartość tygodnia pracy 0,5 mac żyta; lecz że oni
przy zbieraniu drzewa i zwózce tylko 2/3 dnia się zaba
wią, koszt zwiezienia fury czyli tych 20 stóp kubicznych,
wynosić będzie tylko 3,33 mac. Zwiezienie sążnia drze
wa szczepowego, zawierającego 75 stóp kubicznych, za
bawiłoby dzień 1 1 2 lecz bez chłopaka: kosztowałby więc
taki dzień wedle powyższych opinij, 5,5 mac żyta, a pół
tora 8,3. Dodając do tego za ubicie sążnia 2,5 macy, bę
dzie koszt przy sążniu drzewa 10,8 mac.
Uprawniony zwozi w ogóle 52 fur czyli a 20 s. k.
1040 kubicz. stóp; koszta zwózki tej massy wynoszą 52
fur a 4,33 mac........................................ 225,16 m. z.
Na zastąpienie zaś 1040 s. k. zbieranki,
potrzeba sążni drzew a kubicznego, biorąc
że sążeń czyli 75 sL k. =

100 st. k.

zbieranki 10,4 sążni, a koszta są po 10,8
mac; będzie...............................................

112,32

traci się więc pracy za 112,84 mac.
1 1 i) Q |

a w pada na fury __—__ =
52

2,17 mac.
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Biorąc cenę żyta po 1 tal. za szefel, wynosiłaby strata
przy każdćj furze 4 srbr., 1 fenig.

Lecz że upra

wniony zimą inwentarza swego czćm innem z korzyścią
zatrudnić nie może, straty więc przez jego użycie do
zwózki zbieranki, tak wielkićj nie ponosi; odciąga mu
się więc V3 czyli 4 srbr. 1 fenig minus 1 srbr. 4 fenigi,
a więc pozostaje na rzeczywistą stratę. . . 2 srbr. 9 fen.
Ze zaś fura zbieranki ma kosztować. . . . 6

„

uzyska rzeczywistej wartości przez furę . 4

„

a przez 52 fur =

9 „

4 tal. 28 srbr. które wedle ceny

drzewa szczepowego, odebrałby wtakowćm jako deputat.
Samo się przez się rozumie, iż obrachunek ten nie jest
i nie może być normalnym; w każdym boyviem pojedyn
czym przypadku, przy innych cokolwiek stosunkach, wy
padek byłby inny; ma on tu jedynie służyć, aby yyskazał
drogę, jak się w praktyce postępowało.
Co do budowlowego drzewa, już w tćm obarczony
miał korzyść, iż prawo, marnotrawienia drzewa, np. na
budowle w bale, dalej nie przyjmowało i uwzględniało
tylko taką potrzebę, jakiej budowla yyryglówkę zwylepionemi sochami gliną i na kamiennych podmurowanych
łundamentach yyymaga, jeżeli tylko uprawniony glinę
i kamienie posiadał, co w Polskich dawniej prowincjach*
mianowicie leśnych, prawie zawsze się znajdowało.
Przyjęto iż taki dom stać musi lat. . . .

100

stajnia lat...................

75

a stodoły ró w n ie .. . .

100

Co przy dawniejszej nieochronie budynków, wcale
miejsca nie miało.
Oprócz lego, przy obrachunkach wynagrodzenia dla
uprawnionego, uwzględniano tylko potrzebę na tę bu-
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dynki, które przy nadaniu prawa istniały, lub które rze
czywiście były potrzebne. Obliczenie tych potrzeb drze
wa budowlowego dla uprawnionych, działo się przez
królewskiego budowniczego, który je wedle zasad, i tak
jak przy porządnem utrzymywaniu to mogło mićć miej
sce, oceniał. Wypadek tych obrachunków stanowił ren
tę, która lub opłacaną przez obarczonego była, lub ta
kową tenże kapitałem zpłacał, lub tćż ziemią wynagra
dzał. Przepomnićć tu nie można, iż prawo wcale nie
przyjmuje w starych prowincyach wynagrodzenia za no
wą budowlę w drzewie; drewniany bowiem budynek,
skoro każda zepsuta sztuka zaraz się zdrowrą zastępuje,
stoi wiecznie.
Drzewa porządkowego potrzebę oceniał komisarz swą
uzasadnioną opinią; po odciągnieniu wydatków, jakeśmy
to przy obrachunku zbieranki widzieli, stanowił czystą
wartość uprawnienia przez rentę, która znowru lub pła
coną, lub kapitałem skupioną być mogła.

,

Renta czyli czynsz, o który m tu i wciąż wtćm prawie

była mowa, tym sposobem się stanowi, iż należytość
obraca się na żyto, żyto zaś redukuje się na pićniądze we
dle publikacyj rządowych o cenach śto-Marcióskich. Na
początku biorą się 14 lat; z tych dwa najdroższe i dwa naj
tańsze się wyrzucają, a resztująca summa dzieli się przez
dziesięć. Później dodaje się następujący rok, a odciąga
najdawniejszy i znów się przez dziesięć dzieli, a tym spo
sobem , renta w drogich na żyto czasach się podwyższa,
w tanich zniża; żyto bowiem uważanem było jako ogól
ny regulator cen.
W każdym zaś razie, wszyscy uprawnieni byli ograni
czeni w swych prawach, gdy tego wymagała kultura leś
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na. Przypadki te były: gdy wiatr, pożar narobił szkody,
gdy bory bez winy teraźniejszego właściciela, np. przez
złą dawniejszą administracyą, były zniszczone, lub wresz
cie, gdy służebności tak były znaczne, iż produkcyą zwy
czajną boru przenosiły. W każdym z tych przypadków,
jak się wyżej wyrzekło, ograniczenie służebności tak da
leko musiało być doprowadzonym, aby las swemu pier
wotnemu głównemu przeznaczeniu, t. j. produkcyi drze
wa ciągłej, regularnej, mógł odpowiedzieć. Kilka wspo
mnianych obrachunków służebności, dają nam wyobra
żenie ogólne, jakim sposobem przy zniesieniu wspól
ności postępowano. Przykłady przytoczone, nie są bynaj
mniej, jak się już wyrzekło, normalnemi; opinie bowiem
znawców, muszą być i są niezawisłe, instrukcye nawet
w tych czynnościach przez władze wydawane, mają słu
żyć tylko za pewne naprowadzenie ekonomików do wła
snego sądu. W każdym razie, każda strona miała prawo
odwołać się do wyroku sędziego, a ten przywoływał no
wych znawców, którzy częstokroć zupełnie inne utworzy
li sobie zasady, a wedle których wyrokowano. Sędzia bo
wiem tylko samem prawem w sądzeniu podobny ch spraw
był ograniczonym, nie zaś instrukcyą przez władze wydaną,
a która jedynie pewną jednostajność wywołaćchciała. Lecz
bez krzywdy dla ogółu, nie dała się zupełna jednostajność
w interesach ekonomicznych zaprowadzić. Prawo bowiem
daje ogólne przepisy, a tu tymczasem co pojedyncza wio
ska lub gmina, to przez swe różne położenie, odmiennegoby wymagała zastosowania.

Uwagi te jednakże tyczą

się tylko prawa podziału wspólności i zniesienia serwitu

tów; winnych bowiem prawach kulturowych, gdzie mniej
różne wykrywały się kategorye, prawo więcej jednostaj-
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ności w wykonywaniu przepisów zaprowadziło, i przepisy
same przez się obejmując wszelkie odcienia zdarzyć się
mogących przypadków, były wystarczające.
W roku 1821, nie otrząśniono się jeszcze zupełnie z tej
obawy, iż być i takie położenie może, gdzie absolutne
zniesienie wspólności, naraziłoby interesentów na szko
dę; obawa ta wywołała osobny rozdział ordynacyi po
działu wspólności, ograniczeniem tychże się zajmujący,
aby tym, którzy separować się nie chcą, podać porę, szko
dliwość, służebność i wspólność ile możności umniejszyć.
Przepisy te są w krótkości następne:
Czy właściciel obarczony, czyli to interesent upra
wniony, mocen jest o to wnićść, aby prawa udziału we
dle pewnćj miary wykonywanemi były; np.: żeby każdy
tylko tę lub inną ilość drzewa z boru pobićrał, żeby tyl
ko tyle lub tyle inwentarza na pastwisko, i w tym lub
owvm czasie wyganiał.
Ustanowienia te, działy się przez gieneralną kommissyą,
i ona w nich prawomocnie wyrokowała.
Gdy zaś V4 część interesentów, co do wartości ich
praw udziału wzięta, o to wnioskowała, ograniczenia te,
jeszcze i dalćj na korzyść kultury posunione być mogły.
Opieka ta prawodawcy, lubo warta uwzględnienia nale
żytego, rzeczywistej korzyści nie przyniosła; bo póki chęć
poprawienia stosunków gospodarczych się nie obudziła,
o tych ograniczeniach nie myślano; a gdy już niebyła
uśpioną, wołano się udać do radykalnego lekarstwa jakim
jest podział, aniżeli do paliatywy, którą jest wspomniane
ograniczenie.

Do tego jednakże często te przepisy były

używane, by przeciwną stronę do wniosku o separacyą
lub abluicyą pośrednio przymusić. Ograniczenia bowiem
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i urządzenia takie, nudząc interesentów, powodowały ich
do zniesienia tych wspólności.
Przystąpmy teraz do następnego prawa, czyli ordyna
cji abluicyi. Wedle tćj ordynacyi, właściciele posad wiej
skich lub i szlacheckich, o zniesienie danin w naturze,

laudemiów, dziesięcin, zaciągów, wnićść byli wstanie.
Każdy więc właściciel wnićść był mocen o abluicyą
czyli skupienie zaciągów, i ta była tylko różnica, iż ten,
który redukując dni sprzężajne na ręczne, mniej jak 50
dni rocznie odrabiał, musiał ten zaciąg podług cen naj
mu rzeczywistego zapłacić; ten zaś co go więcej odrabiał,
opłacał tyle, co zastąpienie tegoż zaciągu sprzężajem lub
ludźmi dziedzica, ostatniego wedle obrachunku koszto
wać mogło, a w skutek czego przytrafiało się, że ten, co
mniej odrabiał, dla wysokich cen najmu więcej opłacać
musiał, jak ten co robił więcćj, a wedle drugiej stopy
powinności swe wynagradzał.
Daniny w naturze opłacały się wedle tćj ceny, jaką
zwykle w razie nieoddania w naturze, płacono. Wysokość
tej zwyczajnej płacy w razie zakłóceń, stanowili znawcy.
Co do dziesięciny wytycznćj, wartość takowej oblicza się
tym sposobem, iż od zbioru ogólnego brała się dziesięci
na, odciągały się zaś wszystkie koszta, które pobierający
aż do tego czasu ponosi, póki takowej na pićniądz nie
zamieni; rezultat daje się w pieniądzach lub życie. Odcią
gi te są: zwózka, dziesięciny i praca ręczna, przytem mło
cka, procent na ogień, nieurodzaj, wojny, gradobicia,
wywózka na przedaż i koszta przy tćjże poniesione. Sło
ma i zboże liczyło się wedle targowych cen śto Marcińskich.
Tom L Luty 1M5.
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Laudemia obliczają się także na rentę, biorąc np. gdy
się przez włościan za nastąpioną przedażą opłacają, dwa
przypadki przedaży; summa wrtych razach wypłacona dzie
li się przez 100 i stanowi rentę. Za ubiegłe zaś lata od
ostatniej przedaży, aż do czasu abluicyi, opłaca obarczo
ny całą natenczas przypadającą rentę.
Wszystkie zaś te renty za zaciągi, daniny,

laude

mia, obrachowy wały się tak, jakeśmy w poprzedniem pra
wie wyłuszczyli; nadmienić jednakże trzeba, iż ponieważ
obrachunek ten stronom za kunsztowny wydawał się, wo
lały przyjmować rentę stałą, taką jaka się w czasie ugody
okazała, i zrzekały się tem samem owego podwyższania
i zniżania. Po ustanowieniu tych rent, mogą być takowe
skupione za zapłatą kapitału, a 4 p. C. Renta jednakże
kościołowi za dziesięcinę się należąca, podobnemu sku
pieniu w nowszych czasach już nie podpada.
Wnioski o abluicyą tych przedmiotów, tem się tylko
ograniczały, że zapozwany miał zawsze wybór, czy chciał
rentą lub ziemią być wynagrodzonym.
Wszystkie prawa powyżej wyłożone, obowiązują te
prow incye monarchii Pruskićj, w których landrecht jest
zaprowadzonym, łub w których osobnemi rozporządze
niami, wykonanie ich poleconem zostało; w ogóle więc
wschodnią część państwa.
Przekonawszy się zas, jak ta zbyteczna opieka służebnościami, była szkodliwą, i ije potrzeba było starań,
aby skutki z niej wynikające znieść lub złagodzić, po
stanowiono: iż od roku 1821, jako daty wyjścia ordynacyi podziału, wspólności, służebności, już tylko ex titulo,
ale nie z przedawnienia powstawać mogą.
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Przepis ten jest słuszny i do rzeczywistego położe
nia stosowny; życzyćby jeszcze należało, aby granice po
działu małych posad włościańskich położono, o czem już
na sejmach prowincyonałnych była propozycja rządowa;
dalej, aby nabywanie małych czyli włościańskich gospo
darstw, przez wielkich gospodarzy czyli dominia, było utrudnionem; utrudnienia bowiem jakie z kommunalnych sto
sunków dla dziedziców wypływają, niedosyć mogą być
na przyszłość skutecznemi. Teraz jeszcze, gdzie folwarki
prawie zawsze w proporcyi kapitałów nakładowych, ja
kie ich dziedzice mają, są za wielkie, obawa ta dosyć
jest próżna, bo nikt gospodarstwa włościańskiego prze
płacać nie będzie, dopóki w własnej ziemi ma jeszcze coś
do pracy. Z czasem jednakże, ponieważ większe majątki,
mniejsze posiadłości pochłonąć mogą, a przez co zno
wu utworzyłyby się tylko wielkie gospodarstwa, trzebaby
pomyślćć; inaczej całe te kilkowiekowe starania ochro
ny włościan, wykazałyby się próżnemi: byłoby to w pe
wnym względzie niesprawiedliwością, gdyby dozwolonera
bvło arystokracyi pićniężnćj to, czego broniono dawniej
szej.
Może jednakże w pewnej części zaradzi temu niebez
pieczeństwu prawo o sukcessyi wr stanie włościańskim,
wyjść mające; lecz gdyby nie, edykt kultury krajowćj,
dozwalający skupować i cząstkować grunta, nie będzie
zapewne wystarczający do załatwienia tćj rzeczy, i ow
szem gotów zniweczyć to wszystko, co się dotychczas po
stawiło, a biegiem czasu, staliby się z dawniejszych zaciężnych, teraz czynszowych gospodarzy, proletaryusze, i nie
wiem, czyby ogół wtenczas co zyskał.

Lecz zostawmy

to przy szłości, a cieszmy się tćm, co uzyskane! Na zasadzie
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bowiem tych praw, ustała dziesięcina, zaciągi, laudemia
i daniny u właścicieli, służebności i pomięszanie ról, łąk,
wspólność pastwisk ; a gdy i prości zaciężni uwolnieni
.zostali od zaciągów i własność posad uzyskali, każdy
punkt ziemi dawnych prowincyj państwa Pruskiego, wol
nym być mógł od służebności, i dowolnie przez posiada
czy zagospodarowanym ; a czego nie potrafiły ofiary rzą
du, największe kapitałowe wykłady, tego dokazało uwol
nienie ziemi od ciężarów, połączone nawet z ogromnemi przez strony ponoszonemi kosztami, połączone z nie
dogodnościami i momentalną stratą w przejściu z dawne
go do nowego stanu.

Prusy ujrzały się na téj stopie,

na którćj dziś stoją, i na ktôréj bez zazdrości na Francyą z jéj vaine pâture i rozdrobnionemi kawałkami roli,
na Anglią z jéj proletaryuszami i możnowładcami, na
Irlandyą z jéj nędzą i kartoflami, na Hiszpanią z jéj pra
wami mesta, na Włochy z ich latifundiami, w zawo
dzie gospodarczym spoglądać mogą.

PAMIĘTNIKI SEGLASA.
przez

(Ciąg dalszy.)

RO ZD ZIA Ł XIV.

Pod blachą.
Przy bramie wjezdnćj do zamku, jest w skrzydle pod
kątem prostym do niej przytykającym, druga brama, któ
rą się wjeżdża w spadzisty dziedziniec, zamknięty w głę
bi niepięknym jednopiętrowym pałacykiem, a po lewej
stronie, drugićm skrzydłem do zamku dotykającem, z płas
kim dachem, blachą krytym i balustradą ozdobionym,
na który z pokojów zamkowych wychodzić można, dla
używania pięknego widoku na Wisłę.

Naprzeciw tego

skrzydła, niegdy bibliotekę królewską zawierającego, stoi
dom niepozorny bez piętra, który przez lat wiele, był
miejscem zbierania się eleganckiego świata Warszaw
skiego, i bardzo pospolite nazwisko od dachów' blachą
krytych, sławnem uczynił w dziejach tegoż świata. D łu
go bowiem te wyrazy pod blachą, a la Blacha, były we
wszystkich ustach, tak ludzi do modnego towarzystwa
należących i pod Blachę uczęszczających, jako i tych, któ
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rzy, bądźto pozazdroszcząc tego zaszczytu, bądź t¿ż dla
tego, że w tym przybytku cudzoziemszczyzna panowała,
z niechęcią o zgromadzeniu podblachowem wspominali.
Gdy opustoszony stał pałac królewski, i grobowa pano
wała cisza w izbach niegdy tak żywemi rozprawami gło
śnych, i w złoconych pokojach, gdzie królowie świetność
dworskiego życia rozpościerali, zatliło się w owym nie
pozornym domku zamkowi przyległym, ognisko towarzy
skiego pożycia dawnej stolicy Polskiej, i szerzyło w niej
długo zwyczaje cudzoziemskie, płochością i zniewieściałością nacechowane.
Kto później, po zniknieniu niepojętego uroku, jaki nie
gdy otaczał dom pod Blachą, rozpamiętywał nad dawną
jego świetnością, ten się zdziwił temu, jakim sposobem
osoba nic w sobie znakomitego niemająca, i nieodznaczająca się ani przymiotami serca, ani powierzchownemi
powabami, mogła być tak długo bożyszczem towarzy
stwa Warszawskiego, i dlaczego mąż znakomity, z czy
nów i ze śmierci swojej sławie historycznej przekazany,
dozwalał i cierpiał, aby się w jego domu zawiązała koterya tak sprzeczna z dążnością i ze sposobem myślenia
Polskiego towarzystwa?
Książe Józef Poniatowski po upadku kraju, przez
lat kilka bawił w W iedniu, zkąd przybył do Warsza
wy z siostrą swoją hrabiną Tyszkiewiczową, która tak Wy
sokiem urodzeniem swojem, jako i zbiorem wszelkich
przymiotów, któremi się kobieta w wyższem towarzy
stwie odznaczać może, zdawała się być przeznaczoną na
to, abv przodkowała odradzającej się wyższej społe
czności Warszawskiej. Czem się stało, że ta, tak znako
mita dama, wyrzekła się tego pierwszeństwa, i po nie
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długim pobycie, Warszawę i kraj opuściła? tego nić wiem.
Lecz czegom nigdy nie umiał sobie wytłómaczyć, to wziętości i przewagi, jaką sobie zjednała pani de Yauban,
która wraz z mężem za księciem Józefem do Warsza
wy przybyła, i mieszkanie w domu jego powyżej opisa
nym, zajęła.
Pani i pan de Yauban byli emigrantami i ziomkami
memi; przyznawali się do pokrewieństwa ze sławnym
wodzem i autorem dzieła o obronie twierdz, i do tytułu
hrabiowskiego. Jedno i drugie mogło uchodzić za prawdę,
bo mało kogo obchodziła gienealogia téj rodziny, a tytuł
hrabiny przybićrały pospolicie wówczas wszystkie ko
biety do eleganckiego towarzystwa należące, z których
żadna prawie nie była hrabiną po polsku, a każda nią
była po francuzku, tojest na biletach wizytowych, na
kopertach listowych, i wrpotocznej mowie. Pani de Yau
ban nie była, w pićrwszych nawet czasach okazania się
swojego na hory zoncie Warszaw skim, ani ładna, ani młoda,
ani też odznaczająca się wyższością zdolności umysło
wych.

Dosyć wysoka i chuda, szczególniej delikatna

i nerwowa, nie miała ona w sobie żadnego pow abu, świe
żością, kształtem i wdziękiem usprawiedliwionego. Cią
gle niby cierpiąca, nieustannemi spazmami dotknięta,
żyła w sposób, i że tak rzekę w atmosferze osoby choro
bliwej. Mało znając świeżego powietrza, niemając prawie
wyobrażenia o nieprzyjemnościach mrozu i słoty, pro
wadziła życie klatkowe w mieszkaniu zawsze nad miarę
ogrzanem; letnią porą, wr szczególne pogody, powozowéj
tylko używała przechadzki; nie jadła tego co wszyscy,
lecz samemi tylko nadzwyczaj delikatnemi ży wiła się po
trawami , do których innego niewolno było^używać ma
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sła, jak takiego, które wjéj obecności ze słodkićj śmie
tany w butelce robiono. Wszelki hałas był nieznośnym
dla niéj ; kto miał szczęście dostępować do niej, musiał
chodzić na palcach, nie mieć skrzypiących bótów i cicho
mówić. Słowem powiedziawszy, byłto ciekawy exemplarz kobiéty grymaśnćj, i do najwyższego stopnia rozpieszczonéj.
Pan de Yauban był mężem, tojest płaszczem pani
de Yauban : z tego rodzaju mężów, coto nie mogą mieć
przy małżonce ani woli, ani zdania swego, i którzy
się tćm tylko różnią od służących, że im wolno jest
mówić niekiedy po imieniu do pani swojćj.

Nie od

znaczał on się ani dowcipem, ani uprzejmością w obej
ściu, ani nawet owemi przyjemnemi wadami, które ło
trów wielkiego świata czasem znośnemi czynią; i tylko
jednę okazał zdolność, tojest, że odegrał dosyć dobrze
kilka ról w komedyach Francuzkich, na théâtre de socié

té przedstawianych.
Jaki był stosunek téj może jedynéj w swoim rodzaju
kobiéty z księciem Józefem? jakiemi ona sposobami, zdo
łała wzbudzić w nim przychylność ku sobie, i utrzy mać
ją aż do śmierci? to zostało dla mnie tajemnicą. Obwi
niano tegoż księcia powszechnie, o słabość w uleganiu
pani de Yauban, i oto głównie, że jéj dozwolił wywićrać
wpływ tak niekorzystny na towarzystwo Warszawskie;
lecz mnie się zawsze zdawało, że większą była wina sa
mych osób do tegoż towarzystwa wchodzących, a mia
nowicie tćż kobiét, urodzeniem i znaczeniem światowćm
innym przodkujących, jeżeli ulegały przemocy cudzo
ziemki, która dla powabnego tytułu przyjaciółki księcia,
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poświęciła szlachetne dla każdej kobiety, imię uczciwej
żony.
Książe, postradawszy w ogólnym rozbiciu znaczenie
wysokie, do jakiego był powołany, pozostał lat kilka za
granicą, gdzie ciężar dawnej wielkości, znośniejszym był
dla niego, gdzie mógł żyć jako prywatny człowiek niezwracając na siebie uwagi tych, co zwykle sięgają ciekawem wejrzeniem do tajników domowego pożycia, osób
polityczne znaczenie mających. Tęsknotą do kraju przy
nęcony, nie znalazł w nim za powrotem swoim ani udzia
łu w swojćm nieszczęściu, ani przychylności opinii pu
blicznej. Nie czuł się być przeto obowiązanym, ani po
wołanym do tego, aby miał być stróżem tradycyi i oby- ,
czajów krajowych między ziomkami swemi, i abv miał kie
rować dążnością towarzystwa Warszawskiego; lecz wolał
żyć z w^branemi przyjaciółmi, jak człowiek swobodnie bo
gactw swoich używający, i daleki od jakiegobądz wpły
wu na sposób życia i myślenia ziomków. Uwolniwszy
się sam z więzów, któremi wyższego stanowiska lud/.ie,
w towarzyskićm pożyciu zwykle są obciążeni, nie chciał
on ich nakładać nikomu, i nie bronił nikomu przystępu
do domu, w którym przyjaciółce swojej pozwalał przyj
mować towarzystwo Warszawskie, a tćm samćm nie był
temu winien, że się toż towarzystwo tćj kobiecie uja
rzmić dało.
Nie wspomniałbym tu nawet o tćm wszystkiem, gdy
bym nie był słyszał, do znudzenia powtarzanych utyski
wań na księcia Józefa z powodu pani Vauban i jej to
warzystwa , i wyrzutów czynionych mu o niedbałość
o utrzymanie Polskich obyczajów, jemu, który w sposo
Tom

I. L o l y 1845.
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bnej chwili dowiódł, że honor swego kraju, wyżćj nad
własne życie
cenił.
«
Mnie, jako Francuzowi, to się to bardzo podobało, że
Francuzka rej wodziła w obcym kraju, że język nasz
przemagał wr towarzystwach nad krajowym, że obyczaje
Polskie przerabiały się pod Blachą na Francuzkie; bo to
wszystko było dowodem tego, że my Francuzi jesteśmy
nauczycielami narodów, w sztuce nadania przyzwoitego
tonu towarzystwom, ożywiania go dowcipem i uszla
chetniania za pomocą tego, co my dobremi manierami
zow ićmy. Z drugiej strony, nie miałem tego nigdy za złe
księciu, że żył sobie swobodnie i tak, jak mu się najprzy
jemniej zdawało, mało dbając i o to, czy przez to nie
obudzi draźliwości rygorystów', i czy zyszcze popular
ność, której posiadanie natenczas, do niczego służyć mu
nie mogło.
Kocham was bardzo, panowie Polacy, ale dlatego
właśnie że yvas kocham, mówiłem yvam zawsze prawdę,
wtedy nawet, gdy ta prawda za pochwałę uchodzić nie
mogła. Kto was zna bliżej, kto wie, jak dalece dobroć
serca, przychylność i przyjacielskie uczucia są pospolite
między wami, ten musi się dziwić temu, że tak jesteście
skorzy do potępiania ziomków waszych, jakkolwiek
światowe znaczenie mających, gdy pozór, potw arz, plotka,
a czasem i błąd chwilowy, na wasze wyrzuty ich wysta
wia.

Gdybym wam powtórzył, co za czasówr Pruskich

wąsi bracia i ojcowie (lecz nigdy mamy i siostry) mówili
o tym samym księciu, który tylekroć hufce Polskie do
zwycięztwa prowadził, i śmiercią swoją miłość rodaków
okupił, rumienilibyście się zapewne za tych ojców i bra
ci waszych.
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A jednak byt on tak godzien kochania, bo łączył w so
bie wszystko co ujmować i przychylność jednać może!
Słynny z piękności jako młodzieniec, na dworze stryja
swego, odznaczał on się w średnim wieku szczególnym
powabem regularnych rysów twarzy, ozdobionych za
wsze

wyrazem szlachetności i

ujmującćj łagodności.

W całćj postaci i obejściu jego, mogłeś widzićć znamiona
wyższości połączone z uprzejmością i grzecznością, a nigdyś nie spostrzegł oznaki dumy lub chęci poniżenia
niższego od siebie. Jeżeli temi przymiotami, nie zdołał
zjednać sobie przychylności wfszystkich ziomków’, pewnym
mógł być skłonności ku sobie wszystkich ziomek, a miał
tę filozofią, że mnićj się frasował o to, czy pierwszym się
powszechnie podoba, byleby względy drugich nigdy go
nie opuszczały. Piękności z owych czasów’, które dziś
unikają już tego zwierciadła, co niegdyś z pociechą serca
wdzięki wiernie oddawało, przyznają mi to zapewne:
że książę Józef był kiedyś urzeczywistnieniem owego
ideału, z który m się ich wyobraźnia pieściła, i owych ry
cerzy dawnych wieków, co równą zakładali sławę na
pokonaniu zbrojnych przeciwników, jak surową cnotę
czczonej piękności. Bo zresztą, cóż było robić innego za
Pruskich czasów, jak to, co wszyscy robili, tojest pędzić
anakreontyckie życie między winem a miłością? on jednę tylko, tojest ostatnią z tych dwóch pociech, obrał
sobie, i tej się oddał z powodzeniem, którego pamięć
niejedno już dziś ostygłe serce, jako drogi upominek
dawno ubiegłych chwil pielęgnuje.
Otoczony liczną drużyną swoich wiernych, kształcił on
z niemi i z towarzystwem Blachow em oddzielną kotery ą ,
która dlatego, żebyła wyłączną dla wielu, wszystkim po*
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dobać się nie mogła. Lato przepędzano w Jabłonnie na
gościnnem życiu, na łowach, na konnych harcach i... po
wiedzmy słowo... na miłostkach. Zima ściągała całe to
wesołe towarzystwo do Warszawy, gdzie to ostatnie
zatrudnienie, więcej przedmiotów i żywiołu znajdowało.
W e wszystkich wszakże zabawach koteryi księcia i w całem jćj pożyciu, nie natrafiałeś nigdy na usterki lub po
stępki , którychby przyzwoitość i dobry ton przyznać nie
mogły.

Bądźto dlatego,

ażeby podobnych postępków

nie kładziono na karb towarzyszów księcia, bądź też, aby
wyraźniej oddzielić jego zwolenników, ustanowiono w Ja
błonnie mundur

przyjacielski,

tojest frak popielaty,

z czarnym kołnierzem lekko złotem haftowanym, który
tylko przyjaciele księcia, za dozwoleniem wszystkich spółtowarzyszów nosić mogli. Pamiętam, że jeden z nich od
był pojedynek z młodzieńcem nienależącym do koteryi
księcia, który pozwolił sobie przywdziać ów mundur
przyjacielski. Nie dziw, że ten sposób odróżniania się od
spółrodaków, i te oznaki tak widoczne wyłącznictwa,
zniechęcały i oburzały wielu, i wprowadziły w używanie
niepochlebne przydomki, dawane osobom noszącym mun
dur przyjacielski.
Żony kilku towarzyszów księcia, były nieodstępnemi
towarzyszkami pani de \auban, i największą ozdobą jej
salonu, gdyż wszystkie słynęły z piękności i z ujmujących
wdzięków' w obejściu towarzyskiem. Ta okoliczność tłómaczy dostatecznie pierwszą wziętość Blachowych zgro
madzeń; bo powodzenie i świetność każdego towarzystwa
zależy zawsze od jednego z dwojga; albo od dowcipu,
albo tóż od piękności dam, do niego należących.
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Sam dowcip może utrzymać to powodzenie, jeżeli męż
czyźni do zgromadzeń wchodzący, są pod tym wzglę
dem na równi umysłowej z damami; lecz gdy często się
zdarza, że nie masz podobnćj równowagi, pewniejszą jest
wziętość tych towarzystw gdzie piękność przeważa, a naj
pewniejszą tam, gdzie te oba prawdziwie urocze przymio
ty niewieście, wrównćm świetle jaśnieją.
Pani de Vauban miała za sobą z jednej strony nowość
cudzoziemki królującej w towarzystwie, i zaszczepiającej
obce obyczaje w tym kraju, na którym obyczaje panują
cego nad nim narodu, żadnego wpływu nie wywierały;
a z drugiej, silną pomoc kilku pięknych kobiet, które po
święciwszy jej najprzychylniejsze uczucia, ustalały jej
panowanie przemocą wdzięków, i uprzejmości sw ojej.
Byłto korpus posiłkowy, daleko silniejszy

od grona

przyjaciół księcia, którzy stawiali czoło jego przeciwni
kom.

Ci działali tylko odpornie, bądźto zbijając po-

twarze przeciw niemu miotane, bndź też dając dowody
poświęcenia, gdy szło o honor księcia lub jego koteryi;
tamte działały zaczepnie podbijając serca, i zniewalając do
poddania się przeciwników, narażających się na pociski
ich powabów.

Byłato poniekąd mocna załoga pod Bla

chą osadzona, która nęciła ku sobie oblegających, śmia
ło się wystawiała na ich pociski, pewną będąc, że jej nie
dosięgną lub przynajmniej dosięgnąwszy nie zranią, i któ
ra jeszcze na samym wyłomie jeńców brała.
Pytanie wielkie, czy bez tej pomocy byłoby się ustaliliło panowanie pani de Vauban, w pierwszych czasach
okazania się jej w Warszawie? Że zaś utrzy mała prze
wagę swoję i później, gdy już wdzięków towarzyszek swo
ich za sprzy mierzeńców nie miała, to się tłómaczy nawy-
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knieniem publiczności Warszawskiej do tego panowania,
i późniejszym znaczeniem politycznym księcia.
Nie mogłem dosyć podziwiać uległości i powolności to
warzystwa Warszawskiego, w poddaniu się przemocy pa
ni, która pod Blachą panowała: bo rządy jćj były i ucią
żliwe i poniżające dla poddanych.

Pomimo dostatków

któremi była otoczona, nakładała ona nieustanne daniny
na uczęszczających do jej salonów, i prócz hołdów usza
nowania i uprzejmości, żądała i odbierała hołdy pienię
żne, pod mniyj więcej szlachetnemi pozorami wyłudzane.
To trzeba było nieść pomoc ubogićj lecz niewymieniającćj się rodzinie, dla której pani hrabina własnoręcznie
bukiet sztucznych kwiatów ułożyła, lub suknię wyhafto
wała, i nader drogo ten bukiet lub tę suknię płacić ka 
zała; to należało kupić bilet na loteryą fantową, zapła
cić przedpłatę na dzieło nieznajomego autora, lub jaki
modny wynalazek na zachęcenie zasługujący, które pó
źniej, dla śmierci autora lub wynalazcy, albo dla nieprze
widzianych przeszkód, do skutku przyjść nie mogły. Tonakoniec trzeba było przyłożyć się do składki na ubogiego
emigranta, którego nazwiska przez delikatność i przez
wzgląd na znakomitą lamilię jego, wymieniać nie wypa
dało.
Wieczory BItchowe były jeszcze z innych względów
utrudzającemi, bo trzeba było uzbroić się w zapas pewien
dowcipu i bieżących wiadomości towarzyskich, na zwy
czajne zgromadzenia, które się zajmowały Francuzkiem
dowcipkowaniem, i dały początek tak zwanym bureaux

d esprit, które się następnie i w innych domach zpod Bla
chy wyrodzonych otwiyrały.

Jeżeli zaś był tańcujący

wieczór u pani hrabiny, trzeba było wystawić się na

I
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temperaturę zwrotnikową, i mićć odwagę tańcować w po
kojach do tak wysokiego stopnia ogrzanych, ii często
bardzo przerywał się taniec z powodu zemdlenia której
tanecznicy, i że ci z tańcujących, którzy w zimniejszych
pokojach lub w przedsionku ochłody szukali, w zamian
za utrudzenie wieczorne, chorobę z sobą do domu za
bierali.
Za wszystkie hołdy i dowody szczególnej uległości,
niezawsze pani de Yauban wzajemną grzecznością opła
cała, i zwykle przybierała ten ton wyższości, który od
rażającym jest w tych nawet, co mają prawo wymagać
uległości od podwładnych. I tak, jeżeli oddawała wizyty
damom uczęszczającym pod Blachę, to nieinaczćj, jak za
jeżdżając przed ich mieszkanie i za pośrednictwem lokaja,
który zostawiał

kartę pani hrabiny, lub uwiadamiał

odwiedzaną damę, że pani hrabina dla słabości zdrowia,
nie może

wysiąść z pojazdu, lecz gotową jest przyjąć

w nim osobę odwiedzaną, jeżeli sobie tego życzy.

I wi

dziano często elegantki Warszawskie, wybiegające z mie
szkań swoich na ulicę, aby mićć zaszczyt przyjąć przed
swojem mieszkaniem panią hrabinę w własnej jej kare
cie, rozmawiać z nią stojąc na stopniu karety, lub sie
dząc obok nićj w pojeźdźie; który z uprzykrzeniem prze
chodniów, długo zajmował chodniki lub przejście na
ulicy. I taka wizyta uchodziła za wielki zaszczyt; dama
odbierająca wizytę zasiadała w karecie jak w tryumfal
nym wozie, aby świat widział jak jest zażyłą z panią
de \auban, i ubiegały się o ten zaszczyt też same damy
Polskie, które są tyle wymagające względów i uszanowa
nia, i któreby poczytały za uchybienie lub za urazę, po
dobny postępek od rówienniczek swoich.......

i

Ale teżto
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pani de Vauban była założycielką nowego towarzystwa
w Warszawie; i gdy ówcześni panowie Polskiej ziemi,
nie mogli wywrzeć żadnego wpływu na zniemczenie oby
czajów Polskich, ona je zfrancuzić patrafiła.......

Jakże

nie było jćj przyznać znamion wyższości i gieniuszu!
Była jeszcze jedna okoliczność, która w płynęła na prze
wagę koteryi Francuzkiej pod Blachą zawiązanej i na
upowszechnienie jćj dążności, tojest bytność Ludwika
X V III, wraz z familią i dworem w Warszawie.
Nie miałem ja szczęścia widzieć naszćj królewskićj
rodziny, bo jćj już niebyło w’ Warszawie, gdym przybył
do tego miasta, i tylko z powieści powziąłem wiadomość
0 jćj sposobie życia, i zachowania się podczas dwuletnie
go pobytu w Polszczę, zkąd za wpływem ówczesnej wła
dzy Francyi ustąpić musiała.
Pod nazwiskiem hrabiego de Lille, przybył w r. 1801
z Rossy i do Warszawy, reprezentant nieszczęśliwćj fa
milii Burbonów", wraz z księżną d’Angouldme, jćj mężem
1 księciem de Berry, mając w swojćm towarzystwie
wierną drużynę panów ze znakomitych rodzin Francuzkich, którzy smutne przy gody panów swoich dzielili. Lu
dwik X V III i synowicą jego, prowadzili życie nader ci
che, dalekie od wszelkiego udziału w towarzyskich roz
rywkach.

Lubo wszystkie

znaczniejsze damy Polskie

przedstawiały się królowi i księżnie d’Angoulćme, nie
było jednakże żadnego dalszego przyjmowania, ani poko
jów na tym smutnym dworze królewskich wygnańców, i
wszyscy uwielbiali spokojne ich znoszenie niedoli, i ota
czali poważaniem upadłego monarchę i synowicę jego,
która z poświęceniem córki, smutne chwile wygnania
osładzać mu usiłowała.

Nie widziano ich w żadnćm to
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warzystwie, ani nawet na żadnem miejscu publicznego
zebrania. Jeżeli używali przechadzki, to w miejscach od
ludnych lub w pięknych gajach Łazienek, gdzie letnią po
rą mieszkali.

Nabożeństwa nawet słuchali w ukryciu,

i księżna d’ Angoulćme, zwykle do żeńskich klasztorów
w tym celu uczęszczała.

Książęta zaś d’Angouleme i de

Berry, a zwłaszcza ten ostatni, jako młody bardzo czło
wiek, bywali w towarzystwach i na balach, wraz z dwo
rzanami swemi.

Łatwo pojąć, jak dalece uczęszczanie

tych książąt i takich ludzi wyższego tonu, jakiemi byli
towarzyszący im książęta: de Grammont, de Pieune, de
Henry, hrabiowie: Damas d’Ayaray i inni, musiało wpły
wać na ustalenie i upowszechnienie zaszczepionego już
upodobania wr obyczajach, i w obejściu tow arzyskićm
Francuzów, a to tymbardzićj, że wszyscy ci książęta i
panowie, podziwiali piękność i uprzejmość dam Polskich,
i zapominali przy nich o dolegliwościach wygnania, łu
dząc się nieraz tem mniemaniem, że w salonach Paryzkiego świata, damom hołdują. Mówiono mi nawet, iż mło
dy książę de Berry, był czas niejaki bardzo zachwycony
wdziękami jednćj z przyjaciółek pani de Vauban, i że dla
niej głównie uczęszczał na wieczory i bale.
Domy Polskie ubiegały się o przyjmowanie uprzejme
tych dostojnych gości, i dla nich przybierały tę powierz
chowność cudzoziemską, jaką im wzór domu pod Blachą
nadał, a to przyczyniło się niemało do zfrancuzienia towa
rzystwa Warszawskiego, i do ustalenia przewagi koteiyi nieprzyjaznej, a przynajmniej niedbałej o zachowanie
w pożyciu towarzyskiem, znamion obyczajów narodowych.
(Dalszy ciąg w następującym poszycie.)

Tom I. Luly 1645.
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KRONIKI LITERACKA.
Wspomnienia z podróży po Krymie p. Edmunda Chojeckiego. Warszawa, nakład autora, druk St. Strąbskiego, 1845.
Nie bez korzyści byłoby dla piśmiennictwa, a przynaj
mniej dla żądnych nowości czytelników, gdyby każdy, zdol
niejszy podróżnik, notował przejażdżki swoje po kraju lub
za granicą, a następnie obrobiwszy rzecz z pilnością zewnę
trznie przynajmniej, tojest pod względem stylu i układu,
podawał co widział, wedle wrażeń samych, jakie sprawiły
nań nowe miejsca, obyczaje i towarzystwa. P. Edmund
Chojecki, znany z wielu prób poetyckich, które ukazywały
się dotąd w pismach czasowych, a najwięcćj w Bibliotece
Warszawskiej, w wydaniu swoich Wspomnień z podróży po
Krymie, zadziwił nas pod pewnym względem, zadziwił po
wtarzamy, bo jego ulotne dotychczas imaginacyi płody, wdzię
kiem mowy i uczuć egotycznych ożywione, zostają w naj
zupełniejszej sprzeczności z powagą i pracowitością, obro
bienia tej nowćj publikacyi. Po pierwszym nawet rozdziale
z tytułem Odessa, którą autor dowcipem i uśmióchem ironii
wykoloryzował, jeszcześmy pewni niemal byli, że taki ton
lekkości towarzyszyć będzie młodemu podróżnikowi aż do
końca dzieła. Dźwięczność tego tonu i ta lekkość, wynagro
dziły też w części brak głębszego wejrzenia w duch nowego
dlań towarzystwa, lub historycznego poglądu na miejsce.
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Dalsze rozdziały w miarę jak się zapuszczamy z autorem
w wspomnienia po Krymie, wypracowane są z pilnością i
. mozołem nawet Oto początek a zarazem plan przejażdżki:
Z Odessy, której ludność dzieli autor na męzką, handlem
zajmującą się, żeńską, strojami, i nijaką, tojest młodzież niczem niezajmującą się, paropływ Piotr Wielki przeniósł go
do Krymu starożytnej dziedziny Girejów. Podróż morzem
prócz opisów wspaniałej przyrody, obawy w czasie burzy,
i zachwytu, wspólnego każdemu pićrwszy raz przejażdżki
morskie odbywającemu, nie przedstawia wielkićj rozmaito
ści i nowości przedmiotów. Paropływ wysadził podróżnika
na starożytną ziemię Scytów, Greków i Mongołów, i małe
miasteczko Jałta, przyjęło go pod swój dach gościnny. Krót
ki opis zmiennych kolei Jałty chronologicznie przedstawio
ny, a ważniejszemi wypadki zhistoryi Tatarskiej ubarwiony,
zajmuje ten rozdział. Dalej drogą ciągnącą się wrzdłuż brze
gu morskiego, napotykamy Alupkę, Balakławę pod temiż co
wyżej względami opisane; dalej w głąb Krymu, klasztor
Sn° Jerzego i Chersonez, z obszerną obu historyczną wzmian
ką, a w szczególności lianów Chazarskich, dalej Sewastopol
najznakomitszy nad morzem Czarnem, port Inkerman o sześć
wiorst od portu nad rzćką Bijuk-Ezen urozmaicony legiendą
o młodym Greku Ipsariota, znaną już wprawdzie, ale pię
knym, jaskrawym, ponętnym stylem odżywioną. Następnie
Bakczy-Saraj oblity do badań przedmiot, najobszerniejszy
stanowi rozdział książki, gdzie znowu świetna odzywa się
w pamięci naszej legienda. o Selimie i Majumie, nieszczęśli
wych kochankach. Tu napotykamy dość szczegółowo, w zaj
mujący sposób skrćślone dzieje hanów Krymskich, w połą
czeniu z historyą naszą, o ile ich fakta zlćwały się i wpływa
ły na siebie. Odtąd miasta Czufutkale, Symferopol, Aluktu,
najludniejsze Kurassu, Bazar, Ecki-Krym czyli Krym-Stam
buły Kaffa, Kerez nowo odbudowane, najobszerniejsze na
całym półwyspie i stanowiące główny przechodni punkt han
dlu między Kaukazem a Ilossyą, mniej dziejowemi wypad
kami a więcej podaniami w formie legiend zajmują, aszcze-
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gólnym prostoty wdziękiem pociągają. Z tych jedna z cza
sów Genueńsko-Weneckich, którćj bohaterem przybrany
syn pustelnika Zamil (?), jest niewątpliwie najkosztowniej- #
szą perłą całego sznurka legiend i wdzięcznie szereg ich
zamyka.
Pan Chojecki, jak widać, przejrzał wszystko niemal, co
dotąd o Krymie znalazło się na kartach podróży i historyi, i
w treści bardzo częstokroć zajmującej, posplatał liczne prac
dawnych owoce, z kłosami nierzadko i własnych badań,
Legiendy miejscowe, ku końcowi szczególniej dzieła coraz
bardziej zajmujące, okraszają oschłość zbyt obszernych, czę
sto historycznych przeglądów*. Oto zakończenie ostatniśj le
giendy, która, jako próba łatwości i kwiecistości stylu posłu
żyć może. (Str. 287.)
— „Luba, przerwał Zamil, wiesz jak sam jeden jestem
„na świecie, nikogo nie zostawiam coby po mnie zapłakał,
„i nikt też na moje łzy nie zasłużył; przeznaczeniem mojem
„jest umierać, a jakąż inną śmierć, nad tę, którą mi ofiaru
jesz, mogę przenosić? i klęcząc, tak zaklinał wieszczkę, tak
„błagał ją w zrokiem i spojrzeniem, że wreszcie nie zdołała
„mu się oprzeć. Zamil zarzucił ręce na szyję dziewicy i usta
„do ust jej przycisnął; ach! byłato trucizna, jakiej niebianki
„tylko mogą udzielać. Byłto ogień, który za dotknięciem
„ogarniał całą istotę, z szybkością błyskawicy przebiegał po
„żyłach, a młodzieniec cisnąc swe rozpalone usta do dgrają„cych rozkoszą ust dziewicy, lubował się widokiem dwóch
„łzawych błękitnych oczu co przed nim błyszczały. Odtąd
„Zamil widocznie upadał na siłach, i pewnej nocy zaledwie
„już zdołał zawlec się przed chatkę. Za przybyciem wie
szczki, złożył głowę na jej kolanach, okolił ją ramieniem,
„i ostatnią kroplę trucizny z ust jej wy ssał. Wyzionął du„cha, a wrażenie lubości ostatniego pocałunku, na wie„ki do lic mu przy marło. Tak skończył Zamil. Chcecie
„wiedzieć co się z nim stało po śmierci?....... Oto wiesz
czka przeniosła go do swego kryształowego pałacu w głę„bi skał ukrytego, złożyła jego głowę na swojśin łonie i tak
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„siedzi w bolesnćm milczeniu, wpatrując się w martwe ry„sy kochanka. Przeznaczenie ulitowało się przecie nad za
kochaną parą. Jest jedna noc w roku w którćj śpiewak
>,budzi się z wiekowego uśpienia, wtedy naprzód spostrze*
„ga czarowne oblicze swojćj strażniczki, i tę noc przepędza
„z nią w upojeniu rajskiego szczęścia; znowu te same uści„ski, te same pocałunki, jedne bardzićj płomienne od dru
gich, dopóki nad rankiem Zamil znowu na cały rok nie za9• w
„sme.
Język tedy, jak to widzimy w ogóle poprawny, styl płyn
ny, łatwy, ozdobny, uroczy nawet, ale dość często zwrotami
Francuzkiemi przeplatany: kilka takich dla dowodu przyto
czymy: postawa przygnieciona (51) dosłowne z Francuzkiego
tłómaczenie. Krym będąc jedyną częścią Europy, gdzieprze
chowują się dotąd resztki ludnego Mongolskiego pokolenia,

nie od rzeczy będzie kilka slow o jego pochodzeniu napom
knąć (55): peryod formy przekładu. Zostawmy każdego jego
upodobaniu (64). Ogrody służą do wyrabiania krajowego wi
na; to już nie galicyzm, ale cóś gorszego. Tatarzy posiadają
rozmaite (5*2) jakby dobra ziemskie. Kwiaciarnia ma zna
czyć oranżeryą, wktórćj naturalnie nie wypada jut staw iać i
przechowywać drzew ligowych, pomarańczowych i cytryno
wych, bo to nie kwiatki. Wartkie kolo postępu (56), jest grzśchem nie przeciw francuzczyźnie, lub fabrykowaniu wyra
zów, ale harmonii wyobrażeń; wartkie koło biegu albo lo
tu, byłoby w właściwszym połączeniu, jak poważnego postę
pu i t d. Znajduje się więcćj, ale mniejsza o te zboczenia.
Jeszcze autor nasz, prócz uchybień wskazanych co do ję
zyka, bardzo rzetelnie zachowuje prawa jego, i nie puszcza
się na niebezpieczną a szkodliwą pod wielu względami dro
gę wynalazków; nie tak skromni i posłuszni są nasi nowi pisarze, raczej próbiści w zawodzie pisarskim. Nie wymie
niam tu nazwisk, bo niektóre z nich należą już do wyższych
zdolności, ale odezwiemy się do wszystkich z uczuciem ża
lu i przestrogi, aby raczyli być oszczędniejszemi w wyro
bach, czy fabrykacyach nowych wyrazów. Działanie postę
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pu myśli i wyobrażeń, byłoby skutecznićjszćm i powsze
chniejszym, gdyby nie nadużycia tego rodzaju zaciemniające
wykład nieraz najprzystępniejszego przedmiotu, gdyby nie
to zuchwałe w każdym z piszących przekonanie, że mu wol
no dyktować prawa językowi, zamiast z rozważnem ulegać
im posłuszeństwem. Szlacheckie veto schroniło się teraz do
gmachu języka, i tam zrywa harmonią gotową, i burzy systemat budowy odwiecznej. Mnóstwo co chwila zjawia się
Koperników, a ani jednego Kopernika. Gdyby nie obawa
gniówu powszechnego, nazwałbym tych panów mularzami
z ochoty, co nieproszeni, poważne, siwe wiekiem i pa
miątkami gmachy, różują świeżą cegiełką, i malują na bia
ło, co czas marmurowym okrył deseniem. Panowie pi
sarze średniego i niższego wzrostu, nie wam przystoi ta
professya. Nie godzi się pstrokacizną chwilowego sma
ku mazać, co nie świeżo niby wygląda. Język przetrwa
w podstawach swoich największe wstrząśnienia myśli; i tylko
wielcy budowniczowie mogą mu czasem coś dodać, posu
nąć wr tym samym stylu skrzydło budowy, niewzruszając
wszakże jćj fundamentu. Najznamienitszym talentom co zrę
cznie i śmiało władają językiem, niewiele dotąd udało się
wprowadzić i zaszczepić w zwyczaj nowych wyrazów i
obrotów mowy, choć co chwila świeże wyroby z machiny
tćj w świat puszczają.
Wracając do rzeczy, do podróży pana Chojeckiego, ma
my obowiązek wytknąć mu tę niewłaściwość wprowadze
nia do języka nowych wyrazów i form nowych; wszędzie, np.
4*y przypadek w rodzaju żeńskim przymiotników, podobało
się autorowi kończyć na gnie na ą: ciekawi jesteśmy, ile
przez tę zmianę, bogactwo języka lub jego dźwięczność
zyskać mogą.
Niezliczone mnóstwo opisów podróży po różnych zakątach ziemi, wprowadziło podróżopisarzów, coraz nowo zja
wiających się, na jednę uświęconą już metodę, że co chwi
la zatrzymują się nad lada kamykiem, gruzem i badają j«g°
pierwiastkowego bytu, rzadko z pomyślnym skutkiem a za
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wsze z niezmyślonym zda się zapałem. Dobre to jest i po
żądane w przejażdżkach pojwłasnym kraju, ale zbyteczne po
obcych. Rodzą się ztąd nie nowe podróży dzieła, ale no
we, poprawne dawnych dzieł wydania, barwą zewnę
trzną różne i od niej miejszą lub większą wartość biorą
ce; w rzeczy zaś podróże z 1844 roku, podobne są do po
dróży z 1744 i tak dalśj wstecz, z dodatkiem nowy ch wy
padków historycznych. Na to dosyć ksiąg właściwie dzie
jowych, szczegółowo miejsca i ludy traktujących. Podróże
zdaje nam się powinny przedstawiać dzieje obyczajów,
poznanych towarzystw, dzieje handlu, przemysłu, współ
czesnego umysłowego ruchu, wreszcie statystykę naj
nowszą i nakoniec dzieje wrażeń podróżnika. Wolelibyśmy
wspólnie z podróżnikiem poznawać tych ludzi i te towa
rzystwa, w które go okoliczności lub potrzeba rzuciły*, ogląd ać ich serca i głowy, badać różnicę skłonności ich od tych,
z któremi stale żyć nam przeznaczono. Słowem, woleliby
śmy zająć się dzisiejszością we względzie duchowym raczćj,
jak materyą przeszłości. Tym sposobem, zyskalibyśmy z Odes
sy np. jeden obraz nowy do galeryi fizyonomii miast już
nam znajomych, i tak następnie. Nad przeszłością zastana
wia się autor po kilka godzin, nad obecnością ledwiejedoę
chwilę oko zatrzyma, i znowu co prędzćj w mrok przeszło
ści ucieka.
Podróże pana Chojeckiego czytaliśmy z prawdziwą przy
jemnością; zajęcie, jak w powieści, umiał autor utrzymywać
w postępie. Szkoda, że w końcu po tak długićm przerzu
caniu gruzów barbarzyńskiej przeszłości, nie zapragnął pod
różnik nasz powrotu do kraju. W ostatnich jeszcze chwilach
westchnął do wschodu, i tęskne oko nie na dom, ale na
Azyatyckie zwrócił puszcze; piękne one być mogą, zielone,
ale głuche, bo im głos ludzkiego ducha nie odpowiada. Oto
ostatnie słowa podróży: „Gdybyśmy mogli wzrok nasz pu
ścić za myślą i t. d.; na prawo między Tygrem i Eufratem,
błysnąłby nam czarowny paszalik Moschil; tam dziejopisowie
raj ziemski umieszczają, raj szczęścia cielesnego wystarcza
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jący na owe pierwiastkowe czasy, a dziś zupełnie czczy i bez
barwny, gdy nam w prawości zasad i w7kraju ducha i my
śli szukać go jedynie wypada.”
Wydanie świetne, pięknemu zakładowi pana Stnjbskiego
zaszczyt przynosi.

Rocznik literacki, wydawany w Petersburgu przez Ro
mualda Podbereskiego. Tom J, z rycinami w 8cc.
••
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Już drugi rok, jak pojawia się w Petersburgu pismo zbio
rowe, pod tytułem Rocznik Literacki. Oświata w X IX wieku
szybko pędzi naprzód, każdy rok przynosi nowe wynalazki,
co chwila wszystko się kształci, wydoskonala, zdaje się więc
że korzystniej byłoby i dla rocznika, gdybyśmy go uważali
w drugim roku jego istnienia. Tymczasem niema wątpienia,
że rocznik straciłby na tem; od przeszłego bowiem roku,
pismo to uczyniło olbrzymi krok, ale wsteczny. Rocznik jak
się pokazuje, założył sobie czysto belletrystyczny cel, i dlate
go nie spostrzegamy w nim żadnego poważnego naukowe
go artykułu, natomiast dwie umieszczone powieści błyszczą
tą gładką i poprawną prozą, jakąśmy zawsze w Kraszew
skim i Tarszy podziwiali. Pierwsza powieść autora Witoloraudy p. t Ezop i Rafael, wzięta z czasów uniwersyteckich
Wilna, jest bez zaprzeczenia jedynym utworem, godnym bez
warunkowej pochwały, w całym roczniku. Znowu znajduje
my tę samą rzewność, co nas zachwycała w klassie, tę samą
prawdę obrazów, jaką p. Kr. wszędy się odznacza. Rafael i
Ezop, dwa pierwiastki, jeden złego drugi dobrego, przepro
wadzone są przez młodzieńcze życie z całą prostotą i natu
ralnością, jaka w dramacie, między uczniami uniwersytetu
zawiązanym, winna panować.
Edw. Tarsza, nadesłał pierwszy rozdział obszernćj po
wieści pod tytułem starosta Kaniowski. W tym ułomku
widzimy nader wierny, chociaż może uieco za rozciągły
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obraz stepów Ukrainy. Na jarmarku wKahorliku, występuje
butny magnat Polski pan Kaniowski, i otoczony czeredą
dworzan i rezydentów, rej wodzi w miasteczku i dopuszcza
się czynów, o jakich mniemamy, że lepiej byłoby zamilczeć.
Jednakże nie należy nic przedwcześnie potępiać; czekajmy
cierpliwie całej powieści i życzmy, aby nie była tak rozwle
kła jak Stannica, ale raczćj porywająca żywością działania
i opisu, jak Koliszczyzna.
Tuż za tym ułomkiem, następuje dyalog Johna of Dycalp,
p. t Puszkin na polach Elizejskich, dyalog humorystycznonaukowy, ale gdzie humor jest wyciśnięty przez prasę hy
drauliczną wysilenia, a nauką czcze i bezzasadne rozumowa
nia Wileńskiego Safira.
J. of D. wprowadza dyssertacyą o Słow iańszczyźnie, mię
dzy Ignacym Krasickim, Brodzińskim i Puszkinem. Zacny bi
skup Warmiński bez wątpienia nie zastanawiał się nigdy nad
tą kwestyą; śpiewak Wiesława był tak kochanym od uczniów
nauczycielem; co się zaś tycze Puszkina, ten zginął zawcześnie, aby miał zdanie swoje w tym przedmiocie objawić. Sam
więc John of D. przemawia własnym językiem przez usta
wprowadzonych wieszczów, i swoje wyobrażenia chciał
by, jak w idać, pod cudzem imieniem rozsiewać po świecie.
Cóż, kiedy Bocznik literacki nie jest u nas jedynem pismem,
a zgiełkliwe oklaski w przedmiocie jego wydawcy jedyną
krytyką.
Dwa artykuły prozą, jeden przez ks. Moszyńskiego pod ty
tułem: „Jan z Nicpomuk” drugi Barszczewskiego: „Wspom
nienia z odwiedzin stron rodzinnych”,czytają się z przyjemno
ścią; jak w jednym tak i w drugim spostrzegamy gładkie
pióro i tę niewymuszoność, na której tyle zbywa większej
części współpracownikom Bocznika. Ostatni artykuł p. t
„Przygody motyla”, napisany przez Bóżę Podbereską, zadzi
wił nas swoją lekkością i dowcipem. Łątka w towarzystwie
motyla odbywa podróż do Druskienik, wonny wietrzyk unosi
naszych podróżników po kwiatach, a zmyślna łątka macza
pióro w porannej rosie w kielichach lilii zebranej, aby nam
Tom I. Luty 1845.
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swoich wrażeń udzielić. Piérwszy to jest tego rodzaju utwór
w naszej literaturze, i powitalibyśmy go z radością, gdyby
nam na nieszczęście nie wpadła do rąk Francuzka książka
Les animaux peints par eux mêmes. Tam przekonaliśmy
się, że podróże motyla p. Podbereskiéj już były piérwéj
wFrancuzkiém dziele drukowane; a niebędąc pewnymi, kto
się pierwszy dopuścił tćj kradzieży literackiej, z wszelkim
szacunkiem dla pięknych naszych autorek, wolimy zwalić
tę winę na Francuzów.
Przejdźmy teraz do poezyi. Do tej gałęzi piśmiennictwa
liczymy tylko dwie legiendy ks.lloł. i niektóre utwory T. Ła
dy Zabłockiego. Reszta, sąto mierne wićrsze męczące ilością,
pozbawione myśli, harmonii, a czasami nawet i gramatyki.
Pominąć wszakże nie możemy Mazurów Nadnewskich Postumiusza Prószyńskiego. Nieśmiertelny Guttenberg, byłby
wolał do grobu ponieść swój wynalazek, gdyby się był spo
dziewał, że sztuka drukarska do wytłaczania takićj ramoty
kiedyś posłuży. Śmiało wyznać możemy, że dotychczas nic
równie potwornego (wyjąwszy artykuł w Tyg. Peters.), nie
czytaliśmy. Fraszka Gorset Jaxy Marcinkowskiego; fraszka
powinszowania na wsiach bakałarzy, a nawet dwuwiersze na
cukierkach. Nie godzi się więc używać mowy, psuć papićru,
rozlewać atrament, a cóż dopiero drukować takie rymosprzęgi, jakie klei autor Nadnewskich Mazurów. Dziwić się
tylko należy, jak mógł wydawca zapewne dla braku odwagi
cywilnćj odmówienia, umieścić w 1844r. tak błahe wićrsze. Już więc świętość słowa pisanego zupełnie tak poszła
w poniewiérkç, że w piśmie przez cywilizowany naród czytanćm , ośmielają się umieszczać podobnćj nicości utwory!
Dla usprawiedliwienia tych zarzutów, które może zdawa
łyby się za ostre nieczytającym Rocznika, przytaczamy cał
kowicie, może jeden z najmniej słabych Nadnewskich Mazu*
rów, 3ci mazur.
Jakże ładnie.
Jak nas składnie,
P anna Olga oszukała:

Słowo daje,
Że zostaje,
Potem Ciszkiem pojechała.
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Przyrzekała,
Zostać miała
Piękna Józia, aż uo proszę:
Poskładała,
Spakowała,
Zawiązała w worek grosze.
Nic nie gada,
Cicho siada,
Karetkę prędko zamyka,
Co tchu koni
Od pogoni,
Od naszych chłopców umyka.
Niktże z nami,
Biedakami,
Nic chce pędzić letniej chwili
Za górami,
Za lasami,
Ba! za morzem, to im milej.
Pogardziły Polakami,

Pogardziły Litwinami,
Jadą szwargotać z pludrami
Zabawiać się z Niemczykami,
Bodajż te hery
Frajhery
Za nas się szlachtę pomścili.
Pocapali
Połapali
I wzamczykacb.osadzili.
Tamto Niemieckie rozkosze,
Bier und Käse, dymu kłęby:
Barszczu, ni z rożna kokosze.
I pierogów ni do gęby.
Niechże siedzą,
Niech się biedzą
Nadobne nasze filutki.
W niemieczyźnie,
Nie w ojczyźnie:
Dobrze wam tak bałamutki.

Gładki przekład pierwszej pieśni poematu Puszkina p. t.:
„Chegin” kończy Rocznik literacki. Wszelkie początki są tru
dne , może też z czasem Rocznik wyżej stanie pod wzglę
dem umysłowym, tym bardziej, że mu na wydaniu i zewnę
trznej staranności nie zbywa.

Dyaryusz wojewody Witebskiego Jana Antoniego dwóch
imion Chrapowickiego, jako przyczynek do dziejów
z czasów Jana Kazimierza, Michała Wiśniowie
chicgo i Jana Sobieskiego królów I*olskich, wydany
przez J. Rusieckiego z Trojanki. Oddział pierwszy
z godłem:
Wszystkiemu co los zmienia, i co czas pożera,
Człowiek tkliwćm wspomnieniem znikomość odbiera.

Wytłoczono w Warszawie u Józefa Ungier 1845, w8-ce
str. 332.
Nikt nie powątpiewa o ważności pamiętników przez pry
watne osoby pisanych, a znanych u nas pod nazwą Dyaryu-
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szów. Nie pisane do druku, ale, jedynie jako familijny pom
nik, nie potrzebowały taić prawdy, z obawy przewagi możnowładców albo też ¿ciągnienia oburzenia szlachty, czy
dworu. W takim domow ym pamiętniku, który ojciec syno
wi przekazywał, mamy nietylko szczegóły domowego życia,
ale i spraw kraju, bo nie było szlachcica, któryby w nich nie
miał udziału, czyto w polu, czyli w radzie. Dyaryusze prze
to, nie mogą być obojętne dla dziejów i literatury naszćj, bo
są dopełnieniem historyi narodu, wyświćcają nieraz ciemne
ustępy, w których odsłaniają dopiero tajemne sprężyny; po
dają nam rysy domowego życia przodków, i szczegóły z wy
jaśnieniem, czy dotyczące żywotów sławnych pisarzy, czy
wpływ ich dzieł i wrażenia, jakie ztąd naród odbierał.
Mamy już liczne w tym rodzaju dzieła; p. Rusiecki ogło
sił nam nowy dyaryusz Chrapowickiego, obejmujący lat
pięć od r. 1068 do 167*2.
Jakkolwiek to jest jedno z najświeższych publikacyj litera
ckich, jakkolwiek dotyczę naszej przeszłości, wyznać atoli
musimy, że wydawca.bardzo nietrafny wybór uczynił, ogła
szając w całości dyaryusz Chrapowickiego. Spora książka ,
kosztująca złp. 15, powinna ważnością swoją odpowiedzieć
swojemu tytułowi; dwadzieścia jeden J)lizko arkuszy obej
muje, a na nieszczęście składa się prawie z notat Chrapowi
ckiego, zupełnie obojętnych dla dziejów i potomności. Co nas
dziś obchodzi, gdzie się pan w ojewoda pokarmial, gdzie no
cował, jaki dzień był, mroźny czy wietrzny, gdzie jadł obiad:
kiedy obok tego nic nie dodał, coby mogło mieć cenę czy dla
starożytności domowych, czy historyi. W pięciu latach tych,
był cztery razy w polu, ale podaje, że był tylko a nic nie wi
dział. Szczegóły mogące mieć wartość jaką dla dziejów, mo
żna zmieścić na 3 lub 5 najwięcej arkuszach. Za nadto wy
dawca posunął wierność dyplomatyczną, w ogłoszeniu tego
dyaryusza, co mógł spoczywać w rękopiśinie bez straty
żadnćj dla historyi; nic tu now*ego, ani ciekawego niema:
i nic, coby mogło zmienić stanowisko kry tyczne w poglądzie
na tamte lata. Powtarzamy, są tu szczegółki, które należa
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ło ogłosić, ale nie w takim ogromie rzeczy czczych i bez ża
dnej wartości ani dla współczesnych, ani dla potomnych. Ża
łujemy kosztu i pracy wydawcy, co zmarnował je na przed
miot bez żadnej ceny; żałujemy, że nie odrzucił tej massy
szczegółków, tylko na dzień jeden obchodzących samego
Chrapowickiego, a w miejsce ich z całego dyaryusza, nie
podał nam w skróceniu tego, co obchodzić może czy dzieje,
czy domowe zarysy. Widać, że szanowny wydawca po wy
drukowaniu, sam poznał czczość i małą wartość wydanego
dyaryusza, gdy mówi w przedmowie:
•
„Dobre od czytającego ogółu przyjęcie niniejszego od
działu, będzie dla mnie zachętą do ogłoszenia dyaryuszów
Chrapowickiego z innych lat, lecz tylko w części historycznej
mogącćj obchodzić potomność; a może podobnego rodzaju
innej ręki piśmiennych zabytków, które mogą rzucić świa
tło na niejeden historyczny wypadęk.”
Właśnie tćż takie dyaryusze tylko, są dla nas pożądane.
Cośmy wyrzekli zaś o pićrwszym oddziale, nakazała nam
to prawda i sumienie. Niech szanowny wydawca nie usta
je, mając potemu sposobność w ogłaszaniu dalszych po
mników; my nie w chęci zrażania go wyrzekliśmy zdanie su
mienne. Po pamiętnikach Paska, Otwinowskiego i tylu in
nych, gdzie na każdej karcie są ważne szczegóły dożycia do
mowego i dla dziejów, smutnie zawiedzeni zostaliśmy ta
ką troskliwością pana wojewody w zapisywaniu swoich
obiadów, kolacyj, i noclegów.
Wydanie ozdobne, druk czysty i papier piękny, a okładki
koloryzowane, pełne gustu i układu, należą do jedynych,
w jakie u nas po raz pićrwszy, przystroił wydawca Dyaryusz Chrapowickiego.
Cena dzieła zbyt wysoka.

IIOZMAITOSCI.
Dawna legienda.
— Proś a ufaj. —

Od dwóch lat, Karola Gustawa Szwedzkiego zastępy pu
stoszyły Polskę, /rabowane miasta, spalone wsie, zniewa
żone świątynie pańskie, odłogiem łożące pola, świadczyły
o przechodach Szwedów. Odgłos wojennćj trąby rozlegał
się po niegdyś spokojnych siedzibach, a jeżeli gdzieniegdzie
dźwięk dzwonu jeszcze się słyszeć dawał, towarzyszył tyl
ko pogrzebom, towarzyszył wiernym do ziemi spoczynku.
Ó d wstąpienia na tron Polski Zygmunta III, tego ostatniego
potomka Jagiellońskiego rodu, roszczenie sobie prawa do
korony Szwedzkiej zostawiwszy synom swoim w spuściźnie
przekazał im zarazem ten zaród nienawiści, któren stał się
niewyczerpanym źródłem owych napadów i wojen, które
przez lat tyle w perzynę obróciły ziemię Polską, i zatrzęsły
w posadach swoich starodawny tron Jana Kazimićrza. Ka
rol Gustaw król'Szwedzki, odważnego serca chociaż zawi
stnej duszy, niespokojnćin patrząc okiem na wzrastającą
wówczas potęgę Polski, do której korony nasamprzód Zy
gmunt III, a po nim Władysław' 1\, później zaś Jan Kazimierz
pokrewni jego, Szwedzkie królestwo prawem następstwa
dołączyć chcieli, nieczekając w granicach państwa swojego
na zaczepną wojnę, przenosząc napad nad odpór, uzbroiwszy
wielką liczbę Szwedzkich okrętów, przepłynął słone wody
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Bałtyku, i krocie niesfornych żołniśrzy wyrzucił na Polską
ziemię.
Już oddawna niezgoda prywaty, jak robak toczący, ryła
wnętrzności, podkopywała budowę już wtedy grożącą upad
kiem. Magnaci, każden sobą zajęty, niedbający o dobro
ogółu, uciskali lud, praw nie słuchali, zajęci teraźniejszością,
niebaczni na przyszłość! Drobna szlachta podzielona na
stronnictwa, garnęła się pod chorągwie panów, opiekunów
swoich, podzielała ich zawiść, użyczała swego ramienia do
wewnętrznych zatargów, do napadów sąsiedzkich, do po
dniecania ognia niezgody domowćj. Chłopi, z potem czoła
pracujący nie dla siebie, znękani poddaństwem, przykuci do
gleby, byli narzędziem, ślepym wykonywaczem możnowładców woli!
Rząd kraju bez powagi i znaczenia, skarb bez pieniędzy,
bezpieczeństwo państwa bez żołnierzy, wewnątrz niezgoda,
nieprzyjaźń za granicą. Nad takim krajem panował Jan
Kazimićrz, na takim tronie królował.
Do duchownego stanu wychowany Jan Kazimićrz, jeżeli
z mlekiem wyssał cnoty przodków swoich, a krew Jagielloń
ska w żyłach jego płynęła, jeżeli wieszczym duchem nat
chniony, umiał przepowiadać przyszłość, nie zdołał jak dru
gi Batory pierś piersią, dłoń dłonią odpićrać, zapłakał nad
nieszczęściem kraju, nie umiał go wybawić. Już prawie ca
ły kraj w ręku był nieprzyjaciół; wyuzdany żołnierz Szwedz
ki zdobywszy Warszawę i celniejsze miasta korony i Litwy,
po całym prawie kraju plądrował. Na Ukrainie bunt Kozac
ki, i hordy Tatarskie szeroko zagony swoje rozpościerały,
czerwoną Ruś Rakocy najeżdżał. Król, wygnaniec, z kraju
uciekać musiał. Stary Rewera, hetman wielki koronny,
ostatnich sif dobywał ku obronie ojczyzny, a Stefan Czar
necki , na dzielnym rumaku z szablicą w ręku, na czele wa
lecznych hufców swoich, jak błysk piorunu, całą Polskę
przebiegał; tu kozactwo poskramiał, tam po karkach Tatar
skich jeździł, tu znowu Wisłę wpław przebywszy, pod War
szawą Szwedów gromił, tam Częstochowie na odsiecz le
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ciał, tu Polskiej królowej z mieczem w ręku z Krakowa do
Gdańska drogę torował. Jedna jeszcze Częstochowa pod
obroną Najświętszej 31atki Boskiej mężny stawiała opór
a niektórzy z możnych panów, zamknięci wzamkach swoich,,
z odwagą rozpaczy odpierali nieprzyjaciół zastępy.
Na stromój górze ponad rzeką Swisłoczą, wznosił się
obronny zamek Budawski, rodzinne gniazdo Jana Kazimiórza Chodkiewicza kasztelana Wileńskiego. Zebrawszy licz
ne hufce Litewskie pod swoją chorągiew, szanow ny starzec,
wotwartćm polu Szwedom czoło stawiał; niemogąc jednak
dłużej oprzeć się przemagającym nieprzyjacielskim siłom,
zamknął się wBudawskim zamku. Tam otoczony swojemi,
mając przy sobie córkę Hannę, która po śmierci matki, była
jedyną nadzieją przyszłości, jedyną pociechą starego ojca,
przedsięwziął bronić się do ostatka, zginąć lub odeprzeć
najezdników. Niewielki zamek, nieliczną załogą broniony,
karmił Szwredów słodką otuchą, iż długo bronić się nie bę
dzie w stanie.
Codzienne szturmy, bezustanny grad kul, już był w pe
rzynę obrócił północną wieżę; rozpacz tylko broniących
opićrała się jeszcze, a nadzieja blizkich posiłków, podwajała
ich męztwo. Michał Karól Radziwiłł krajczy Litewski w po
chodzie swoim zpod W ilna, doniosłszy Chodkiewiczowi,
iż mu w pomoc idzie, pokrzepił zwątlone siły starca, dodał
mu ducha, nadziei. Napróżno gienerał Szwedzki Wittemberga, do poddania się Chodkiewicza naglił, napróżno głód
ostatecznością Polskim zastępom zagrażał; wódz Polski niczćm nieulękniony, na gruzach napół zniszczonego zamku,
własnemi piersiami własne gniazdo zasłaniał. Sześć miesię
cy minęło, a Szwedzi jeszcze oblegali zamek, jeszcze chorą
giew Polska na zamku Rudawskim powiewała. Było to
wpóźnćj jesieni, już słońce od dwóch godzin zaszło, noc by
ła i ciemna i zimna, wiatr szumiał w przestrzeni, w obozie
Szwedzkim głucha panowała cisza, gdzieniegdzie tylko żar
ogniska zdaleka spostrzegać się dawał. Na zamku Budawskim nadzwy czajne poruszenie słychać było, zdała szmer
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ponury, śpićwy kapłanów, grobowy odgłos dzwonu. Zam
kowa kaplica czarnym kirem okryta, tysiącem świateł go
rzała, w pośrodku nićj na wzniosłym katafalku młoda spo
czywała dziewica, białą suknią odziana, z wieńcem z róż
białych na głowie, zdawała się snem tylko uśpiona. Uśmiech
jeszcze nie był opuścił jój ust dziewiczych, zdawało się, iż
śmierć jeszcze nie dotknęła jej swojem piętnem; Hanna je
dnak już nie żyła, aniół powrócił do nieba. U stóp ołtarza le
żał krzyżem starzec, żałobną szatą okryty, siwą głowę korzył
przed tym Bogiem, co go tak boleśnie dotknął; nie płakał,
gdyż mu łez nie stało, nie narzekał, nie szemrał, lecz uklę
knąwszy przed obrazem cudownym Najświętszćj Matki Bo- »
skiej, oczy wzniósł w niebo, a w spojrzeniu jego czytać mo
żna było jakby niemą skargę, czemu go Bóg nie powołał do
siebie, a jćj na tym nie zostawił świecie? Wstał potem sta
rzec z miejsca, przybliżył się do trumny, a pocałowawszy
w czoło raz ostatni ukochaną córkę, zdjął z jćj szyi sznurek
drogich pereł, poszedł do ołtarza, i na obrazie cudownym
drżącą ręką zawiesił.
Noc całą trwały pobożne modlitwy, a z brzaskiem słońca,
Jan Kazimierz Chodkiewicz z domownikami swojemi, ciało
jedynej córki w grobie przodków złożył. Zaledwie ustały
pienia kapłanów, pogaszono światła w kaplicy, dał się słyszćć odgłos trąby wojennćj u południowej bramy. W ittemberg przez parlamentarza wzywał Chodkiewicza poraź osta
tni, do poddania zamku. Na odmowną odpowiedź Polskiego
wodza, nie minęło godzin parę, gdy Szwedzi wyszedłszy
z obozu, szerokiemi kolumnami postępowali do szturmu.
Z trzech Szwedzkich bateryj rozstawionych na poblizkich
wzgórzach, gęsty ogień działowy rozbijał mury zamkowe.
Z wałów zamkowych strzały armatnie ciągle odpowiadały
nieprzyjacielskim strzałom. Tymczasem kolumny Szwedzkie
pod same mury podeszły, ustał huk armatni, przez chwil kilka
ponura panowała cisza, podobna do tćj ciszy, która zwykle
gwałtowną poprzedza burzę. W fossy rzucono faszynę, do
murów przystawiono drabiny, już po nich Szwedzki żołnierz
Tom 1. Luty 1845.
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idzie. Wtćm: „ognia" silnym głosem krzyknął wódz oblężo
nych , ognia! powtórzono zewsząd, a grad kul z ręcznej
broni, przywitał Szwedzkich żołnierzy. Krzyk, gwar, jęk
rannych, ryk armat, odgłos trąb wojennych napełniały po
wietrze. Napróżno oblegający kilkakrotnie do szturmu idą,
garstka walecznych, za każdym razem odpór im daje; już
walka w krwawą rzeź zmieniona, już się siła pasuje z siłą,
rozpacz z wściekłością, już krew strumieniami płynie. Już
przemagające zastępy oblegających, miały oblężonym wy
drzeć drogo bronione zwycięztwo, gdy ciemność nocy roz
dzieliła walczących. Szwedzi odstąpili od szturmu, Polacy
odetchnęli na chwilę.
Na Rudawskim zamku północ wybiła; całodniową walką
żołnierz znużony, jednak nie spoczywa, snu jeszcze nie żą
da. W zamku zabrakło prochu, już chleba nie staje, zwo
łana wojenna rada. W obszernej komnacie, zasiadł sędziwy
starzec ze starszyzną wokoło dużego dębowego stołu. Na
żelaznych łańcuchach u sklepienia zawieszona lampa, drżące
światło dokoła rzucała. Na ścianach portrety antenatów
Chodkiewicza, zdawały się chcieć być świadkami tego,
co w tej ostateczności ich potomek pocznie. Milczenie dłu
go trwało, nikt go przerwać nic śmiał, każden spoglądał
na wodza, z ufnością w nim, z przekonaniem, że to co po
stanowi, każden z nich spełni. Milczał starzec, siwą gło
wę opierał na ręku; zdawało się, iż w oczach jego już nie
było spojrzenia, iż serce bić przestało, rozpacz pokonała
życie. „Panowie i bracia, rzekł nakoniec silnym głosem, za
brakło nam prochu i chleba, większa połowa naszych żoł
nierzy poległa, już się dłużej bronić nie jesteśmy w stanie.
Dwa nam tylko pozostają środki. Albo jutro pod gruzami
Rudawskiego zamku, chwalebną śmierć znaleźć, albo'natychmiast korzystając z ciemności nocy, wyjść z zamku, i prze
drzeć się z orężem w ręku, przez obóz Szwedzkich żołnie
rzy, uśpionych całodziennej walki znużeniem. Przyznani
wam się szczćrze, iż gdybym miał sam wybierać, pierwszybym środek obrał, ten co mnie prędzej z moją Hanną połą-
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czy.” „Wodzu! przerwał młody Ostafi Wołowicz dowódzca
pancernćj chorągwi; nie czas tobie myślćć o śmierci, gdy
kraj, twojego potrzebuje ramienia; ponieważ się już dłu
żej w Rudawskim zamku bronić nie możemy, wychodźmy
z niego, otoczymy ciebie piersiami naszemi, i z szablą w rę
ku utorujemy sobie drogę wśród Szwedzkich zastępów.”
Zgoda, do broni! zawołali wszyscy.
Powstał z miejsca Chodkiewicz, a zwolna wychodząc z ko
mnaty, zatrzymawszy się u jćj progu, raz jeszcze rzucił
okiem wkoło, jak gdyby obrazy przodków swoich, raz jeszcze
chciał pożegnać. W kaplicy zamkowćj przed ołtarzem Pana
zastępów, sędziwy kapłan wiernym udzielał błogosławień
stwa. Wódz stary klęczał, wkoło niego cała zało^f zam
kowa przed obrazem cudownym Matki Boskićj, zasyłała go
rące modły do Boga. Modlitwa skończona, a kapłan wy
ciągnąwszy drżące ręce nad siwą głową Jana Kazimierza
Chodkiewicza, „idź, rzekł, wodzu z Bogiem, a Bóg będzie
z tobą, proś, a ufaj”.
Nazajutrz z pierwszym brzaskiem poranku, wT
ojsko
Szwedzkie szło znowu do szturmu, odezwały się trąby, ry
knęły armaty, lecz na wałach grobowa panowała cisza; już
w zamku nikogo nie było. Przez dzień cały zatknięta chorą
giew Szwedzka, powićwrała na baszcie Budawskiego zamku,
a gdy noc nadeszła, szeroka łona po niebie, oznajmiła wsiom
okolicznym, iż dawny gród Chodkiewiczów oddany na pa
stwę płomieni!
Przez rok jeszcze trwała wojna ze Szwredem. Bitwa na
stępowała po bitwie, ale odmienne losów koleje, przewa
żyły szalę zwycięztwa na stronę Polaków. Stefan Czarnie
cki wszędzie zwycięzca, niedając chwili spoczynku nieprzy
jacielowi, póty Karola Szwedzkiego gromił, ścigał, aż go
zgranie Polski wyrzucił, a Jana Kazimierza króla, na no
wo na tronie przodków posadził. Wśród Polskich zastępów,
widziano nieraz oddział mężnych Litwinów pod dowó
dztwem starego Chodkiewicza; na ich czele powiewała cho
rągiew, na niej czytano napis: „proś i ufaj’1.
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Lat pięćdziesiąt minęło, a napad Sawodów na kraj Polski,
już tyłko był podaniem; synowie powtarzali opowiadania
ojców »o owćj wojnie, o spustoszeniu, okrucieństwach,
pożodze, a zwaliska dawnych grodów, a opustoszałe miej
sca, kędy niegdyś ludne wsie istniały, świadczyły o owej
Boskiej pladze, która Polskę przez lat kilka trapiła. Na gru
zach Rudawskiego zamku, stał skromny krzyż drewniany;
lud pobożny u stóp jego się modlił, prosił, ufał, i pocieszony
do domu powracał. Odtąd miejsce, kędy niegdyś grzmiały
armaty, a odgłos trąb i wojennej wrzawy, wznosiły się
• i •
i
— i»
•
j
w niebiosy, słynne cudami, stało się miejscem zebrania
wiernych, przytułkiem proszącego, pociechą nieszczęśli
wy ch#Na ogniem zniszczonych zwaliskach powstała świątyniaPańska, ucichło hasło wojenne, a słowo Boskie wdomu Bożym słyszćć się dało. Nad wielkim ołłarzem, znowu
ujrzano obraz cudowny Matki Zbawiciela, ten sam, przed
którym Jan Kazimierz Chodkiewicz siwą głowę korzył,
a na nim ten sam sznur drogich pereł, który drżącą ręką
przed pięćdziesięciu laty zawiesił. Na miejscu obronnego
zamku, klasztor reformatów istniał lat kilkadziesiąt; przy
padkowo stawszy się pastwą płomieni, gorące popioły
klasztoru, zasypały szczątki Chodkiewiczowskiego grodu.
Było to przy końcu miesiąca marca 184.... r. Młody W a
cław jadąc z Wilna do Warszawy, już był minął Lidę, Gro
dno, Brzostowicę wielką. Droga była piaszczysta, słońce już
się ku zachodowi nachylało. W acław wysiadłszy z po
jazdu, szedł zwolna przed końmi. Koło drogi załamana gó
ra, jakby szaniec sypany, zastanowił podróżnego. „Co to za
góra?” zapytał przechodzącego chłopa. „Sąto okopy Szwedz
kie, odpowiedział chłopek, a tam poza laskiem, jest dwór
Rudawski.”
Zadumany Wacław szedł dalćj, a myśl jego wstecz bu
jając, uniósłszy go w tył o dwa wieki, rozwinęła przed nim
owo pasmo krwawych wojen i nieszczęść, które przez lat
tyle trapiły ziemię, po której stąpał. Przypomniawszy sobitł
legiendę o Rudawskim zamku, o starym Chodkiewiczu,
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przeszedł przez gęstą dąbrowę, i zapuścił się topolową ulicą,
chcąc zwiedzić miejsca, które przeszłość niezatartym ryl
cem, w dziejach Litewskich naznaczyła.
Wychodząc z ciemnej alei, po lewćj stronie drogi, piękny
dom mieszkalny odkrył się przed nim; opodal wśród wy
smukłych topoli, nad samym grzbietem stromej góry, wzno
sił się mały kościołek na tćm samćm miejscu, gdzie niegdyś
istniał Chodkiewicza zamek! Nade drzwiami kościoła, czy
tać można było napis: „proś a ufaj!’ Wacław wszedł do ko
ścioła, nad obrazem wisiał obraz cudowny Najświętszej
Matki Boskićj, na nim sznur drogich pereł przechowanych
cudem. Przed ołtarzem paliła się lampa. Wtem, zachodzące
słońce pożegnalny promień przez okno do kościoła rzuciło,
zadzw oniono na Anioł Pański, a W acław wspomniawszy na
piękną Hannę, której zwłoki tu na tej spoczywały ziemi,
wspomniawszy na przeszłość, ukląkł, a zmówiwszy wieczne
odpocznienie, dodał z westchnieniem: „proś a ufaj!”

Leon Potocki.

O potrzebie koniecznej zaprowadzenia w kraju naszym
statków płaskich, zastosowanych do stanu wody
w rzekach królestwa, i urządzeniu porządnych skła
dów zboża nad temiż rzekami.
Gdyby na giełdzie Angielskiej powiedział kto handlujące
mu na dużą miarę pszenicą Polską, którą miewa za najlepszą
tak pod wględem barwy jako tćż wagi, że w kraju Polskim
którego byt zależy od handlu zbożowego,. nie masz porzą
dnych Spichlerzy nad rzekami spławnemi, w który ch do wio
sennego przewozu możnaby składać pszenicę i takową w do
brym utrzymywać stanie, gdyby mu kto opisał, iż towar tyle
przez niego ceniony, zsypuje się po domach, stodołach, staj
niach, a nawet chlćwach, w warstwach na kilka łokci gru
bych, i do przeróbki i przewietrzania niepodobnych, bo się

478

gających prawie belek tych lichych budowli: gdyby następnie
powiedział niu, że nie masz w Polszczę statków szczelnie na
krytych, płaskich, do stanu wody w rzekach zastosowanych,
któremi tak nagromadzoną pszenicę możnaby wozić: gdyby
mu w końcu narysował tak zwany galar, służący dziś do
transportu pszenicy, i opisał mu niebezpieczeństwo zagraża
jące ustawuie nietylko pszenicy weń wsypanej, ale i życiu
ludzi prowadzących go, pewnoby temu nie uwierzył; a gdy
by przybył na miejsce i o tych prawdach przekonał się, nie
zdołałby znów pojąć obojętności mieszkańców na tak wa
żne przedmioty, od których zawisł byt dobry kraju rolni
czego, jakim jest* nasz.
Od lat przeszło 20, gdym się tylko obznajmił z temi nie
dogodnościami , całą dążność zwróciłem do zaradzenia ile
ode mnie zależało, temu złemu; starałem się zwrócić uwagę
rządu na brak śpichlerzy i na opłakany stan spławu w kraju;
rząd zawsze troskliwy o dobro ogólne, ocenił ważność przed
miotu, i wiadomo powszechnie, na jak wielką skalę, ówcze
sny minister skarbu ks.Lubecki, ?amierzał budowę składów
na zboże, jedyne bogactwo nasze.
Lubo zbieg okoliczności nie dozwolił dotąd wykonania
tego planu, przecież troskliwy rząd, tego przedmiotu z wi
doku nie spuścił, urządził skład na 40,000 korcy w W ło
cławku, drugi na 200,000 w Nowym Dworze, i nadzieja
jest, że w innych zbożowych okolicach, jakoto nad Bugiem
w Dubience, w Zawichoście nad Wisłą, i w Kieleckićm,
z czasem do skutku doprowadzi.
Dyrekcya ubezpieczeń, mająca wiele milionów leżących,
i najwięcej wtem interesowana, aby ubezpieczane przez nią
zboże, na najmniejsze jak można niebezpieczeństwo było wy
stawione; może się z czasem skłoni do wykonania budowy
spichrzów, któreby jej i procent od włożonego w to kapitału
przyniosło, i niebezpieczeństwo od pożarów umniejszyło.
Może i właściciele ziemscy, porozumieją się, aby przez
akcye pobudować składy wielkie na zboże, w miejscach sto
sownych nad rzekami spławnemi, w których każdy miałby
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na swe zboże potrzebną ilość komór obszernych, do prze
róbki jego zdolnych.
Równie ważnym przedmiotem, jest zaprowadzenie spła
wu porządnego w kraju.
Regulowanie koryt rzek, wymaga ogromnych kapitałów
i wiele czasu; kapitałów takich nie posiadamy, a czasu tak
że brakuje; w tym stanie rzeczy, najstosowniejszem byłoby
pobudowanie wielkiój ilości statków płaskich, szczelnie na
krytych i zamkniętych, do obecnego stanu w rzekach na
szych zastosowanych; berlinki bowiem dla swej głębokości,
nie mogą dopływać do okolic najzbożowniejszych, i ko
nieczna potrzeba zniewala ciągle wozić zboże galarami, któremi spław jest drogi i nader niebezpieczny.
W r. 1838 pragnąc w tćj mierze zrobić początek, wy budo
wałem 40 łodzi żaglowych, których użyteczność dostatecz
nie się udowodniła, bo statki te, aż zpod samego Krakowa
z pełnym ładunkiem, nawet przy małej w Wiśle wodzie, cią
gle były w ruchu; ale cóż znaczy 40 takich statków, w poró
wnaniu z potrzebną ich ilością do spławu naszego zboża? Od
r. 1838, zaprowadzono w nich ulepszenia doświadczeniem
wskazane, dano na nich pokłady szczelne jak na statkach
morskich, urządzono w bokach statków odrótowane okna do
przewiewu powietrza, odcięto wszelką komunikacyę ludzi
na statku użytych, od zboża, zamykając wejście do statków
kłódkami, a to celem odjęcia im sposobności kradzenia i fał
szowania go; owo zgoła, zboże w tych statkach leży jak
w śpichrzu najporządniejszym, i bez żadnego szwanku do
miejsca przeznaczenia przybywa, uiepotrzebując tak drogiej
przeróbki, której każde zboże galarem przybyłe długo ule
gać musi; koszta przewozu statkami temi, nawet mniejsze
będą, aniżeli galarami.
Celem zaś okazania korzyści, jaka wynika z przewozu
zboża w statkach tych, a w galarach, porównajmy koszta
przewozu statkami temi i galarami.
I tak przypuszczając, te nel.ład na przewóz zboża do
Gdańska łodziami żaglowemi, będzie ten sam z Iwanowic
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pod Krakowem, co galarami; rezultat okaże się taki: 500
korcy pszenicy władowanych w łódź żaglową, kosztować
będzie po zł. 5; za przewóz zł.................................. 2,500.
Assekuracya J/2 % od 500 korcy a fl. 2 0 ...........
50.
Przeróbka wr Gdańsku 3 d n i..............................
60.
Razem 2610.
Takież 500 korcy władowane w galar, ko
sztować będą za przewóz po zł. 5............................ 2,500.
300.
Assekuracya 3 % ................................................
Przeróbka 14 d n i.................................... ............
240.
Strata na wąchorze niezbędnym w galarze s/6 . . . 500.
Odejmując koszta łodzią żaglową......................

3,540.
2,610.

Kosztować będzie transport łodzią żaglo
wą taniej od galaru zł............................................
930
obok korzyści, jaką wlepszćj cenie znajdziemy za zboże,
w łodzi żaglowćj przewiezione bez żadnego wąchoru, któ
re naturalnie przebywa w lepszym stanie jak w galarze.
I
tój dogodności przepominać nie wypada; że łódź żaglo
wa, jako łatwa do kierowania, prędzej zapłynie do Gdańska,
jak galar niemający stćru, który z tego powodu często na
mieliznach osiada. Jeżeli rachuba wyż przytoczona, już po
winna każdego przekonać, o użyteczności i potrzebie zapro
wadzenia łodzi żaglowych, jak największej ilości, potrzebę
tę, tym pilniejszą znajdziemy, zważając, iż galary do jednej
tylko podróży służące, już wyniszczyły lasy, nad brzegami
rzćk spławnych położone, i przez to galary coraz są droż
sze; w końcu, aby wykazać i korzyści numeryczne na budo
wie łodzi żaglowych, zróbmy rachubę nakładu na nią, i do
chodu jaki przyniesie. Łódź żaglowa z drzewa sosnowego
zdolna zabrać 600 korcy, kosztuje z przyborami, łańcucha
mi patentowemi zł. 7,000; trwanie jej obliczone na lat 10.
Supponując, iż co rok, tylko 2 podróże zrobi, jednę zp o d
Krakowa, z Bugu lub Narwi, drugą z miejsc bliższych,

481

zarobi rocznie fracht od 600 korcy, z miejsc dalszjch po
zł. 5, zł................................................................... 3,000.
Fracht od 600, w drugiej podróży z miejsc
bliższych po 1 ya ..................................................... 900.
Frachty powrotne od śledzi, węgli, kamienia. . . . 500.
Razem zł. 4,400.
Wydatki na nie roczne, są:
Szyper bierze dla siebie i ludzi połowę
frachtów...................................................... 2,200
Reparacya statku i nieprzewidziane wy
datki ............................................................. 500
Procent od nakładowego kapitału 7,000 zł. 420
3,120

3,120.

Zostaje więc zysku zł. 1,280
czyli w lat 10, pozostanie zarobku brutto zł............. 12,800
do czego dodając walutę za sprzedaż statków
i z nich rekwizytów, najmniej zł............................... 300
będzie brutto dochodu zł. 13,100,
od których odejmując nakładowy kapitał zł........... 7,000,
Będzie więc czystego zysku w lat 10, zł............. 6,100
na każdej łodzi.
Lubo zarobki są niżej obrachowane jak były w istocie
na łodziach wr. 1838 przeze mnie pobudowanych, przecież
chociażbyśmy jeszcze niższe zarobki obliczyli, każdy uzna,
że obok dobra ogólnego kraju, jeszcze znakomite zyski po
zostają się; nie przepominajmy i tego, że z zaprowadzeniem
łodzi żaglowych w miejsce galarów, utworzymy Polskich
szyprów i ich pomocników, którym przyzwoity sposób do
życia nastręczymy.
Do rozwinięcia przedmiotu tak ważnego dla kraju, siły
jednego człowieka i sposoby nie wystarczają; i tylko przez
towarzystwo wspólników, mogłoby na wielką miarę być
wykonane, któremu tak Bank Polski, jako tćż Dyrekcya
ubezpieczeń, wszelkie ułatwienia przynieśćby mogła. Wiele
Tom L Luly 1845.
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towarzystw ubezpieczających zagranicą, posiada znaczną
ilość własnych statków, aby tym sposobem, mióć lepszy
nadzór i większą rękojmię towarów, przez nie w spła
wie ubezpieczonych.
Morska kompania Pruska (Seehandlung) także znaczne
kapitały w tę gałąź przemysł u włożyła, która wszędzie, wy
jąwszy u nas, znajduje się w stanie kwitnącym.
K X Wolicki.

$

KROMKA ZAGRANICZNA.
W IA D O M O Ś C I

na drodze postępu nauk przyrodzonych.
Astronomia i fizyka kuli ziemskiej.
Nowa kometa peryodyczna. Z dwóch komet w roku prze
szłym widzianych, ostatnia d. 22 sierpnia w Rzymie przez
Franciszka de Vico w konstelacji wieloryba odkryta, ze
względu biegu i kształtu drogi, na szczególną zasługuje
uwagę; rachunek bowiem okazał, iż ma wielkie podobień
stwo do planet i jest kometą peryodyczną. Laugier iMauvais
porównywając kometę w r. 1585 przez Tycho-Brahe i Rothmana obserwowaną, z kometą przeszłoroczną, przyszli za
pomocą ścisłych rachunków, do oznaczenia pierwiastków
ich dróg tak zgodnych, iż oznaczenie to, usuwa wszelką
wątpliwość o tożsamości dwóch komet z r. 1585 i 1844.
Przejście przez punkt przysłoneczny tej ostatniej, nastą
piło d. 2 września 1844 r. gdzie oddalenie od słońca, wyno
siło 24 miliony mil gieogr. Połowa osi wielkiej drogi ko
mety, czyli średnia jéj odległość od słońca, jest 3 razy wię
ksza od odległości ziemi; i wynosi 63 miliony mil gieograf.
droga jéj nie przechodzi za drogę Jowisza. Punkt przysłone
czny jćj drogi, przypada między ziemią a Marsem; w roku
przeszłym, przejście przez ten punkt, nastąpiło prawie w przeciwległości ze słońcem, tojest, kometa wnajkrótszém odda
leniu od słońca, znajdowała się na linii łączącej środek słoń
ca z ziemią. Pochyłość jéj drogi do ekliptyki, zawiera blizko 3 stopnie, i nie wychodzi zazodyak. Czas obiegu około
słońca wynosi 5 lat, 3 miesiące i 10 dni; następny jćj po
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wrót przypadnie w r. 1849. Cztery więc teraz liczymy ko
mety peryodyczne: Haleja, Enkego, Bieli, i powyższą z r. z.
(Linst. z r. 1844 iY. 562,563/
«F

Odległość gwiazd stałych od ziemi. Najtrudniejszym za
daniem w astronomii praktycznćj, jest oznaczenie paralaxy
rocznćj gwiazd stałych, a następnie ich oddalenia od ziemi.
Paralaxa gwiazdy jest kąt pod jakimby się wydawał z gwiazdy
promień drogi ziemskićj 21 milionów mil gieogr. wynoszący;
odległość gwiazd od ziemi jest tak wielka, iż nietylko droga
ziemska, ale i cały układ słoneczny z nich widziany, wydawał
by się tylko punktem; kąt przeto między dwoma promieniami
idącemi od gwiazdy do słońca i ziemi, jest tak mały, iż jednćj sekundy nie wynosi, a błędy obserwacyi i samych na
rzędzi , są większe od kąta mającego się wy znaczyć; dlatego
też najpierwsi astronomowie na wielkość paralaxy bardzo
odmienne wypadki otrzymali; w ostatnich łatach zadanie
wyznaczenia paralaxy gwiazd, stało się przedmiotem no
wych poszukiwań. Dwaj najbieglejsi dziś żyjący astronomo
wie, Struve i Bessel, opatrzeni najdokładniejszemi narzę
dziami, usiłowali to zadanie rozwiązać. Pierwszy za przed
miot swych obserwacyj obrał gwiazdę świetną, pi&rwszćj
wielkości zwaną Wega (czyli alpha) w konstelacyi Sępa z lirą
i znalazł paralaxę tćj gwiazdy równą 0.”2613 czyli blizko
ł/2 sekundy; z czego wypada oddalenie jej od ziemi równo
771,400 promieni średnich drogi rocznej ziemi, czyli 16 try
lionów mil gieogr; światło z prędkością 42 tysiące mil na se
kundę, dla przebieżenia tej odległości potrzebowałoby 12slu
lat. Drugi z wspomnionych astronomów obrał gwiazdę 6*1
wielkości 61 Łabędzia, mającą ruch własny bardzo znaczny,
paralaxę jej znalazł równą 0.”3136, czyli nieco większą
nad i/3 sekundy; następnie jej odległość od ziemi równą
657,700 promieni drogi ziemskiej, czyli blisko 14 trylionów
mil gieogr. Czas jakiegoby światło potrzebowało doprzebieżeuia tej odległości, wynosi IO^/jo lat. Parochód ucho
dzący dziennie na kolei żelaznej 200 mil, potrzebowałby
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080,000 milionów takich dni, albo blizko 200 milionów lat
dla przebieżenia tćj odległości.

*
Położenie gieograftczne Warszawy. W roczniku astronomi
cznym Francuzkim na rok 1846 pod tytułem: Connaissance
des temps ou des tnouvemens célestes i L d. przez Biuro dłu
gości w Paryżu corocznie wydawanym, na końcu zamie
szczone są różne rozprawy i arty kuły astronomiczne, między
temi na stronicach 30—32, jest:
„Szerokość i długość gieograficzna obserwatoryum War
szawskiego, wyznaczona przez Arinińskiego dyrektora obser
watoryum i adjunktów Baranowskiego i Prażmowskiego.”
Wypadki liczebne tego wyznaczenia są:
Szerokość obserwatoryum, mianowicie miejsca, gdzie
się znajduje koło południkowe z 978 obserwacji, jest
52°13'5",00. Długość tegoż miejsca na wschód względem
południka Paryzkiego, wyznaczona z 28 zakryć gwiazd sta
łych przez księżyc, wyrażona w czasie, jest . 1« 14m 178
albo w łuku................................................... 18° 41' 45"
względem południka Ferro........................... 38 41 45
Przydamy tu jeszcze położenie miasta Warszawy, a mia
nowicie zamku (wieży telegrafu); położenie tego punktu jest:
Szerokość................................................. 52° 14' 57"
Długość wschodnia w czasie...................... 1* 14m44s
albo w łuku ............................................... 18° 41' „
względem południka Polkowskiego na za
chód w czasie ............................................
37m 19* ,2
albo w łuku ............................................. 9° 19' 48"
Oddalenie zamku od obserwatoryum 1833,8 sążni Frań.,
wyniesienie obserwatoryum (miejsca czynionych dostrzeżeń
barometrycznych), nad poziom morza Balt. 370,85 stóp Par.
Nad poziom Wisły pod W arszawą przy moście 144,03
st. Par. Ztąd wyniesienie Wisły pod Warszawą nad poziom
morza Bałtyckiego ................................. 232,82 stóp. Par.
*
Ruch własny niektórych gwiazd. Sławny astronom Króle
wiecki Bessel, porówuy wając położenia gwiazd fundamental- *
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aych w ostatnich latach otrzymane, z położeniami tychże
przed 90 laty znalezionemi, postrzegł znaczne zmiany czyli
ruchy w niektórych, osobliwie wdwóch gwiazdach świet
nych, tojest Syryuszu w psie wielkim, i Procyonie w psie
małym. Od lat dziesięciu Syryusz w wznoszeniu prostćm
czyli w kierunku równoległym do równika, zmienił położe
nie swoje o 5 sekund łuku, czyli o !/3 sekundy w czasie; Procyon zaś oddalił się od równika na północ o łuk 1",64 co
jest znaczną zmianą; podobne lecz mniejsze ruchy w gwia
zdach uważanych dotąd za niezmienne, postrzegać się dają;
z tego wynika wielka trudność w ścisłćm oznaczeniu miejsca
gwiazdy, osobliwie wdwóch epokach odmiennych; nadto
te gwiazdy w których ruch własny jest widoczny, składają
system słońc, podobny do planetarnego, jak tego mamy li
czne przy kłady wgwiazdach podwójnych.

*
Zjatciska niebieskie w roku bieżącym. Ważniejsze zjawi
ska niebieskie, które wroku bieżącym będą miały miejsce, są:
Dwa zaćmienia słońca, pićrwsze dnia 6 maja cząstkowe,
wielkości trzech cali, między godziną 10 rano i 1 po połu
dniu, w Warszawie widzialne, drugie d. 30 października
obrączkowe na Oceanie południowym widzialne. Dwa za
ćmienia księżyca, pićrwsze d. 21 maja, całkowite, widzial
ne w nowćj Holandyi, w części Azyi i Afryki, drugie d. 14
listopada cząstkowe, wielkości 10 cali, między godziną 12
w nocy a godziną 4 z rana, u nas widzialne/
Przejście planety Merkurego przez tarczę słońca d. 8 ma
ja w Ameryce przez cały czas trwania widzialne, wzachodnićj Europie tylko początek, mianowicie w Warszawie
przed godziną 6 w ieczór.
W tymże roku nastąpi powrót dwóch komet peryodycznych, tojest: Enkego, mającćj peryod 3 lata i 3 miesiące, i ko
mety Bieli kończącćj obieg około słońca w 6 latach i 9 mie
siącach; nadto spodziewana jest jeszcze kometa w m ie s iąc u
luty m lub marcu r. b. odkry ta d. 7 lipca r. z. przez Mauvais»
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która przeszedłszy na półkulę południową, znowu w r. b.
na północ powróci, i może jeszcze będzie widzialną.
Między dniem 10 a 12 sierpnia, i listopada przypadają
zwykłe peryody dla gwiazd przelatujących.

*
Osobliwy przypływ morza. Airy dyrektor obserwatoryum
w Greenwich w Anglii dochodząc praw podnoszenia się
i opadania morza w różnych okolicach Oceanu, odkrył
miejsce przy brzegach wschodnich Irlandyi, w ktôrém poru
szenia morza działaniem słońca sprawione, są większe od
ruchów, przyciąganiem księżyca zrządzonych, co jest zjawi
skiem wyjątkowćm; wiadomo bowiem, iż działanie księżyca
na wody oceanu, jest nierównie większe od działania słoń
ca. Miejsce powyższe przypada blizko wręzła, gdzie dwa dzia
łania się schodzą [Comptes Rendus t XIX N. 16 str. 562).

*
Pioruny przechodzące z ziemi do chmur. Dnia 9 wrze
śnia r. z. w czasie burzy panującćj we Francyi, p. Charrié
naczelny inżynier dróg i mostów w Corbigny (Nièvre), słyszał
huk ciągły do grzmotu podobny, przez 15 minut trwający;
w Paryżu tegoż dnia, o tymże czasie podczas burzy przebie
gającej równinę Rouelle i Nanterre podobny huk słyszano.
P. Peltier uczony fizyk, który naocznym był świadkiem tego
zjawiska, i takowe uwrażał, doniosł Akademii umiejętności:
„Około godziny 7 wieczór, widziałem dwie smugi równo
ległe, wychodzące z ziemi i w znoszące się aż do chmur, od
dalone od siebie na 4 metry, a ode mnie na 300 metrów;
po raz piérwszy uważałem wznoszące się dwa strumienie
elektryczne, tak silne i tak zbliżone do siebie, z grzmotem
ciągłym blizko przez 20 minut trwającym. Elektrometr wy
stawiony na wolne powietrze, pokazywał szereg wyłado
wań cząstkowych, które sprawiał grzmot ciągły.” P. Arago
czy ni uwagę, iż zjawisko o którćm mowa, nie jest tak rzadkiém jakby się zdawać mogło, gdyż i dawniej już było postrzeganém (Comptes Rendus L XIX JV U . str. 527).
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Ważnćm zadaniem dla fizyki ziemskićj, jest oznaczenie
temperatury ziemi w różnych jej głębokościach, a szczegół- *
nie prawo powiększania się tejże, w miarę coraz większego
zbliżania się do jej środka; wiadomo, iż zapuszczając się
coraz głębiej w ziemię, ciepło jej powiększa się, prawo je
dnak według którego wzrost temperatury postępuje, nie jest
tak łatwem do wykrycia; ziemia bowiem złożona z warstw
różnorodnych i różnych gęstości, w różnych miejscach w tych
samych głębokościach nie okazuje tego samego stopnia cie
pła; kilka przykładów okaże, jak różne wypadki w tym
względzie otrzymano.
Walferdin w studni Grenelskiej pod Paryżem, w głębo
kości 505 metrów uważał, wzrost temperatury co 32,2 me
trów o 1 stopień Celsjusza.
W studni Artezyjskiej w Westfalii wNew-Salzwerk hlizko
Preussisch-Minden w głębokości 622 metrów, temperatura
wody, wynosiła -j-31°. 25C; temperatura ziemi w w arstwach
górnych, była -f- 10°.C; ztąd wzrost ciepła co 29.2 me
trów o 1 stopień Celsjusza.
W Gienewie w studni głębokiej na 221 metrów, na ka
żde 100 stóp Par. temperatura powiększała się o0°. 875 H.;
co wypada 29,6 metrów na 1 stopień C.
Z licznych doświadczeń wykonanych w Anglii nad tempe
raturą ziemi i wody, w kopalniach głębokich na 392 me
trów', mianowicie w hrabstwie Devon i Comouailles, wy
pada wzrost ciepła co 23, 4 metrów* o 1 stopień Cel. Biorąc
średnią z tych czterech oznaczeń, wypada powiększanie się
temperatury o 1 stopień Celsjusza na każde 28,55 metrów
albo 87,87 stóp Paryzkich.

*
Dostrzeżenia na górze Mont-Blanc. W roku zeszłym dwóch
Francuzkich uczonych, Bravais i Martins, po wielu bezskute
cznych usiłowaniach dla wejścia na szczyt góry Mont-Blanc
{14807 stóp Par. nad morze wzniesionej), nareszcie do
stali się na nią d. 28 sierpnia r. z., o godzinie 2 po południu
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i pozostali tara do późnego wieczora; temperatura powie
trza w cieniu na szczycie góry dochodziła — 8°C, na słońcu
— 6°.3 C; temperatura śniegu na parę cali od ziemi wynosi
ła— 11° C; barometr spadł na 15 cali 8, 07 lin: Par: termo
metr po zachodzie słońca pokazywał— 12°C; na powierzchni
śniegu — 18° C. Podróżni bawili na górze na wielkiem
wzniesieniu, przez trzy dni, tojest do pierwszego września
po południu. W czasie swego tam pobytu ważne czynili po
strzeżenia, mianowicie nad ciepłem słonecznych promieni,
nad promieniowaniem dziennem i nocnćm; doświadczenia
z nachyleniem igły magnesowej, natężeniem głosu, wła
snościami śniegu, jego przemianą na lód, nad tworzeniem
się i rozpuszczaniem chmur, nad stopniową zmianą zorzy
rannej i wieczornej. Dostrzeżenia równocześnie czynione
były i na innych miejscach jakoto: w Lugdunie, Chamouny;
porównanie ich będzie ważnem dla fizyka.(Llnst.z.r. 1844,
N. 559./
*
Dostrzezema meteorologiczneperyodyczne. Wcelu wykry
cia praw, jakim podlegają odmiany w atmosferze na ziemi
dostrzegane, Jan Herszel astronom Angielski, przed kilku
laty zawiązał rodzaj towarzystwa meteorologicznego, do któ
rego wezwał wszystkich astronomów i meteorologów, aby
ci równocześnie w dniach i godzinach umówionych, czynili
postrzeżenia, dla porównania ich z sobą i wyprowadzania
ztąd wniosków. Cztćry najważniejsze epoki w roku, tojest,
dni porównania dnia z nocą i dni przesileń, obrano do tego;
w nich obserwatorowie odbywają dostrzeżenia przez 36
godzin, od dnia 21#godziny 6 rano, do dnia 22 godziny 6
wieczór, w miesiącach, marcu, czerwcu, wrześniu i gru
dniu (1), i uważają ciśnienie powietrza wskazane barome
trem, temperaturę, prężenie pary wodnćj w powietrzu, wil
gotność, kierunek wiatru, stan nieba, i inne okoliczności, ma
jąc przjtem wzgląd na oznaczenie największego i najmniej
szego ruchu atmosfery, dla wykrycia oscylacyi dziennćj, tak
(1) Jeżeli dzień 21 w jednym z tych miesięcy przypada w nie
dzielę, dostrzezema odkładają się na dzień 22 i 23.
Tom 1. Luty 1845.
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wciśnieniu, jako też i temperaturze powietrza. Dostrzeże
nia te, w różnych miejscach czynione, przesyłają się do
Anglii na ręce Herszla, lub Queteleta do Bru\elli gdzie są
drukiem ogłaszane. Stanowiska obserwacji podzielono na
okręgi meteorologiczne; zmiany atmosfery dla łatwego ich
porównywania z sobą, wystawiono rysunkiem za pomocą
linij krzywych, przez co za jednym rzutem oka, widzieć
można postęp odmian w różnych miejscach powierzchni zie
mi. W roku 1838 było 09 punktów, czyli stacyj meteoro
logicznych, w następnych latach liczba ich się zwiększyła.
Obserwatoryum Warszawskie, także do ich liczby należy.
Kommissya ustanowiona do redukcyi i porównań dostrze
żeń, miała pierwsze posiedzenie w mieście Cork w Anglii
w miesiącu sierpniu 1843 r.; na którem przy złożeniu spra
wozdania, wyraziła, iż dotąd nie przyszła jeszcze do wy
padków stanowczych i uderzających co do odmian atmosfe
ry, ale dostrzegła ruchy, czyli oscylacje barometryczne,
sprawione rozchodzeniem się fal atmosferycznych w różnych
strefach, oraz niektóre związki między odmianami w ró
żnych okolicach ziemi dostrzegane. Dostrzeżenia działu Eu
ropejskiego, okazały wypadki następujące:
1) Ciągi atmosferyczne, czyli tak zwane fale barometry
czne, na całej przestrzeni Europy okazały się wyraźnemi na
kilka set mii szerokości, i tych nietylko postęp liniami krzywemi wystawiono, ale kierunki i prędkość wskazano.
2) Oprócz fal płynących, dostrzeżono nadto ruchy koły
szące, czyli oscylacyjne w atmosferze, na przestrzeni daleko
większej.
3) W Europie Bruxella jest punktem środkowym barometrycznym przeszkód najmniejszych; miejsce to można
uważać, jako punkt węzłowy, gdzie nierówności zbiegają
się, i gdzie ruch oscylacyjny jest w ogólności więcej lub
mniej zniszczony; przeciwnie ruchy powiększają się w mia
rę oddalania się od Braxelli na południe ku Hiszpanii, lub
na zachód ku Anglii.
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4) Ruchy barornetryczne dzienne, wszędzie są wyraźne;
najniższy stan barometru po południu, osobliwie o godzinie
4 jest widocznym, gdy tylko nie zachodzi żadna nagła prze
szkoda, czyli zmiana barometryczna.
5) Hanower przedstawia nierówności barornetryczne bar
dzo wyraźne i odmienne od typu Belgijskiego, do którego
należy południowa część Anglii i Gienewa, oraz system Skan
dynawski i Polski. Turyn dla blizkości Alp, okazał ruchy
barornetryczne bardzo zmienne, co nadaje liniom krzywym
cechę niejednostajności: inne jeszcze uwagi i w nioski z po
równania tego rodzaju dostrzeżeń, czytać można w piśmie
Llnstitut, z r. 1844 N. 525.
Kommissya ma
•
_ nadzieję, iż
prowadzenie dalsze postrzeżeń równoczesnych na całej zie
mi , doprowadzić może z czasem do wykrycia pewnych
praw i związków w odmianach atmosfery, które w jednam
tylko miejscu z obserwacyj oddzielnie prowadzonych, dostrzedzby się nie dały.
J. B.

Fizyka.
*

(*)

Stos VoIty o stattj sile. Stos Yolty, jak wiadomo, bar

dzo łatwo urządzić. Dostateczną jest rzeczą, dwa kawałki
miedzi i zynku złączone drótem, zanurzyć w wodę zakwa
szoną lub słoną, a otrzymany ztąd strumień, okaże działa
nie chemiczne, magnetyczne i cieplikowe. Chcąc jednak
tą drogjj dojść do stosu o jednostajnym działaniu, natrafia
my na wielkie trudności. Daniel prof. w Knig’s College
w Londynie, wynalezieniem swego stosu o stałej sile, zna
czną zrządził zmianę i przyczynił się do wielkiego postępu
galwanizmu. Lecz w jego użyciu natrafiamy na wiele nie
dogodności, jakoto: trudność utrzymania płynów w stanie
jednakowego nasycenia, potrzeba częstego czyszczenia kubO
Ciąg artykułów pod tym tytułem zamieszczanych, oznacza
ny będzie cyfrą prof. I rzystańskicgo.

4 92

ków glinianych, których pory zatykają się kryształami soli,
a w końcu mięszanie się dwóch różnorodnych płynów
w chwili przerwania strumienia wskroś ciała porowate
go i t. d. Dla tych powodów często unikają użycia tej gal
wanicznej pary, szczególniej ci, którzy chcą mieć stos
0 stałej wprawdzie sile, lecz słabego działania. Nie bez inte
resu więc będzie, przytoczyć tu opis bardzo prostego stosu
słabego, ale jednostajnego działania, zbudowanego przez
księcia Bagration. Wziąwszy doniczkę od kwiatów, lub
inne temu podobne naczynie nieprzenikliwe dla wody, na
pełnijmy ją ziemią nasyconą roztworem dość skoncentrowa
nym salmiaku, i wstawmy w nią dwie blaszki, zynkową i
miedzianą. Za złączeniem ich drótem, ukazuje się strumień
elektryczny, nabywający po pewnym czasie jednostajnej siły,
w którćj przez miesiące, a zdaje się, że i przez całe lato
trwać będzie. Potrzeba tylko od czasu do czasu zwilżać
ziemię wodą, i odświeżać blaszkę zynkową. Blaszki należy
wstawiać w znacznej od siebie odległości, dawać im zna
czną powierzchnię, a co największa, doniczki, szozególnićj
przy użyciu wielu par, dobrze odosobniać. Również korzy
stnie jest przed zagłębieniem blaszki miedzianej w ziemię,
z a n u r z y ć ją przez kilka minut w roztwór salmiaku, nastę
pnie wysuszyć, aby na jej powierzchni powstała zielonko. wata warstwa. Ziemia w tym stanie gra rolę ciała dziurko
watego (pęcherza lub gliny tak wypalonej), przeszkadzające
go soli zynkowćj tworzącej się pod wpływem strumienia eletrycznego, redukować się na powierzchni miedzi, jak ró
wnież niedozwalającego zynkowi działać na sole miedzi.
*
Telegraf elektro-typograficzny. Telegrafy galwaniczne
dotąd znane, bez silnych stosów Yolty obejść się nie mogły,
1 dlatego ich utrzymanie dość byłoby kosztownem. W tym
czasie p. Bain w Anglii, przy kolei żelaznej South-Westem,
zbudował telegraf galwaniczny, po którym krążący strumień
elektryczny, nie z sztucznych pochodzi stosów. W iadom o
było od dawna, że ziemia i woda ustawione wkoło stosu
Yolty, korzystnie służyć mogą za przewodnik wiodący elc-
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ktryczność z jednego do drugiego, znacznie oddalonego sta
nowiska. Lecz dowiedzenie, że sama ziemia może służyć
za niewyczerpane źródło elektryczności, winniśmy pp. Jacobi, Matteucci i Bain. Ostatni na tćj właśnie zasadzie zbu
dował swój telegraf. Tafla miedziana w tym telegrafie zanu
rzoną jest w w^odę w Londynie, a tafla zynkowa tćjże powićrzchni, w wodę na stacyi wspomnianej drogi żelaznśj,
oddalonej od Londynu przeszło na 9 wiorst; a przez złącze
nie tych blach jednym drótem, usunął potrzebę stosu Yolty.
Rozumie się, że im grubszy pas ziemi zawarty jest między
taflami, tym i otrzymany strumień jest silniejszy. Bain przy
swym telegrafie zrobił ważne spostrzeżenie, że siła strumie
nia elektrycznego za pośrednictwem ziemi otrzymanego, jest
zupełnie stałego natężenia (1).
Znane dotąd telegrafy galwaniczne, przesyłają znaki za po
mocą maszyneryj, opartych w swej budowie na tym fakcie,
że strumień elektryczny przechodząc nad lub pod igłą ma
gnesową, ściągają z południka magnetycznego, w telegrafie
zaś p. Bain, ruch maszyneryi odbywa się za pomocą ma
gnesów siłą strumieni utrzymywanych w pewfnćm oddale
niu, i dopiero za przeważeniem strumienia, wracających
w swe normalne położenie.
Aparat ten ma następującą budowę: na cienkim piono
wym pręcie, utkwiona jest mosiężna belka, na której ka
żdym końcu przymocowany jest półkulisty magnes. Końce
(1) O tem także przekonał się Jacobi i Matteucci. Jacobi zanu
rzając dwie blaszki, jedną zynkową, a drugą miedzianą, głęboko
w ziemię i łącząc je drótem, otrzymał parę galwaniczną o stałej
sile, dostatecznej jednak do rozkładu wielu roztworów metali
cznych, a szczególniej przydatną do solucyi używanej przy galwanicznem złoceniu. Matteucci zaś, wpuszczając tafle żelazne
w wodę dwóch studni oddalonych na 15 metr. wdrugiem doświad
czeniu na 210 metr., wtrzecićm na 250 metr., a w czwartem na
2,400 metr. znalazł, że siła strumienia w tych wszystkich przy
padkach była jednakową. T0 idaje się dowodzić, że opór staw ia
ny przez ziemię strumieniowi elektrycznemu, krążącemu w wiel
kich odległościach, może być uważanym za nic nieznaczący.
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tych półkulistych magnesów prawie się stykają, tworząc
koło, w którego środku stoi pionowy wyżćj wzmiankowany
pręt Na t^jże samej podstawie stoją dwie odosobnione cew• ki, na które nawinięty jest drót, łączący dwie telegraficzne
stacye. Środki tych cewek są wydrążone w całej swej dłu
gości tak, że magnesy swobodnie bez tarcia przez ich wnę
trze przesuwać się mogą, i magnesy tak są ustawione, że
ich końce przypadają wmiejscu gdzie są utwierdzone cewki.
Jeżeli po drótach okręconych na cewkach płynie strumień,
magnesy wTaz z prętem, na którym są osadzone, opisują
mały łuk w pewnym kierunku; przerwawszy zaś strumień,
magnesy ruchome wraz z ich osią, działaniem małego kółka
w niewielkiej umieszczonego odległości, sprowadzają się do
pierwotnego położenia. Na pręcie pionowym znajdująca się
wypukłość, zaczepia wf czasie jego ruchu o koniec lekkiego
długiego pręta,utwierdzonego na ostatnióm kółku maszyneryi
zegarowej. Cały aparat przesyłający znaki, składa się z trzech
części: jednćj która udziela ruch skazówce podobnie jak
w zegarku, drugiej która za każdym przesłanym znakiem
dzwoni, a nakoniec z trzeciej, która drukuje znak przesła
ny. Na kole, po którem przesuwa się skazówka, znajduje
się dziesięć znaków lub figur, zero, wielki punkt i próżne
miejsce służące za miejsce rozpoczęcia. Nakręciwszy maszyneryę zegarową, spostrzegamy, że; skazówka przesuwa
się po kole nad znakami, i zatrzymać się może na każdym,
jeżeli w tćjie chwili przerwiemy strumień. Zatrzymawszy
tym sposobem skazówkę nad znakiem, widzimy, że cała
maszynerya wprawiająca ją w ruch również się wstrzymuje,
a natomiast rozpoczyna się działanie części dzwoniącej; po
zadzwonieniu, działa aparat do drukowania, zostawiając na
papićrze nawitym na walcu, ciągle się poruszającym, znak
przesyłany. Podobne działanie powtarza się za każdym zna
kiem, a po przesłaniu całej myśli, oznaczywszy punkt na pa
pierze, robi się pauza półminutowa. Następnie sama machina
na pierwszej stacyi rozpoczyna działanie, wprawiona w ruch,
przez osobę czuwającą nad takąż machiną na drugićj stacyi,
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skazówka pokazuje figury, dzwonek dzwoni i znaki się dru
kują. A ponieważ toż samo przerwanie strumienia, zatrzy
muje machiny na obudwu stacyach, a nadto skazówki obu
machin zpoczątku sprowadzone były na jedne znaki, i po
ruszają się z jednostajnemu prędkościami, więc jasną jest
rzeczą, że jaki znak będzie przez jedną wskazany, taki wy
drukuje druga.
Telegraf ten jest nadzwyczajnie dowcipnej i głęboko po
myślanej budowy, i przez ciąg 18 miesięcy, jak został przy
łączonym do drogi żelaznej, szedł jak najdokładnićj. Dodać
jeszcze należy, że odznacza się prostotą i taniością, bo jednego
tylko drótu wymaga, a co najważniejsza, jednostajnością
biegu; nie zależy bowiem od stosów', których działanie bezprzestannie się zmienia, ale od elektryczności ziemi.
* Światło galwaniczne. Tak zwane światło galwaniczne,
bardzo korzystne, zostało zastosowanćm do oświecania
galcryi w wielu okręgach kopalu węgla kamiennego wAnglii. Światło utrzymuje się w baniach szklanych hermety
cznie zamkniętych, usuw-a więc wszelką obawę explozyi,
tak często wr t)vch minach się przytrafiających. Światło to
jest stałe, a siła jego pozostaje niezmienną we wszy stkich
prawie środkach.
* Dnia 28 paźdz. 1844, prof. Becquerel, rozpoczął przy
muzeum w Paryżu kurs fizyki, zastosowanéj do historyi
naturalnej.
S. P.

Hisłorya naturalna.

M INERALOGIA.

*
Dyamenty odkryto także wr wielkim Mexykańskim gór
grzbiecie w Sierra Mądre, w kierunku ku Acapulco, na południo-zachód od stolicy.
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BOTANIKA (* ).

♦
Produkt roślinny podobny kości słoniowej. Widzieliśmy
już u nas wyroby z orzecha rośliny zamorskiej, bardzo do
brze naśladujące wyroby z kości słoniowej, do której biało
ścią i twardością zbliżają się prawie nie do rozeznania.
Orzech który tego materyału dostarcza, zowie się Tagua;
wydają go drzewa rosnące na brzegach rzéki ś. Magdaleny
w nowej Grenadzie (rzeczypospolitéj Kolumbijskiej), a we
dług Humboldta i Bonplanda przy Baranca Yermejas, Ibaque, u stóp góry Quindiu, przy Bio Opon i Cana di Chucuri.
Botanicy Hiszpańscy Buiz i Pavón, roślinę tę napotykali tak
że w lasach Peru, w gorętszych pasach Andów i oznaczyli
ją nazwą: Phytelephas macrocarpa. Wildenów zaś opisuje
ją pod nazwiskiem Elephanthusia macrocarpa. Jestto ga
tunek palmy od Humboldta iKuntha wfamilii Pandanaceae
zamieszczonćj. Rodzaj Phytelephas dwa tylko zawiéra ga
tunki Ph. macrocarpa i microcarpa. Owoc sam Kolumbij
czykowi zowią Tagua, lub też Cabeza de Negro (głowa ne
gra) dla upatrzonego w nim podobieństwa do głowy ludz
kiej. Według wymienionych Hiszpańskich botaników, Indyanie liściamitej bardzo pięknej palmy, pokrywają chaty. Owoc
zawiera początkowo czystą i bez smaku ciecz; nią podróżni
zaspokajają pragnienie. W młodych zerwanych i przecho
wanych czas jakiś owocach, sok ten kwaśnieje; w pozosta
łych zaś na drzewie, staje się podobny mleku i słodki; na
stępnie, cała jego massa zmienia smak i nabiera twardości
kościanej. Z dojrzałego tak orzecha Indyanie wyrabiają różne
drobne ozdoby, np. gałki do lasek, parasoli, i t. p., równio
twarde jak kość słoniow a, a w białości może ją przewyż
szające. Tę twardą i białą część orzecha, stanowi tak zwane
białko roślinne, którego przeznaczeniem jest osłaniać zaro
dek, i rozwijającemu się służyć za pierwszy pokarm. Natu(♦) Ciąg artykułów pod tym tytułem zamieszczanych, oznaczany będzie cyfrą księdza Jfyszyiukugo.
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ra białka zbliża się podobieństwem do mąki zbożowej, do
korzennej substancyi muszkatołowej gałki, do mięsnej czę
ści orzecha kokosowego i twardej owoców daktylowych.
Taki orzech ztwardniały, zastępuje w tokarstwie kość sło
niową i ma to za sobą, że zmiękczony wodą, snadniej daje
się wyrabiać w ozdoby, lubo po wyschnięciu stawszy się
twardym jak kość, łatwo przyjmuje jćj piękny polor. Rośli
na z familii palm, Manicaria saccifera, dostarcza podobnego
produktu jak orzech Tagua. Twardość jakiej nabiera białko
roślinne w orzechu tej palmy, przytem białość tej substancyi,
czynią go także zdolnym do zastąpienia kości słoniowej; i tak,
zęby sztuczne z orzecha tego wyrabiane, trwalszemi mają
być od zębów z kości hippopotama.
*
Storczyki Mexykauskie. Rośliny tej familii, której pe
wne gatunki i w naszych napotykamy stronach, odznaczając
się kształtem i kolorami swemi w strefach między-zwrotnikowych, stanowią wielką okolic tych ozdobę. W r. 1743
Linneusz z familii storczykowych znał 9 rodzajów, a gatun
ków zaledwie 100. W 1789, Ant. Wawrzyniec de Jussieu, li
czył 1*2 rodzajów; a w dziele Endlichera „genera plantarum”
(1*836-1840), wymienionych znajdujemy 34*2rodzajów o 3,000
gatunkach. W wykazaniu tej tak wielkiej liczby gatunków,
położył zasługę sławny botanik Angielski Lindley. Z tego
mnóstwa gatunków, wnieść należy o ważności stanowiska,
jakie familia storczykowych zajmuje w państwie roślinnćm.
P. Richard, porządkując zbiór roślin w Mexyku zgromadzony, zdołał ułożyć monografią familii storczykowych i takową
Akademii umiejętności, w swojćm i p. Galeotti imieniu. 25
marca r. z. przedstawił.
Ze wszy stkich krain, Mexvk najbogatszy jest w rośliny Stor
czykowe; nigdzie nie napotykamy tak wielkich, tak strojnych,
i dziwniejszej postaci. Pięcioletnia podróż p. Gałeotti, któ
ry z obfitym zbiorom i licznemi rvcinami powrócił, przyło
żyła się bardzo do uzupełnienia opisu Mexykańskich storczy
ków. Młody także Belgijczyk p. Linden, w tym samym chlu
bnie pracował zawodzie; i według tych zbiorów, jak nieTom I. Luty 1 8 «.
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mnićj zielników muzeum Paryzkiego i p. Benj. Delessert;
pp. Richard i Galeotti wykończyli monografię storczyków.
Mexyk jest krainą pochylającą się ku oceanom Spokoj
nemu i Atlantyckiemu. Od palących równin nadbrzeżnych,
znanych pod nazwiskiem: Terra calimte aż do szczytów gór
wiecznemi przywalonych śniegami, rozciąga się przestrzeń
na 4,000 metrów wzniesiona a dająca się podzielić na oko
lice izofityczne (z greckiego
równy i
roślina), odpo
wiadające liniom równego ciepła (izotermicznym). W wszy
stkich tych strefach rosną storczyki, szczególniej jednak
w miejscach, przejętych wilgocią, ulubioną pasożytnym rośli
nom. W pierwszej,gorącej okolicy,napotykamy jużto miejsca
suche gatunkami mimozy i traw zarosłe; jużto miejsca zwil
żone wodą rzek i przemienione w oazy, gdzie rosną z storczykowych: Schomburykia sibiciuis, Oncidium i wiele ga
tunków llabenaria. Okolica ta wznosi się do 1000 metrów.
Od 1000 do 1200 znajdujemy mięszaninę roślin gorącej
1 umiarkowanej strefy. Okolica umiarkowana od strony
oceanu Atlantyckiego, przez pp. Richarda i Galeottego na
trzy podstrefy podzielona, bogatsza jest w storczyki. W pier
wszym z tych, umiarkowano-gorącym podziale, nadzwyczaj
ne ich rośnie mnóstwo, jużto na korze drzew, jużto yv cie
niu borów; jedne są ozdobą skał yvilgotnych, inne znóyy
ukrywają się w trawach zarastających lasy. Drugą, umiar
kowaną podstrefę, albo paproci drzewnych, podróżni wy
stawiają za prawdziwy raj ziemski. W niejto rosną wszystkie
poznane gatunki Stanhopea z wspaniałemi i miłej woni, do
2 decymetrów (7 J/ 2 cali reiisk.) kwiatami.
. Trzecia umiarkowana podstrefa salsaparylli i jalappy, żywi
tylko pojedyncze storczyki. Już tu nie znajdziemy Licjuidambaru, ani paproci drzewnych; w miejsce tych rosną so
sny, drzewa chróścinowe (Arbutus z familii wrzosowych); na
stępnie zimna okolica przypominająca podróżującym Europej
czykom wegietacyą Alp, rozciąga się od 2,200 do 2,300 me
trów, i jest także bogata w storczyki. Ostatnie z roślin jawnopłciowych napotkać jeszcze można na szczycie gór na 3,300
do 4,1-30 metrów, a llabenaria prasina, Malajcis graalis
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i niektóre gatunki rodzaju Plalanthera, sąto ostatni« storczy
ki jakie najwyżej rosną.
Umiarkowana i zimna okolice Mexyku, żywią prawie ró
wną liczbę storczykowych. Mniej żyzna od wschodniej po
chyłości Kordylierów płaszczyzna kraju, niewiele mieści tej
familii gatunków; zachodnia znowu spadzistość której stopy
«ocean spok łjny zwilża, wydaje się więcej bogatą w stor
czyki, a może nawet posiada właściwe jej tylko gatunki, ale
jeszcze należycie przejrzaną nie była.
X. J. W.
*

Trinchinetti. Sifa wsysająca roślin. (Dokończenie). Dru

gą swojej pracy częścią, objął autor tak nazwane lizyologiczne i agronomiczne postrzeżenia własne. Potwierdza naj
przód, zgodnie z najsławniejszemi badaczami: że rośliny
nie są w stanie samodzielnie wyrobić zawartych w sobie
inateryj mineralnych, lecz że je gotowe biorą z gruntu na
którym rosną. Okazują one tylko zdolność uczynienia po
między temi materyami wyboru , jaki jest naturze ich naj
odpowiedniejszym. Tak np. sodnik {SalsolaJ, soliróg (Salicorniaj biorą w siebie sól morską (sól kuchenną) )v takiej
ilości, że umyślnie hodują się we Włoszech na miejscach,
które przypadkowo morze zalewa, ażeby miejscom tym,sól
odciągnąwszy, dawniejszą żyzność powrócić '1). Przeciwnie
września (TanuirixJ, również nad brzegami morza rosnąca,
sól zostawia w gruncie, a woli wciągać siarkan wapna,
którego w sodniku ledwie ślad się znajduje. Podobnie z ro- ,
ślin na starym murze rosnących, jedne zawierają saletrę,
drugie w cale jej nie mają.
Postrzeżenia rolników okazały, podług autora, że ten
sam gatunek naw ozu nie wszystkim roślinom sprzyja; że nie
które, jak ryż, kukurydza i t p., na świeżym nawozie lepiej
(1)

Okoliczność ta wprost przeciwną jest postrzeżeniem De*

kandola, który, z pomocą rozbioru p. Figuier, przekonał się o tern,
że miejsca sodnikicm zasiane, zawierają więcej soli, niż bezpo
średnio im przylegle bez sodnika.

I*rzyp. redaktor. Bibl. potc. Gu-iua.
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się udają, gdy tymczasem inne, np. łąkowe trawy, przepa
lonego nawozu wymagają. Mniema nawet, że grunt traci na
żyzności, gdy się mu przez kilka lat po sobie idących, tenże
sam gatunek nawozu daje, a zwłaszcza roślinny; że więc
naprzemian zwierzęcemi i roślinnemi materyami nawozić
potrzeba. Przywodzi na przykład pomyślność używanego
w Lombardyi postępowania z użyźnianiem pól już gnojem, #
już rozkruszonemi na proch makuchami. Powołuje się także
na powszechnie uznany dzielny wpływ kompostów, i z uwag
tych wyprowadza wniosek, że każda roślina czerpa z gruntu
materye takie, jakie gatunkowi jej na pożywienie są potrze
bne.
Do tych potrzebnych materyj, należą pewne ciała mineral
ne, będące warunkiem istnienia rośliny, np. potaż, soda,
ammoniak, dla wszystkich bez wyjątku roślin; krzemionka
dla traw i t. d. Inne okazują się tylko przypadkowo, i zdaje
się, że korzenie wciągają je przez brak jedynie dostatecznych
sił do całkowitego ich odprowadzenia.
Naostatek bierze autor pod rozwagę teoryą płodozmianu.
Nie zgadza się i tu wcale z utrzymujące mi, że pomyślność
płodozmianu, spoczywa na zastąpieniu roślin wiele poży
wienia z gruntu biorących, innemi które go mało biorą
W Lombardyi codziennem jest przekonaniem, że grunt, któ
ry przestał wydawać dobry zbiór jakiej mało wyczerpującej
rośliny, np. koniczyny, staje się gruntem bardzo urodzajnym,
zasiany roślinami wiele wyczerpującemi, np. luem a nastę
pnie prosem. Pole przez dwa albo i przez trzy po sobie na
stępujące lata ryżem obsiewane, i przez to wyczerpane, sko
ro bez nawozu pszeuicą obsianem będzie, daje wyborny jój
plon, lubo jak wiadomo, pszenica nader grunt wyczerpuje.
Nie uznaje także i w lem przyczyny użyteczności płodo
zmianu, xo Moretti i Chiolini. przyjmują, jakoby rośliny
w liść obfite, zasiewane po takich które mniej w liść obfitują,
chwasty wytępiały; ani też w tern co Kosier mniema, że gdy
każda roślina ma odmiennej długości korzenie, przeto każda
z innej warstwy gruntu pożywienie czerpie; nic przyznaje
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naostatek i temu pewności, ażeby użyteczność płodozmianu
ztąd pochodziła, iż po zasianiu nowćj rośliny, szkodliwe
owady rozmnożone na dawnej giną, dlatego, że nową ży
wić się nie mogą.
Zarzuca nawet teoryi Dekandola, własnemi doświadcze
niami naszemi stwierdzonej (1), którą i Liebig niedawno przy
jął, a podług której korzenie roślin wydzielają różije sub
stancje, tojest wydają exkrement Zarzuty swoje opiera naj
przód na tém, że korzenie rzeczywiście nic nie wyłączają.
Że Trinchinetti nie znajdował śladu téj exkrecyi w granito
wym piasku w którym rośliny trzymał, rzecz jest natural
na, bo to okazałoby się tylko w piasku suchym, a takim nie
mógł być piasek do wegietowania rośliny użyty (2). Mówi
przecież dalej, że choćbyśmy i dowiedli, że rośliny exkrecye wydają, nie możnaby było jeszcze wytłómaczyć przez
to użyteczności płodozmianu, bo kiedy pewną jest rzeczą,
iż rośliny wszystko, co w wodzie jest rozpuszczalnćm, wsysają, wypadłoby że i swój własny exkreinent wciągaćby mu
siały (3). Ostatnim wreszcie Trinchinettego zarzutem jest:
*

»

(1) Mówi to p. J.M. autor artykułu w Bibliothèque universelle,
z którego wiadomość czerpamy.
(2) >V ten sposób p. J. M. zbija Trinchinettego, a oraz żywo
tłómaczy się na zarzut, przez tegoż doświadczeniom swoim uczy
niony, jakoby biorąc rośliny z korzonkami prz> rwanemi, krople
cieczy na skaleczonych ich końcach, brał za exkrecyą. Zaręcza,
że doświadczenia swoje czynił ziemi samemi co dr. Trinchinetti
przezornościami. Ale jakiż ze strony pana J. M. dowód, że rośli
ny wydają exkrement? Oto głównie: „iż kiedy potrzymamy ro
ślinę z obnażonemi korzeniami w rozcieku jakiej szkodliwej soli,
a następnie przeniesiemy ją w wodę deszczową, ta ostatnia ślady
owej soli okaże." Wyznać wszakże potrzeba, że ten dowód, nie
ma jeszcze cechy pewności zupełnej.
(3) 1*. J. M. słusznie tu zwraca uwagę autora, że kiedy ze
wszystkich doświadczeń swoich okazał, iż brodawki korzeni, mają
zdolność nietylko szkodliwe lub nieużyteczne dla rośliny materye
odprowadzić, ale nawet organiczne materye, których nie mogą
przyjąć w całości, rozłożyć; toć to nie co innego jest w istocie,
tylko pewny sposób wydawania wyrzutu; bo zamiast coby miały
całkowicie brać w siebie istoty organiczne, a potćm znowu wy-

I
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że te exkrementa, będąc natury organicznej, powinnyby roz
łożyć się w ziemi. (1).
„Nie będziemy (2) przypominać licznych i powszechnie
uznanych faktów, na których, jako na niewzruszonej podsta
wie, oparte jest rozumowane gospodarstwo przemienne; nie
możemy tu także objaśniać przytoczonych przez autora wy
jątkowych faktów, w pozornej sprzeczności z tą nauką bę
dących, jakoto pola ryżowe, łąki i t p. Przestaniemy tylko
na ukazaniu, że autor sam mimowolnie przyznaje dokła
dność tej nauce, kiedy szuka teoryi, przez którąby ją zwię
źlej niż dotąd mógł objaśnić.”
„Teorya ta zależy na przyjęciu, że gdy każdy gatunek ro
śliny pewne i ulubione sobie materye z gruntu wyciąga, czy
ni go przeto pod względerri tych inateryj chudszym, gdy pod
względem innych, zdatnych innym roślinom, całą mu ży
zność zostawia, (idy zaś znowu siła korzeni u rozmaitych
roślin jest rozmaita, być przeto może, iż co jeden gatunek
nie zdoła materyi pożywnej w gruncie na sok żywiący prze
mienić, to dla drugiego, silniejszego, jest łatwem.”
„Lecz zaraz przeciwko teoryi tej zwrócić się daje wniosek
z niej, że po pewnym przeciągu lat, wszelkie pole, które
różnego gatunku roślinami zasiewane było, musiałoby dla
wszystkich prawie zbóż stać się nieurodzaj nem. Kiedy rze
czywiście, jedną ciągle rośliną zasiewane pole, nawet obiitem nawożeniem nie da się nadługo w pierwiastkowej żyrzucać z nich to, coby się im nie zdało, biorąc z nich odrazu to
co jest użyteczne, a resztę niezdatną pozostawiając za organizm em
sw o im , tojest w ziem i. Toby więc (dodaje) naszej teoryi uży
teczności płodozm ianu w niczem nie naruszało; inny byłby tylko
sposób wyłączania wyrzutu,
(1) W łaśnie też tak się
w ić, że jednoroczny ugór,
jest do użyźnienia pola pod

nie ten, który my przyjęliśm y."
dzieje (odpowiada p. J. M .) i każdy
tojest spoczynek r o li, dostatecznym
tę sarnę roślinę, która ostatnią razą

na ni«*m zebraną była. Bezpośrednie tylko następowanie po sobie
tego samego gatunku zboża, jest szkodliwćm. a tcorya przyjm ują
ca exkrecye -korzeni, dostatecznie okoliczność tę wyjaśnia.
(2) Sąto aż do końca, uwagi p. J. M.

i
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„
zności swojéj utrzymać; zachodzi więc pytanie, jak reprodu
kują się te szczególne, do istnienia każdego gatunku potrze
bne materyały? Ale ta teorya w sprzeczności jest nawet
z faktami i doświadczeniami agronomów. Tak np. dowie
dziono , że choćby się powróciło gruntowi wszystko to, co
mu przez ostatni zbiór odciągniętem było, to jednak on
swojej przeszłej żyzności nie odzyszcze. Kawałek gruntu
zawsze zasiewany pszenic«*}, któremu corocznie cały zbiór
wstanie rozdrobnionym zwracano, był jednakże wyczerpnięty i corok gorszy plon wydawał, aż nareszcie dochodził do
niewydawania żadnego prawie. Jesteśmy także całkowicie
przekonani, że nawet wtedy nie byłoby można rok po roku
zasićwać pola tćmże samém zbożem, gdyby mu nawet, prócz
dostatecznego pognoju, dodano wszelkich mineralnych substancyj, jakie tylko zboże zeń wyciągnęło. Toby zaś być nie
powinno, gdyby użyteczność płodozmianu wyłącznie od wy
czerpania gruntu pod względem pewnych substancyj zależa
ła. Obstajemy zatem przy mniemaniu, że fakta najwięcej
przemawiają za teoryą Dekandola, i spodziewamy się to
wkrótce dalszemi doświadczeniami uzasadnić.” (Bibl. unie.
de Genève. A. 94. Oct. 1843/
* Ogród botaniczny Berliński, stał się już tak zamożnym,
że sławny
Jardin des Plantes wr Panżu,
odbiera dziś od
w
•
niego gatunki, jakich sam nie posiadał. (Echo du m. s. oct.
1844, p . 456^.'
* Ces. Bos. radca stanu i akademik w Petersburgu dr.
Karol Bernard Trinius, tyle zasłużony, mianowicie co do
traw, botanik, umarł d. 12 marca r. z.
i

*

zoologia .

* Swammerdam i Rćaumur przyjmują, że pszczoła zbiéra
wosk poprostu na roślinie, ale Hunter anatomicznie ten
owad badając, wniósł, że wosk wydawany jest z pszczoły
drogą organiczną, tojest wypocą się z pewnej liczby gruczołowatych worków, które leżą w odwłoku (abdomen , i tamże

t
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blaszkowato są poskupiane. Za tern ostatnićm zdaniem po
szedł i Huber; a nawet świćżo pp. Milne Edwards i Dumas,
mając na względzie sławę anatoma wielkiego, zupełnie na
jego wyrzeczeniu polegli. Ale znakomity entomolog dzisiej
szy i biegły anatom owadów p. Leon Dufour, co innego
wcale widzi w tej części organizacj i pszczoły, której Hunter
wyrabianie się wosku przyznawał. Jestto tylko bowiem bar
dzo zadziwiający, piękny na wejrzenie, układ muskułów,
rozpostarty po wewnętrznej powierzchni odwłokowych
pierścieni i do tego przeznaczony, ażeby też pierścienie zsu
wać, czyli chować jeden w drugi, lub rozsuwać. Jeżeli któ
ry z tych muskułów w jednym końcu zostanie odcięty, zda
rza się, że w skutek ściągalności swojej tkanki, napęcznieje
w środku, czyli kształt wrzeciona przyjmie, a w tym stanie
przez niewprawne oko za gruczoł [poczytany być może: nie
ma jednak ani wyłączających naczyń, ani odłączających
kanałów, tak właściwych gruczołowatym przyrzędom owa
dów. Owe, pomiędzy działami odwłoka znajdowane listki
wosku, całkiem dowolnie uznano za wypocenie z leżących
pod niemi odwłokowych organów. A że się z jednego błę
du łatwo wpada w drugi, przeto Huber chcąc usprawiedli
wić to wypocenie, przyznał ścianom pokrycia na których
rzeczone listki leżą, tkaninę błonowatą, której one rzeczy
wiście nie mają. Lwiódł go ich biały kolor w tćm miejscu,
w którem jednak są skórkowate lub wpół rogowe, a przy
najmocniejszym powiększeniu, żadnych dziurek nie przed
stawiają. P. Dufour dodaje, że ilość tkanki tłuszczowćj
u owadów, zawsze jest w stosunku ich siły żywotnej i ich
czynności. Owady pszczołowate hymenoptera), które przy
wysokiej temperaturze, nadzwyczajnie są czynnemi, albo
bardzo mało, albo prawie nic tłuszczu wodwłokowćj ja
mie nie mają. Wtedy tylko daje się ona w nich postrzegać,
i to tylko częściami skąpemi, przezroczystemi i jakby pajęczynowatemi, gdy przy oziębionem powietrzu, może się
w owadzie znaczniejsza nieco massa tłuszczu zebrać. Tak np*
domowa p&zczoła w październiku! ma daleko więcej tłuszczu
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niżeli w lecie. To samo ściąga się i do trzmielów (Bombus).
Ku zimie stają się niezmiernie tłustemi, ale ta tłustość roz
chodzi się zwolna podczas zimowego letargu, który te zwie
rzęta pod ziemią przebywają. Lecz do wyłączania miodu
albo wosku, nie może tłuszcz ten wniczem dopomagać, ja
ko właśnie wtedy zbierający się w największej obfitości,
kiedy pszczoła tych materyałów nie robi i na zupełny ska
zana jest spoczynek. Tłuszcz do tego samego zupełnie celu
jćj służy, co innym zimę przesypiającym zwierzętom, z ja
kich jest bobak» koszatka i t. p. W porze zaś ciepłćj i pogo
dnej żaden owad głodu i niewoli krócćj nie znosi, jak pszczo
ła domoyva. Pod takiemi okolicznościami, już we trzy lub
cztery godziny życie zakończa. (Comptes rendus des Seances
de l'Acad. d. Sc. T. XV II nr. 10 oct. 1843/
*
Niedawno p. Herpin z Metz ogłosił swoje postrzeżenia
nad-szkodliwością w rolnictwie kilku drobnych owadów, a
znany p. Guerin dołączył do tego swoje naukoweopisy tychże
owadów, wraz z doskonałemi wizerunkami ich przemian.
Pierwszym jest gatunek muszki, Ch/orops lincata nazwany,
której gąsienica (robak) żyje wewnątrz źdźbła pszenicy, i
już wtedy je niszczy, gdy kłos jeszcze z pochwy (z liści) nic
wyszedł. Kłos na źdźble tak zniszczonem, jest krótki,
szczupły i mało mieszczący ziam, które od strony źdźdła
przez gąsienicę stoczonćj, całkiem się nawet nie wy
kształcają. Taki stan pszenicy dawno już był znany, ale go
przypisywano pewnym zmianom powietrza w roku. Inna
z tegoż rodzaju, tu także]opisana i wyobrażona muszka, a któ
rą p. Guerin za nowo odkry ty poczytuje gatunek i Chlorops
Berpimi nazywa, wyżera w stanie gąsienicy źdźbło jęczmie
nia (Hordeum distichonj, poniżej kłosa. Pomiędzy żytem,
na kilkanaście dni przed żniwami, można postrzedz mniej
lub więcej kłosów prostych i białawych; które zdając się
być dojrzałemi, wznoszą się nad inne, jeszcze zielone i cię
żarem ziarn ku ziemi nagięte. Te puste i suche kłosy dla
tego są takiemi, że ich źdźbło wygryza wewnątrz gąsienica
(robaczek) maleńkiego owada pszczołowatego Cephus py

łomI. Luty 1845.
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gmaeus (,Sirex pygmaeus Lin.) nazwanego.

Siedzi ona
w źdźble zazwyczaj blisko kolanka przez które wewnątrz
się przegryza, i tym niżej ziemi zstępuje im bliższą
jest przemiany, a przemienia się w samych korzeniach.
Ostatnim opisanym tu owadem, jest wołek koniczyno
wy (Apion apricansj, owad ledwie równy pchle wielko
ści;), którego gąsienica osiada w kwiatach koniczyny hodo
wanej. Kiedy ta roślina kwitnie na polu, łatwo można postrzedz wiele główek suchych, jakby nadpalonych, jakby oddawna okwitłych. To przedwczesne okwitnienie ich oznaj
mia, że mieszczą wewnątrz (w kielichu zwykle przedziura
wionym) małego robaczka, który jest gąsienicą rzeczonego
wołka. Praca pp. Herpin i Guerin jest ważną, bo chociaż
sposoby które ua uniknienie złego podaje, nie są jeszcze
całkowicie zaradczemi, staną się jednak niewątpliwie takiemi, skoro przyrodzenie tych drobnych wzrostem ale wielkich
liczbą szkodników, dokładnie zbadanem będzie.
* Entomolog Angielski Curtis udzielił towarzystwu Linneańskiemu wiadomości o pszczołowatym Brazylijskim owa
dzie z fam. lenthredinidae, nazwanym Dieloceras (sic?), że
gąsienice jego robią sobie wspólny oprzęd, co jeszcze u owa
dów niebyło dostrzeżonem. Oprzęd ma kształt podłużnookrągły, gruszkowaty. Zewnętrzna jego strona okryta jest
warstwą materyi wełnistej, doskonale usposobiona tak do
nieprzepuszczenia w’ody, jak do dania odporu napadom gąsieniczników. Wewnątrz obejmuje oprzęd do trzydziestu
komórek, mających niejakie podobieństwo, np. co do wiel
kości, z komórkami w gniazdach osich, lubo nie mają tć*j
miemtelności kształtu.
* Sławny ichtyolog Angielski John Shaw takie znowu
wrykonał doświadczenie względem łososiopstrągów (Salmo
truita) (1), jakie dawniej względem rośnienia i wędrowania
0 ) Łososiopstrąg (Salmo truita) jest ryba pośrednia między
łososiem a pstrągiem. I)o pstrąga Bardzo podobna, różni się °<*
niego wielkością; gdy bogiem pstrąg najwięcej trzy funty, ona
8— 10 waży: mięso ma czerwonawe, a znajduje się w jasnych rze
czkach bezpośrednio do morza wpadających.
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łososia uskutecznił. W dniu 1 listopada 1839, sprowadził
do swoich doświadczalnych sadzawek, ikrę, którą sztucznie
zapłodnił i po upłynieniu 75 dni otrzymał rybki, bardzo po
dobne młodym łososiom, ale nieco mniejsze i bledsze. Po
dwóch leciech dorosły one tylko 7 cali długości, poczem
większa ich część zamieniła się w tak nazwane smolts; lecz
około czwarta część ich przybrała blask srebrzysty, co po
dług autora, z takąż liczbą i w stanie wolności zachodzi.
Z temi smolls czynił potćm doświadczenia w samych rze
kach, i znalazł że po odbyciu wędrówki do morza, powró
ciły w lipcu i sierpniu jako herlings (Sałrno albus Fleming)
o 7 do 8 uncyj więcej ważącemi. Te, tejże jeszcze jesieni
tarły się. poszły znowu do morza, a następnego maja i czer
wca ważącemi w przecięciu 2 % funta, napowrót przypły
nęły. To przybywanie im ciężaru, prawie zupełnie w morzu
następuje. Wyikrzywszy się powtórnie, udały się po raz
trzeci do morza, zkąd powróciły do rzćki czterofuntowemi
rybami. Mając tedy lat pięć wieku, gdy raz jeszcze odwie
dziły morze, wróciły sześciofuntowemi do rzeki. Wszystko
to uważał autor na indywiduach oznaczonych, które rok ro
cznie w rzece Nith łowił i wypuszczał.
* Atricha clamosa jest nazwisko, które niedawno sła
wny dzisiejszy ornitolog Angielski John Gould, nadał
znalezionemu w zachodniej Australii ptaszkowi z familii po
krzywek (sylciadaej, ponieważ tęgich szczecin pod dziobem
(tibrissae) wcale nie ma. Spostrzeżony był w gęstych zaro
ślach, i odznacza się nadzwyczajnie donośnym głosem.
* Istrzelono 15 października r. z. w Briquebosq we
trancyi (dep. Manche) orła zyza (Falco chrysaetos), na któ
rego szyi znajdowała się złota obrączka z wyrytym gotyckiemi głoskami napisem: Caucasus pairia; fulyor nomen;
Jjadinski dominas mihi est: 1750. Wspaniały ten ptak, blizko wiek liczący, posłany był pp. Cbiou, dyrektorom mu
zeum w Saint-Lo. [Echo du monde savant, 27 Oct. 1844).
* Professor 31ayer w Bonn, mając niedawno sposobność
anatomizowania starej, bardzo wielkiej lamy (samca), za
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stanawiał się szczególnie nad budową wnętrzności u tego
zwierzęcia, i ogłasza to, co albo inaczćj widział albo pomi
nął Brandt w Petersburgu, w swoich anatomicznych postrzeżeniach nad lamą [Mem. de X Acad. de St. Petersb. 18401841). Tak np. odróżnia on nie trzy, jak Brandt, lecz aż
cztery żołądki u łamy, odpowiednie tyluż żołądkom u in
nych przeżuwających zwierząt Żołądek pierwszy ma tę organizacyą co u wielbłąda. Panu Mayer zdaje się, iż niesłusznem jest pospolite mniemanie jakoby ślepe worki, które
się w większym przedziale tego żołądka znajdują, zawsze
podwójne i w równoległych rzędach, do przechowywania
napoju służyły, ponieważ wysokiem i ukośnem położe
niem w żołądku, nie nadają sięi do tego, i ponieważ tak
u drabarza jak i u lamy, p. Mayer znalazł je całkiem zielo
ną paszą wypchane. Godny uwagi kształt przedstawia wą
troba lamy. Dolna powierzchnia jej wielkiego i mniejszego
zraza, przedstawia mnóstwo drobnych przysadek czyli kosmków, wielkości laskowego orzecha i większych, co nie zna
lazło się przy śledzionie it. d. (Frorieps neue Notizent 1844.
Ar. m j.
* Prof. Baer 22 paźdz. 1843 r. przedstawił ces. Akad.
um. w Petersburgu kości ludzkie olbrzymich wymiarów.
Był to ud i piszczel nogi lewej, a kość łytkowa (fibula) prawój. Nie wiadomo zkąd one pochodzą, ale przewyższają
wszystko co dotąd pod względem wielkich wymiarów kości
ludzkich widziano. Ud np. 26, 45 cali wynosi, gdy tymcza
sem ud olbrzymi który Cheselden na 37 tablicy swojćj Osteogralii wyobraził, dochodzi tylko 24 cali. Piszczel wynosi
21 cali. P. Baer uważa że człowiek do którego kości te na
leżały, musiał ledwie nie na 9 stóp być wysokim.
* Dr. Falkoner udzielił wiadomości towarzystwu British
scientific Associacion w Yorkyże w łańcuchu wzgórzów u pod
nóża gór llimalaja w środkowej Azyi, odkrył szczątki pra
wdziwie olbrzymich żółwiów które w stanie wyrosłym, mu
siały na 21 stóp być długiemi, i zdaje się że już po nastąp,e"
niu ludzi wymarły. W tejże okolicy p. Falkoner znalazł
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Jana Einerlinga. Druk Karola Kraja. 1844. 8ka. Tomik I.
str. 95. Okładki drukowane. Cena złp. 6.
BEZ MIEJSCA D R IK U .

240. Wykład nauki chrześciańskiej ułożony z rozkazu Kle
mensa M II papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina,
na Polski język przetłumaczony i wr propagandzie wydany,
w Rzymie 1844 ku większej chwale Bożej i ku zbawieniu
bliźnich przedrukowany. 12ka. Str. 268, niepaginowanych
spisu rzeczy IV. Okładki drukowane na których tylnej czę
ści jest drzeworyt Matki Boskiej Częstochowskiej.

1845.

WARSZAWA.

*

.

.

40. Monety dawnćj Polski jako tćż prowincyj i miast do niej
riie^dy należących,- z trzech ostatnich wieków zebrane, upo
rządkowane i z przywiedzeniem źródeł historycznych opisane przez Ignacego Zagórskiego. Z 60 na kamieniu rytemi ta
blicami. Wydane przez Edwarda barona Rastawieckiego
Warszawa. Druk Banku Polskiego. 1845. Skład główny
uMerzbacha. 4ka. Kart napisowych 2. Przedmow y wydawcy,
wyjaśnienia znaków i skróceń w dziele tem użytych, str. V«
Samego dzieła str. 191. Spisu dzieł i pism o monetach, me
dalach i rzeczach mennicznych Polskich, bądź wyłącznie,
bądź nawiasowo tylko traktujących, str. W i l l . Tom drugi
stanowią:
„Tablice do dzieła o monetach dawnej Polski, jako też
prowincyj i miast do nićj niegdy należących, z trzech osta
tnich wieków, ułożone przez Ignacego Zagórskiego. Wydane przez Edwarda barona Bastawieckiego. Druk i kształt
jak wyżej. Tablice litografowane rylcem w zakładzie War
szawskim Bułakowskiego i spółki przez Józefa Majnerta. Te
60 tablic podają dwustronne wizerunki 804 monet. Karta
napisowa drukowana jedna. Oba tomy w drukowanych
okładkach na których przodowej stronie znajduje się wizcT o m I. L u t ) 1845.

6 5
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.
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runek trojaka Grodzieńskiego Augusta ligo z 1706 roku. Ce
na złp. 36.
41. Modlitwy i pieśni ku czci niepokalanego poczęcia
Najświętszej Panny Maryi Boga Rodzicy, na użytek zgroma
dzenia Archikoniraternii literackiej przy kościele archikatedralnym ś. Jana w Warszawie, zebrane przez Ernesta Piechaczek, członka tej archikoniraternii. W arszawa. Druk Strąbskiego. 1845. 32ka. Str. 169. Spisu rzeczy str. nieliczbowanych 4. Przytem rycina wielkości kształtu książki, litografii
kredowej R. Flecka, odbicie zakładu I. V. Flecka. Okładka
drukowana.
42. Herman i Dorota, tłómaczenie z Goethego przez An
toniego Czajkowskiego. (Oddruk z Biblioteki Warszawskićj).
Druk Kaczanowskiego i Strąbskiego. 1845. 8ka. Str. 84 i .
kartka przypisania. Cena zł. 3.
43. Nabożeństwo dziewięcio-dniowe i uczczenie przebłogosławionej Panny i Boga Rodzicy Maryi Królowćj dobrćj
rady, z w łoskiego na Polski język przełożone, którój święto
corocznie dnia 26 kwietnia przypada. Na pomnożenie fun
duszu dla ociemniałych. Warszawa. Druk Strąbskiego. 1845.
30ka. Str. 72. Okładka drukowana.
44. Noworocznik dla ziemian, czyli zbiór najprzydatniej
szych wiadomości i wyrachowań dotyczących tow(arzystwa)
kredytowego ziems(kiego, papierów publicznych krajo
wych, oraz przemysłu, handlu i rolnictwa. Wydał K (arol)
Ł(ada) urzędnik (tow(arzystwa) kre(dytowego) ziem(skiego).
Rok Iszy. Warszawa. Druk Jaworskiego. 1845. 8ka. Str.
X X X X Y . i 40. Napisów, wstępu, i spisu przedmiotów
stronnic nieliczbowanych 16. Tablic drukowanych 16. Kar
ta pocztowa królestwa Polskiego 1844 roku litografowana
rylcem w Warszawie przez Kazimierza Tytz a. Okładka
drukowana. Cena złp. 6.
45. Krótkie mowy ku nauce i zbudowaniu wiernych
służące. Z rozkazu biskupa dyecezyi Konstancyeńskićj p°
niemiecku napisane, przez ks. proboszcza Steiner, i na język
Polski z czwartego wydania przełożona przez ks. (Pawła)

Wypadki dostrzeżeń meteorologicznych w Obserwatoryum Warszawskićm w roku 1844 robionych.
Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 114,05 metrów nad poziom morza, jego szerokość gieogr. 52°13'5," długość w czasie l g 14m 47% czyli w luku 18° 41 '45", na wschód względem pohidnika Paryzkiego.
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ROK

w ysokość barom etru

TEMPERATURA

1844

w milimetrach sprowadzona do 0°

podług termometru stustopniowego
średnia

średnia
Miesiląc

^czeń .

.

,uly —

^rzec

. .

^iecień.

^.la..................
i
p

zerwiec.
Jpiec. . .
i ‘erPień .
Wrzesień.
?ździernik
t'stopad .
^udzień.

toczna . . .

6

10

10

go. rano

go. rano

go. wiecz. go. wiecz.| m ics,Çcz*

najwyzszą

747.405
742.841
746.958

747.038
742.442
746.869

746.797
742.659
747.095

754.638
750.535
747.832

753.622
749.587
747.664

754.012
750.190
747.853

746.985
742.536
746.888
754.146
750.160
747.765

747.552
750.724
759.701

745.229
746.171
752.715
748.025
751.215
760.187

745.002
746.136
752.265
747.970
750.938
759.523

745.108
746.422
752.515
747.828
751.447
759.707

745.147
746.120
752.468
747.844
751.081
759.780

749.103

749.479

749.088

749.302

749.243

746.698
742.206
746.627
754.311
750.328
747.711
745.247
745.752
752.379

L
millim. czyli c.
27 8.137
. 749.243

>rednia wysokość roczna barometru .
ajWyżej barometr dochodził
28 5 708
d. 23 Grudnia 770.97
26 8.684
'^ajn iże j....................... d. 27 Lutego .
723.41
‘^iana roczna barometru
1 9.084
47.56
1.97
.45
i
-v
■
1.64
^•ana średnia d z ie n n a .......................
3.70
9.78
¿^większa zmiana dziennad.25—26Lut.
22.11
ednia wysokość roczna barometru jest
0.368
0.831
niższa o ....................... .....
0(*stanu normalnego z 18 lat poprzedza*
27 8.505
Mcych
.................. 750.074
• Największe zmiany dzienne były w Styczniu, Lutym, Marcu
październiku» najmniejsze w Maju i Wrześniu — w miesiącu
wietniu, Maju, Wrześniu, Listopadzie i Grudniu, barometr stał
zaś w Styczniu, Lutym, Marcu, Czerwcu, Lipcu, Sierpniu
^dzierniku, niżej od stanu normalnego tychże miesięcy.
r^nia temperatura roczna wynosi: -f-6°.47 C. = -f 5°. 18 R.
1 jest niższa o . .......................
0. 94 „
0.75 „
stanu normalnego z 18 lat poprzedz. -f- 7. 410 ,, -f 5.928,,

i

Psychrometr,
\Nilgotność średnia
biorąc zupełne nasycenie
za 100

10

6

najniższa

go. rano

767.70
755.06
764.69
760.84
760.09
754.11

d.
d.
d.
d.
d.
d.

11
13
29
17
1
6

725.03 d. 19
723.41 d. 27
726 40 d. 12

750.60 d. 27
756.87 d. 31
758.18 d. 15

743.86
740.94
733.62
735.12
737.36
742.82

758.16 d. 28
765.42 d. 30
770.97 d. 23

729.88 d. 4
734.12 d. 9
744 92 d. 18

770.97
d. 23 Grudnia

d.
d.
d.
d.
d.
d.

12
25
26
6
3
30

723.41
d. 27 Lutego

4°.78
6.27
2.94
b 3.90
- 12.32
-- 14.01
14.39
13.78
11.42

10

go. rano go. wiecz. go. wiecz.
- 30.86

f-

4.13
0.51
7.49
16.35
16.94

średnia

40.37
4°.05
30.19
5.22
4.77
3.46
1.97
1.24
0.47
44- 10.03 4- 5-24 4- 6.67
4 - 18.60 4 - 12.75 4- 15.00
4- 19.25 4- 13.17 4- 15.84

15.55
16.08
14.06
-f
7.11 -- 9.34 4- 9.92 *■b 7.63 4 * 8.50
i
4- 1.26 H - 2.78 4- 3.22 -- 1.79 -4- 2.26
6.32
6.31
- 6.33
6.96
5.66
- 16.73
- 17.24
- 15.08

17.51
19.13
17.10

1

-f- 4°.77

Największe ciepło dochodziło
d. 23 Maja
Największe zimno . . d- 12 Grudnia
Zmiana roczna temperatury. . . .
Zmiana średnia miesięczna . . . .
Zmiana średnia d z ie n n a .....................
Największa zmiana dzienna

średnia

13.56
14.18
12.64

—

1

-f 7«.26 4- 80.59 ~ł~ 50.26 -f 60.47

4-29.9 C.
+29.9
— 18.2
48.1
4.05
2.56

-f-23.9 R.
-1-23.9
— 14.6
38.5
3.24
2.05

1 2. 6
15.7
d. 25— 26 Lutego
Uważając miesiące: Grudzień (1843 r.), Styczeń, Luty, za mie
siące zimowe; Marzec, Kwiecień, Maj, za wiosenne; Czerwiec,
Lipiec, Sierpień, za letnie; Wrzesień. Październik, Listopad, za
jesienne; wypada:
Temperatura zimy
— 2°.20 C. i ta jest wyższa o 1°.55 C.
wiosny -f- 6.81 „
niższa
0.52 „
lata
15.82 „
niższa
2.39 „
jesieni -f- 8.27 „
wyższa 0.50 ,,
od stanu średniego tychże pór.
Miesiące cieplejsze od stanu normalnego były: Styczeń o 1°.52C.
Maj o 1°.42, Październik o0°.49, Listopad o 1°.05—zimniejsze, Luty
o 1°.62, Marzec o 2°. 14, Kwiecień o0°.83; Czerwiec o 1°.87, Lipiec
o3°.27, Sierpień o2.01; Wrzesień o0°.03, Grudzień o4°.05.

najwyzsza

30.3 d. 7
4.7 d. 20
5.7 d. 5
18.8 d. 27
29.9 d. 03
27.4 d. 25
22.6 d. 12
26.1 d. 24
26.1 d. 3
14.9 d. 6
9.9 d. 13
4.3 d. 18

4 - 290.9

d. 22 Maj a

najnizsza

6

10
4
10 mieg. r. g. r. g.w. g.w. sięc.

- I 50.7 d. 13
- 15.1 d. 15
- 9.8 d. 23
-1h
"-

0.8
3.4
7.3
10.1
82
3.1
1.2
8.4
18.2

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

95.2 91.9 91.8 94.7 93.4
96.2 94.3 93.5 95.5 94.9
96.2 89.5 86.6 95.4 91.9
4 87.1 67.1 57.5 79 5 72.7
1 77.4 61.0 51.9 72.8 65.8
4 76.4 61.0 54.4 79.3 67.8
4 83.4 71.6 71.0 89.8 79.0
31 88.9 73.8 67.5 87.6 79.4
21 92.3 77.4 69.8 88.6 82.0
31 93.8 85.1 83.6 93.1 89.0
30 95.0 88.1 87.8 90.6 90.4
12 95.0 90.2 91.1 92.8' 92.3

— 180.2
d. 12 Grudnia

STAN

5*

"3
O
O
=r

35
cw

3

3
3
2

5
7
8

23
19
21

4
5
6

14
16
13

12
10
11

2
7

14
17
13
10
7
4

17
12
10
21
20
18

Z
C'

c.

C
C
/5i'
N
O
N

=

5* 16
1 13
5 15
8
1
9
15

89.8 79.2 75.6 88.3 83.2 44 128 194 127

56

Wilgotność powietrza średnia roczna wynosi 83.2, biorąc 100
za zupełne nasycenie powietrze parą wodną, albo 6.64 gramów na
jednym metrze sześciennym powietrza.
Rok 1844, pod względem meteorologicznym należy do lat oso
bliwych i rzadkich, pory roczne nie miały cech sobie właściwych,
gdyż cały rok stanowił prawie jedną porę jesienną; ciągłe niepo
gody, częste i obfite deszcze, nizka temperatura lata, nadzwyczaj
ne wylewy rzek, czynią rok ten u nas wyjątkowym.
W całym roku dni pogodnych było tylko 44, co wynosi półtora
miesiąca, dni na pół pogodnych 128 czyli 4,/< miesięcy; dni po
chmurnych 194, tojest 6% miesięcy, dni słotnych 127 czyli blizko
4 miesiące; dni śnieżnych 56; gradu 5; grzmotów 15; błyskawic
bez grzmotów 6; wichrów 68; wiatr panujący który zwykle deszcz
sprowadzał, był zachodni; w jesieni częste były także Południo
wo-Wschodnie.
Jeżeli rok uważać będziemy jako całość podzieloną na 100
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pałacem
N N TJ KaźmiBi - O'
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3
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o
°
2
Q.
lermom.
2.§ stustopn.

KIERUNEK WIATRU

ST°

27
17
12
1
3
7

Średnia temperatura roczna źródła
za pałacem Kaźmirowskim wynosi -f 8°.75 C. = -f 7.00 R.
i ta jest wvższa od średniej tempe
ratury powietrza o ......................
2.28 „
1.82 „
a o . .........................................
1.34 „ •
1.07 „
od normalnej temperatury powietrza z 18 lat poprzedzających.
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W ysokość wody
spadłej w m ilim etr,

N IE B A

6
11
9
8
•

7.52
1.49
5.60

15.82
15.20
11.20

4.00
64.72
67.42

1.80

228.93
92.77
52.20

6
6
2

69-60
39.94

68

16
9
15.
10
29
10
4
8
8
7

------

5.20
3.00

3

634.10

52.22
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równych części i w tych częściach wyrazimy, dni pogodne, na pół
pogodne i pochmurne, wypadnie w średniem przecięciu z 18 lat
poprzednich, stosunek dni pogodnych, na pół pogodnych i po
chmurnych jak 16 : 32 : 52; w roku 1844 stosunek tych dni, jest, jak
12 : 35: 53, co pokazuje że rok ten jest niepogodnym i znacznie
się różni od stanu normalnegoZima w początku bardzo łagodna i bez Śniegu o 1°.2 C. cieplej
sza niż w stanie średnim, koniec tej pory był mroźny i śnieżny
osobliwie Luty i Marzec, były zimne i w śnieg obfite, do osobli
wości tej pory należy to, iż Grudzień w r. 1843 cieplejszy był od
Listopada, a Styczeń 1844 cieplejszy od Lutego, co jest przeciwne
zwykłemu prawu ubywania temperatury; temperatura Grudnia
r. z- była wyższa o 4°.5C. od normalnej tegoż miesiąca; największe
zimno w tej porze dochodziło — 15°.7 C d. 13 Stycznia rano.
R iosna była zimna z początku śnieżna i znacznie spóźniona,
Marzec był bardzo zimny i w śnieg obfity, wegietacya roślinna
z przyczyny śniegów i zimna znacznie opóźnioną była; tempera
tura tej pory jest o 1°.9 C. niższa od stanu średniego; najpogo
dniejszy i najsuchszy miesiąc w całym roku był Maj; największe
ciepło w tej porze i w całym roku dochodziło-f-29°.9 C. d. 22 Ma
ja po południu. D. 31 Marca, lody na Wiśle pod Warszawą puściły
i wysokość wody d. 2 Kwietnia zrana dochodziła 13 stóp.
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Lato było zimne, niepogodne, nadzwyczaj mokre, słotne
i przedstawiało obraz prawdziwej jesieni, przez większą połowę
tej pory deszcz padał. Temperatura lata jest o 2°.8 C. niższa od
normalnej; wody z deszczu, spadło wysoko na cali 13 linij 4, tojest
prawie połow ę całej ilości rocznej; Lipiec nadzwyczaj był słotny,
w tym miesiącu było 27 takich w których deszcz padał, woda
z deszczu w tym miesiącu wynosi prawie trzecią część całej ilości
rocznej wody; tak obfite i częste deszcze, były przyczyną niezwy
kłych wylewów wszystkich rzek, a osobliwie Wisły, która d. 26
Lipca wezbrała na 22 stopy 9 cali tojest blizko o 1 stopę wyżej
jak w pamiętnym roku 1813; wylew tej rzeki i innych był przyczy
ną wielu szkód a osobliwie na Powiślu.
Jesień zwykle u nas sucha i pogodna, w tym roku przeciwnie
była słotna i zimna, mgły były częste. Pierwszy mróz tej jesieni
dochodził — 1.2 C. d. 31 Października. Liście na drzewach wcze
śniej tej jesieni opadły około 20 Października.
Koła białe naokoło słońca były d. 14, 24 Kwietnia, 10, 18,
21, 22 Maja, 18 Czerwca.
Koła białe otaczały Księżyc d- 4 Stycznia, 31 Sierpnia, 25
Września, 3, 20, 23 Października.
Zorza Północna słaba d. 7 Stycznia.
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Rzewuskiego, nauczyciela religii w szkołach rządowych.
Warszawa. Nakład Sennewalda. Druk Ungra 1845. 8ka
duża. Str. 503, kart napisowych 2. Spisu rzeczy str. nieliczhowanych 11. Okładka drukowana. Cena złp. 15.
40. Co zastąpić może posiadaczom gruntowym gorzelnie?
albo opisanie fabryki cukru z buraków w Chrząstowie na
leżącej do hr. Potockiego i wprowadzonej tamże nowćj me
tody maceracyjnćj Dombasl'a, jako metody najwięcej korzyści
przynoszącej, najmnićj kosztującej i nawet dla małych posia
daczy gruntu stosownej, przez Franciszka Betzhold, dyrektora
dóbr, doktora nauk przyrodzonych, radcy leśnego ¡gospodar
skiego Wielkiego księcia Meklemburgskiego, członka towa
rzystw ekonomicznych w Petersburgu, Moskwie, Mitawie,
Stuttgardzie,Graetzu, Inspruku, i Frauendorfie. Członka Mo
skiewskiego towarzystwa do fabrykacji cukru w Rossyi.
Z trzema tablicami litografowanemi na jednym arkuszu i takimże widokiem fabryki cukru w Chrząstowie. Warszawa.
Nakładem Spiessa. Druk Ungra. 1845. 12ka. Str. X II i 110.
Erraty kartka. Okładka drukowana. Cena złp. 12.
47. Poezye Wandalina Szumowicza. Warszawa. Kacza
nowskiego druk. 1845. 12ka. Str. 100. Okładki drukowane.
48. Artur, dzieło Eugeniusza Sue, z Francuzkiego. War
szawa. Nadkład Lesmana. Druk Jaworskiego. 1845. 12ka.
Tomów cztery. Tom I. str. 281 i kartek napisowych dwie.
Tom II. str. 252. Tom IlL str. 247. Tom IV. str. 228. W ka
żdym tomie karta spisu rzeczy. Wszystkie wdrukowanych
okładkach. Cena złp. 20.
49. Praktyczny gorzelnik przez Neuberta uwagami i przy
pisami objaśniony, przez Fryderyka Kohl. Warszawa. Druk
Orgielbranda. 1845. lOka. Str. 32. Tablica drukowana,jedna
dająca: „Wzór dziennego urządzenia sztuczmch środków
fermentacji na 10 korcy kartofli/* Cena złp. 2.
50. Krótki rys sztuki leczenia chorób zębów, dziąseł i wy
konywania operacyj praktycznie. Napisany przez Ludwika
Jasińskiego, b(yłego) rzeczy(wistego) ucznia fakultejtu) medycz nego) uniwersytetu Berlińskiego, a teraz wolno prak
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tykującego dentystę w królestwie Polskićm; cesarst(wie)
Rossyjskiem, szpita(la) głów(nego) miasta Warszawy etc. Z 6
tablicami. Warszawa. Nakład Spiessa. Druk Dietrichowej.
1845.12ka.Str.90. Kart napisowych, przypisania, przemowy,
i spisu rzeczy str. nieliczbowanych XVI. Jedna tablica półarkuszowa kredowej litografii Flecka. Okładka drukowana.
Cena złp. 5.
W ROCŁAW .

51.
Poradnik gospodarski na każdy miesiąc w roku, to jest
wykaz najważniejszych zatrudnień w gospodarstwie rolni
czym zachodzących, wporządku miesięcznym ułożonych,
czyli książka podręczna dla początkujących gospodarzy oraz
dla tych którzy na prędce chcą się dowiedzićć, co każdego
czasu w gospodarstwie przedsięwziąć należy, przez A. Thaera.
Tłumaczył z Niemieckiego A. Skowroński. Wrrocław. Na
kład Schlettera. Druk Rychtera. 1845.8ka, str. 330 i IX.
Okładki drukowane. Cena złp. 10.

Doniesienia literackie.
W ARSZAW A.

Z głębokim smutkiem przychodzi nam donieść bolesną
wiadomość, że Edward Raczyński na dniu 20 stycznia 1845
roku w Zaniemyślu zakończył swój chwalebny i tyle dla kra
jowych nauk użyteczny żywot W jednym z dalszych zeszy
tów będziem się starali dać obraz szczegółowy jego prac
i usiłowań, którym następni przyznają niezawodnie pomni
kową zasługę, i niewygasłą wdzięczność.

Redakcya Biblioteki Warszawskiej.

DOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Obserwatoryum Astronomicznym
u* ił*

W A H SZA W SK lfilL

Grudzień 18441.

Dostrzeżenia w Obserwatoryum .Astronomicznym Warszawskiem.

G rudzień 1 8 4 4 .

Miejsce dostrzeżeń wzniesione jest 114,06 metrów nad poziom morza, igo szerokość gieogr. 5 2 °1 3 '5 ",

długość w czasie l g- 14U1‘ 47s 0,

czyli w luku 18°41'45", na wschód ^ględem południka Paryzkiego.
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BAROMETR
w milimetrach sprowadzony
do 0°

TERMOMETR

10
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10
6 I 10 I 4
10
pod. rano god. rano (rod. »iec.
(rod. »iec. god. rano |god. rano') god. wiec. god. wiec.
7 65.36 766.19
765.79 766.29 - 9.2
- 7.3
- 4.0
7.2
765.20
764.74
764.00
763.65
- 8.9
- 7.0
•
8.3
7.0
763.24
763.84
763.96
766.20
- 5.3
- 4.6
3.5
7.4
767.84
768.49
767.07
765.82
11.1
9.8
8.3
9.4
764.22
764.16
762.19
760.92
10.0
- 9.5
9.0
9.1
760.36
761.38
760.89
762.18
- 9.5
10.1
8.9
6.8
764.58
766.15
766.06
767.50
10.2
11.0
11.6
14.3
766.99
767.78
767.57
767.64
-13.0
11.3
10.8
12.9
767.01
767.66
767.40
768.06
- 11.5
11.0
9.3
9.5
767.60
767.89
765.54 762.26
-13.7
13.3
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11.0
759.12
759.82
758.26
758.17
- 13.9
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14.0
13.9
758.12 758.34
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14.1
13.6
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18
2
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13.7
8.7
11.1
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6.3
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1.9
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0.6
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0.7
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0.2
1.0
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3.2
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1.4
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2.3
3.0
2.7
1.4
756.34
757.47
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1.7
0.6
1.6
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6.0
5.1
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t ¿0*3o
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9.0
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8.9
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4.5
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7.9
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3.0
4.0
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749.57
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0.9
0.6
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0.311
-

1 6
7
8

9
10
I W
12
; 13
1 !t
i 15
\ 16
i 17
18

1 19
l| 20
21
°2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sre.J

¿

-/>
STAN

s t u s t o p n i o w v

6

1 1
1 2
1 3
4
; 5

.

cr.o%•<

ST- ^
e.g
fi
3 *—
5 fi
fi»
^

94.5
81.2
75.2
84.0
89.5
89.5
81.0
88.0
82.7
94.5
93.7
95.5
92.2
90.0
90.2
99.0
93.7
92.5
942
89.7
80.7
87.2
98.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
06.2
99.0
96.2
92.3
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'sil', rano

10

godz. rano

pogodny
pogodny
rcnrnurny śnieg
pogodny
l«murny smeg
Numirny śnieg
smugi
na pół pog.
hodny
Chmurny chmurki
pogodny
'*5(><iny
¡/£°dny
í^dn y

''Jmurny smeg
¡^nrnurny pochmurny
^[»murny smugi
/{'fnurny śnieg
n^niurny pochmurny
Nunurny pochmurny
Chmurny pochmurny
í^murnv pochmurny
pochmurny
!J,-hmurny pochmurny
pogodny
r,?odnv
Sla •
na pół pog
na pół pog.
^(>(lnv
pogodny
Jfrdny
H M . mgła mgła
fcSurny pochmurny
Wmuruv pogodny
pochmurny
pochmurny
pochmurny
pochmurny

I

KIERUNEK W IA T RU

N I E B A

godz. wiecz.

godz. wiecz.

10

6
god. r.

jogodny
łogodny
)ochmurnv
>ogodny
śnieg dróbjochmurny
na pół pog.
smugi
smugi
jogodny

pogodny
śnieg drob.
pochmurny
pr. pochm.
pochmurny
śnieg gęsty
pogodny
pogodny
pogodny
pogodny

W.
W.
PdW.
PnW.
PnW.

jochmuruy
pogodny
smeg drób.
pochmurny
mgła

pochmurny PnW.
lek. zamg.
|pochmurny W.
pochmurny W.
pochmurny

dé- śnie
10
4
10
god. r. god. w. god. w. szczu gu

w.
W.
W.
PnW.
PnW.
PnW.
W.
W.
w.
PnW.

W.
PdW.
w.
Pn.
PnW.

w.

W.

w.
w.

PdW.
w\

W.

W.
PnW.
PdW.
IW.
W.
w.
w.
W.
w.
w.
PdW. PdW.
W.
W.

PdW.

w-

—

PdW. PdW.
W.
w\
PdW. Iw.
PdW. PdW. PdZ.
PdZ.
Pd.
Pn.
PnZ. Pd.
PnW. PnW. PnW.
pogodny
pogodny
pr. pogodny pochmurny PdZ. PnW. W.
PdW. PdW.
pogodny
pogodny
pogodny
pogod. mgła
—
Pn.
Z.
mgła
poch- mgła
__
--—
pochmurny pochmurny
z.
Pd
pochmurny pochmurny Pd.
PnZ.
Z.
pochmurny pochmurny Z.
PdW .
Z.
pochmurny pochmurny Z.
Pd.
PdW.
Pd.
śnieg
pochmurny
z.
Z
pochmurny p o c h m u rn y z.

pochmurny
pochmurny
deszcz drpochmurny
pochmurny

pr. pochm.
pr. pochm.
pr. pochm.
poc fimurny
poc imurny

wysokość
wody
spadłej
w milim.

W.
W.
w.

w.

—

w.
w.
w.

2.00

PdW.
PdW.
—
Z.
PnW.
W.
W.
—

—
Pd.
Puz.
Z.
Pd.
Z.
Z.

1.00
3.00

,

.

Średnia wrsokość barometru miesięczna
Najwyżej Harometr dochodził d. 23 o 10 g. w.
Najniżej
„
„
d. 18 o 6 g. r.
Średnia zmiana dzienna barometru
Największa zmiana dzienna d. 29—30 o 4 w.
Średnia wysokość barometru jest wyższa o
od stanu normalnego z 18 lat poprzed.

m.

759.780
770.97
744.92
3.50
14.34
80.64
751.716

«.

1

28 0.807
28 5.768
27 6.220
1-55
6.36
3.576
27 9-231

Średnia temperatura Grudnia wynosi
— 6.32 C. — 5.06 R.
i ta jest wyższą o
’
4.05 „
5.25 „
od stanu normalnego z 18 lat popr. — 2.27 „
— 1.81 „
Największe ciepło dochodziło d. 18 o 4 w. -f" 4.3 „
-}- 3.4 „
Najmniejsze zimno
d. 12o 10 w. — 18.2 „
— 14.6 „
(Termometrograf wskazał, max. 4- 4.4 R.
d. 18 w;min. — 15°0R-d. 12— 13 w nocy).
Średnia zmiana dzienna temperatury
' 2.34 „
1.88,,
Największa zm. dzień. d. 13—14 o lór.
10.4 „
8.3 „
Średnia wilgotność powietrza wynosi 92,3 biorąc 100 za zupełne
nasycenie powietrza parą wodną, albo 3.09 grammów na je
dnym metrze sześciennym powietrza.
Średnia temperatura miesięczna źródła:
za pałacem Każmirowskim -j- 6°7 R.
Dni pogodnych było 9; na pół pogodnych 4; pochmurnych 18.
— deszczu 1 (d. 18).
— śniegu 8 (d. 3, 5, 6,11, 13, 14, 20).
— mgły 6 (d. 15, 19. 22,24,25, 28).
Wody ze śniegu spadło tylko 3 milim. = 1.33 linii paryz.
Grudzień r. b był pogodny, suchy i mroźnv w śnieg wcale nie
obfity, w środku tylko" miesiąca dni kilka miało temperaturę
wyższą od zera a prawie ciągle przy wysokim stanie barome
tru termometr stał znacznie poa zerem.
Wiatr panujący W .
Wiatrów mocnych było 2, Pd W.
Koło białe otaczało księżyc d. 17 wieczorem.
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także reszty olbrzymich antylop i nieznanych dotąd gatun
ków słonia, jako tćż niektóre kopalne kości małp.
*
Notce dzieła. J. D. W. Hartmann, Erd und Siisstcusser Gasteropoden, beschrieben und abgebildet. Poszyt 8
(koniec 1 tomu) z 12u tablicami figur. S t Gallen, 1 y3 tal.
kolor. 3. talary. Felixa Dujardin prof. zool. w Rennes); Hi
stoire naturelle des helminthes ou vers intestinaux. Paris, Roret, 42ł/2 ark. i atlas z 12 tabl. (Suites à Buffon livr. 42).

Abbé J. J. Bourassé, Esquisses entomologiques, ou Histoire
naturelle des insectes les plus remarquables. Tours Marne.
11 ark. 12mo że 12 tabl. 1'/* fr. Thomas Bell, History of
British Crustacea. Part 1 48 str. 2 ‘/a sh.
A. W.
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227. Przewodnik praktyczny dla mechaników, budowni
czych, inżynierów, budujących młyny, rękodzielników, a
w ogólności dla techników, przez Krysztofa Bernouili
Z czwartej edycyi poprawnej Jana Gustawa Bemouilli prze
puszczone przez Edwarda Gutzkiego. Tomów dwa. Nakład
i druk Orgielbranda. 1844. 18ka. Tom I. str. 146. Karty
napisowej, przypisania, listy prenumeratorów i spisu rzeczy
str. XII. Erraty str. I. Tom II. str. 304. Karty napisowej,
listy prenumeratorów, erraty i spisu rzeczy zajmie str. VIII.
W tomie I. drukowana w 4ce tablica powierzchni płaszczyzn
kolistych. W obu, tablic litografii Hirszla trzy, to jest w pier
wszym w 12ce 2., i w drugim większego kształtu jedna.
Okładki drukowane. Cena zł. 12.
228. Poezye religijno-moralne ku pamięci nadzwyczajne
go wezbrania Wisły w miesiącu lipcu 1844 r. przez Fran
ciszka) Zatorskiego. Warszawa. Druk Strąbskiego. 1845.
Str. 105. Spisu przedmiotu str. 2. Okładka drukowana.
Cena złp. 3.
229. Święte i pocieszające chrześciańskiej religii tajemni
ce narodzenia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystu
sa. Przekład wolny, dla użytku prawowiernych i pobożnych
katolików wydany. Warszawa. Druk Piarski. 1844. 8ka.
Str. 240. Spisu rzeczy str. 4.
230. W spomnienia z czasów Napoleona. Książe d’Enghien, przez Emila Marco de Saint-IIilaire. Warszawa. Na
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kład i druk Orgielbranda. 1844. 12ka. Str. 229. Spisu rze
czy I. Okładka drukowana. Cena złp. 6.
231. Nabożeństwo dziewięcio-dniowe do Najświętszej
Panny Maryi Matki Boga i Królowéj dobréj rady. Warsza
wa. Druk Piarski. 1844. 18ka. Str. 58.
232. Zabawa dla płci pięknej sposobem symboliczno-emblematycznym ułożona, z dołączeniem 64 kart, 128 przed
miotów wyobrażających, wierszem. Warszawa. Druk Piar
ski. 1844. 12ka, str. 71.
W IE D E Ń .

233. Emertona początkowa książka rachunkowa dla dzie
ci. Podług dziełka pospolicie w Zjednoczonych Stanach Ame
rykańskich wprowadzonego, dla przyspieszenia przyzwoitej
początkowej nauki w rachunku. Przełożone z Angielskiego
na język Polski przez Jana Hofstettera, professora cesarsko)
k[rólewskićj Akademii Terezyańskićj w Wiedniu i Człon
ka towarzystwa uczonego w Krakowie. Nakład Konrada
Adolfa Hartleben w Budźny. Druk Sollingera w Wiédniu.
1844.8ka. St 56. Okładka drukowana.

KRAKÓW.

234. Kalendarzyk polityczny Krakowski na rok 1844.
Rok pierwszy. Kraków. Druk uniwersytecki. Nakład Jó
zefa Cypcera. 16ka. Str. 109. W drukowanej okładce. (Ce
na miejscowa zniżona kop. sr. 30, czyli złp. 2).
235. Kalendarz w. m. Krakowa na rok 1844. Nakład
i druk Józefa Czecha. Rok trzynasty. 4ka. Str. niepaginowanych 40. W drukowanéj okładce. (Cena miejscowa kop.
15 czyli złp. 1).
236. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1844. Kraków.
Nakład i druk D. E. Friedleina. 32ka. Str. nieliczbowanych 16.
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237. Miesiaczosłow hoziajstwienny na leto christawo 1844
kotoroje jest wysokosnym soderiaszczee w siebie 366 dniej.

S oznaczeniem ic onom praidnikow prawosławnych i rimskokaioliczeskich, po staromu i nowomu stiliu, tabelnych dniej,
primieczatelniejszych epoch,ukazatelia woshoidenia i zachoidenia solnca, peremien miesiaca, raźnych astronomiczeskich
nabliudenii, hoda poczty w Wilnie, znatniejszych jarmarków,
praidnikow ipostow ewrejskich.
Kalendarz gospodarski na rok pański 1844, który jest
rokiem przestępnym zawierającym w sobie dni 366. Z oznacze
niem wonym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich,
wT
edług starego i nowego stylu, dni galowych, epok znako
mitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian księży
ca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń go
spodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znacz
niejszych jarmarków, świąt i postów starozakonnych. Wrilno.
Druk Manesa Romma i Manesa Zymelowicza. 4. Str. 40.
Okładka drukowana.
PETERSBURG.

238. Rocznik literacki, pismo zbiorowe. Ozdobiony drze
worytami, litografiami, portretami i muzyką. Rok drugi, wy
dał Romuald Podbereski. Petersburg. Druk Kraja. 1844.
8ka wielka. Str. 232. Karty napisowej, przypisania, spisu
rzeczy, przemowy, i listy prenumeratorów razem str. 18.
Prócz drzeworytów jest w tym roczniku pięć rycin litografowanych i muzyki sztuk 3. Okładki litografowane. Cena
złp. 20.
239. Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych
opowiadaniach przez Jana Barszczewskiego. Poprzedzone kry
tycznym rzutem oka na literaturę białoruską, przez Romual
da Podbereskiego. Z ryciną Rud(oJfa) Żukowskiego, przed
stawiającą główne sceny opowiadań. Petersburg. Nakła^
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RO ZD ZIA Ł XV.

inne domy Warszawskie; Teatra.
Za mojem przybyciem do Warszawy, zastałem już
ustaloną potęgę pani de Vauban, i widziałem wszędzie
skutki wpływu, jaki ona na wyższe towarzystwo Polskie
wywierała. Blacha była ową kolebką, w której się wykołysały wszystkie niemal znakomite domy W arszawskie.
Cały sposób życia i obejścia, ubiory i mowa, zabawy
i dowcipne żarty, obmowy i zalotne rozprawy, wszystko
słowem, co stanowi istotę społecznego pożycia, było na
cechowane francuzczyzną, lub prostym naśladowaniem
obyczajów naszych.

Podobnie jak wszystko co moda

uświęca, szórzyła się i upowszechniała ta dążność, jakby
jaka moralna zaraza, począwszy od tych przybytków wyż
szego ukształcenia i dobrego tonu, w których naślado
wanie nietylko było godnem wzorów, lecz je nawet pe
wnym ozdabiało wdziękiem, aż do owych mniej zamo
żnych i mało ukształconych domów, w których śmie
szność, towarzyszyła próżnej chęci naśladowania wyżTom I. Marzec 1845.
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szvch i niedostępnych dla pojęcia wzorów. W pierwszych,
podziwiałeś piękność, uprzejmość i dowcip dam Polskich,
które przyswajając z niewymowną łatwością formy salono
wego pożycia Francuzkiego, umiały je pogodzić z powagą
niewymuszonej skromności, właściwą kobietom Polskim;
w drugich, litowałeś się nad daremnym usiłowaniem, za
stąpienia dawnej gościnności Polskiej wymuszoną grze
cznością Francuzką, prowadzenia rozmowy w obcym ję
zyku zapóźno i naprędce wyuczonym, w której raził zły
akcent, niewłaściwe użycie wyrazów, i dziwne zwroty
z mowy ojczystćj przeniesione. Ile tam było powabu, ty
le tu było śmieszności, tak dalece, iż zarówno ubolewać
przychodziło nad odstąpieniem od uprzejmej prostoty
obyczajów Polskich, jako i nad niezgrabną parodyą oby
czajów Francuzkich.
Dziwna to jednak była mięszanina języków i obyczajów
w W arszawie za Pruskich czasów.

Byli tam najprzód

żydzi, którzy w Polszczę bardzie j jak w jakimkolwiek in
nym kraju, naród w narodzie stanowią; cr mówili z Po
lakami po Polsku, z Niemcami po Niemiecku, a między
sobą oddzielnym przez nich utworzonym językiem, mają
cym za podstawę dyalektem Hebrajskim popsutą Niem
czyznę, dziwacznie przyswojonemi Polskiemi wyrazami
przeplataną. Czysty Niemiecki język i domowe obyczaje
tego narodu, panowały w rodzinach urzędników i woj
skowych Pruskich, i między bardzo licznemi familiami
kupców' i rzemieślników' z Niemiec pochodzących, oddawna w' Warszawie osiadłych, a przedstawiających tę dzi
wną anomalią, że językiem, wyznaniem, i sposobem życia
należeli do Niemców, a sposobem myślenia i przychyl
nością ku Polakom, bardziej jak ku pobratymcom swoim
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się skłaniali. Cała ludność wyrobnicza i zamożniejsze fa
milie właścicieli domów’ i starodawnych mieszczan W ar
szawskich, były czysto Polskie językiem i obyczajami, i
nie zboczyły i razu z drogi tradycyj swoich za wpływem
ani cudzoziemców, ani ziomków cudzoziemczyźnie hoł
dujących.

Były domv obywatelskie Polskie, bądźto cią

gle bądź tćż czasowo mieszkające w mieście, które ani
dla majątków, ini dla pierwotnego ukształcenia, do wyż
szego towarzystwa liczyć się nie mogły, a usiłowały na
śladować je w swoich zgromadzeniach, prowadzić rozmo
wy złą lub mięszaną francuzczyzną, i które traciły znamio
na Polskiego pożycia, a nie mogły przyswoić sobie zna
mion FrancuzkićjJ towarzyskości.
•

Wyższe
towarzystwo
W
w

dzieliło się nakoniec na dwa rodzaje domów: jedne na
w zór Blachy i za jćj natchnieniem wyłącznie Francuzkim
obyczajom oddane, drugie nieprzyjmujące obcych wzo
rów, usiłujące utrzymać bez zmiany język, sposób my
ślenia i pożycia, po przodkach odziedziczone.
Te ostatnie domy, najmniej liczne, były przedmiotem
powszechnego poważania, tych nawet, co bożyszczom pa
nującej mody hołdowali; bo unikając obmowy zcudzoziemczałych towarzystw, i nie występując w charakterze
przeciwnej im koteryi, zachowywały z pewną powagą
tradycye narodowe w całem obejściu swojćm, i umiały
je godzić z tćm, co postępy oświaty do ogłady i wykształ
cenia obyczajów dodawały.
Byw ałem, ja z moim młodym uczniem w jednym do
mu takim, do którego matka jego uczęszczać nie lubiła,
lecz gdzie musiała niekiedy posyłać syna swego, z powo
du stosunków pokrewieństwa.

Pan domu tego, niegdy

dygnitarz za czasów rzeczypospolitćj, znakomity własnym
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i żony swojej rodem, prowadził życie niewystawne lecz
gościnne, nie pragnął słynąć w wielkim świecie z zabaw
i zgromadzeń u siebie dawanych, lecz przyjmował liczne
towarzystwo, bo było zawsze wielu takich, którzy pragnęli
bywać w jego domu.

Żona jego była duszą tych zgro

madzeń, tćm się odznaczając od równych sobie dam spółczesnych, że nie hołdowała bynajmniej panującćj modzie,
że poświęcała niejedną przyjemność niezachwianemu po
stanowieniu utrzymania i wykształcenia obyczajów kra
jowych, i że umiała znosić urągania i przekąsy tych, co
zwykli byli lekceważyć wszelkie dobre przymioty, skoro
tylko spostrzegali obok nich coś takiego, co oni śmie
sznością zwali, a w owych czasach byłoto śmiesznością,
chcieć utrzymać znamiona narodowości, wśród ogólnego
pociągu do francuzczyzny.
W tym domu miałem sposobność poznać wielu zna
komitych ludzi, których imiona wrliteraturze Polskićj są
zachowane. Widywałem tam maleńkiego, nieco ułomnenego człowieka, który nazwiskiem i żywością, przypomi
nał mieszkańców południa, a Polszczę poświęcał całą swoję zdolność naukową i niezmordowaną gorliwość, o kształ
cenie mowy i literatury krajowej. Ks. biskup Albertrandi,
był wówczas jednym z założycieli i prezesem towarzy
stwa literatów i uczonych Polskich, od niedawnego czasu
w Warszawie zawiązanego, i z tego powodu, jako i dla
uczonych prac swoich w zawodzie badań starożytności,
powszechnego poważania był przedmiotem..
Obok niego widywałem w tym samym domu częstsze
go gościa, duchownego także, ale z atletycznej budowy
swojćj, raczćj na wojskowego stworzonego.

Poświęcił

on się wyłącznie uczonym pracom nad mową Polską,
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i uchodził powszechnie za prawodawcę językowego, któ
rego zdania były wyrokami, i z który m nikt w tym prze
dmiocie w zawody puszczać się nie śmiał. Ksiądz Kop
czyński był tak zamiłowanym w jednym przedmiocie ba
dań swoich, i takim purystą, iż ziomków strofował ostro
za błędy w potocznćj mowie popełniane, i że na ulicy za#

trzy mywał przekupniów, wywołujących towary swoje na
sprzedaż, gdy słyszał wyraz niewłaściwy przez nich uży
ty, nauczał jak mają mówić, i płacił im za to, aby więcćj
przeciw językowi nie błądzili.
Bywał tam także niegdy kolega jego wrzakonie,
a wówczas już człowiek światowy, nader uprzejmy i przy
jemny w towarzystwie, który długo zajmował Warszawę
i kraj cały swojćm wystąpieniem z zakonu, dla zawarcia
innych ślubów miłością powodowanych, a widokiem szczę
ścia familijnego usprawiedliwionych. Miał on wielkie za
sługi w zawodzie literackim, bo dokonał ogromnćj pracy
wytłómaczenia Iliady, dlatego wiele o nim mówiono i na
stępnie mu łatwo wybaczono to, co wówczas mniejszym
było grzćchem jak dawniej i później. Wyznać to muszę
szczerze, że przykład jego i drugiego duchownego, który
za jego idąc przykładem, znamienitą z piękności po wy
stąpieniu pojął małżonkę, że poważanie, jakiego ci oba
mężowie tak słusznie i powszechnie używali, i dosłuchy
o ich szczęściu domowćm, wzbudziły we mnie chęć na
śladowania ich przykładu, i tak dalece zachwiały mój
stoicyzm, że nie wiem cobv się było stało, gdybym naprzyklad mógł był mieć nadzieję że jedna dawna uczennica
Jagodnem okiem na mnie spojrzy__ ale takie myśli grze
szne ustępowały z głowy na to wspomnienie: że ona już
jest za mężem.
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Widywałem w tym domu także młodego autora, któ
ry wchodząc w zawód literacki, dorazu poniekąd dostą
pił wziętości, jaką się poczynający pisarz rzadko kiedy
cieszyć może. W owym czasie nie znano innćj literatury,
jak starożytną dla samych uczonych dostępną, i Francuz
ką, będącą przedmiotem zajęcia i uwielbienia ludzi świa
towych. Przełożyć na język Polski jakie arcydzieło na
szej literatury, było wówczas dostąpieniem oniemal naj
wyższej sławy piśmienniczej, było poniekąd więcćj jak
zbogaceniem krajowej literatury oryginalnym pismem.
Tćm się stało, że tłómacz Horacyuszów dostąpił przez tę
jedną pracę takićj wziętości, za jaką się wielu napróżno
przez całe życie ubićga.
Ale bo tćżto był człowiek nader przyjemny i zajmu
jący, ten młody tłómacz Kornela. Zastałem go raz w do
mu o którym mówię, czytającego świćże jakieś tłómaczenie swoje. Zajął mnie organ jego i rzadkićj dźwięcz
ności wymowa, i lubo nietyle jeszcze byłem biegłym
w języku Polskim, abym mógł był ocenić piękności jego
wićrszy, widziałem po wrażeniu jakie czynił na słucha
jących, że należał do rzędu tych szczęśliwie usposobio
nych ludzi, którzy dobrze użytym darem wymowy, prze
wagę nad massami słuchających zapewnić sobie mogą.
Korzystając z tego daru młodego poety, i ufając zbytecz
nie może własnym i kilku przyjaciółek swoich zdolno
ściom, powzięła pani domu myśl, wystawienia

przez

amatorów, tragiedyi Horacyuszów na scenie narodowej,
a to na dochód ubogich. Pomysł ten, wyśmiany przez
koteryą Blachową nim jeszcze przyszedł do skutku, jak
o tćm wspomniałem w opisie pićrwszego przedstawienia
mego pani Klemencyi, dostarczył więcej d o c h o d u dla
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cierpiących, jak przyjemnej zabawy widzom. Sam tłómacz przedstawiał młodego Horacyusza i dowiódł, że
piękny organ i trafna deklarcacya, nie mogą same stano
wić zalet aktora, a inne role przez niewprawniejszych
jeszcze amatorów przedstawiane, nie zdołały wykryć ani
piękności dzieła, ani trafności tłumaczenia, wyjąwszy
wszakże roli starego Iloracjusza, przez Bogusławskiego,
ówczesnego dyrektora teatru i znakomitego artystę, wy
konanej.
To niepowodzenie, było pewnym rodzajem tryumfu
dla towarzystwa pani de Yautan, które oddawna słynę
ło z talentów w odgrywaniu koraedyj Francuzkich, na
utworzonym przez nią teatrze amatorskim. Nie wiem, czy
przedstawienie lloracyuszów b.ło próbą, czy się uda za
prowadzić Polski teatr amatorski, któryby mógł zachwiać
wziętość Francuzkiego; ale to ^iem, znając Polaków, że
zamiar podobny, nie byłby się tigdy udał, bo oni przy ca
łej miłości do kraju swego, w zawodzie artystycznym,
w modach i zwyczajach towarzyskich, zawsze pierwszeń
stwo dadzą temu wszystkiemu, co z zagranicy pochodzi,
lub cudzoziemczyzny jest naśladownictwem.
Prócz zgromadzeń towarzyskich wielkiego świata,
w których okazywały się dwie przeciwne sobie koterye,
jedna przemagająca liczbą zwolenników i naśladowców,
druga słabsza liczbą, lecz mocniejsza pod względem ogól
nego poważania w kraju; jawnićj występowały te dwa
stronnictwa w tych publicznych zgromadzeniach, od któ
rych nikogo wyłączać nie można, gdzie każdy płacąc
za przystęp, nabywa tem samem prawa, wyjawienia gło
śno zdauia swego. Chcę mówić o teatrach, owych odwie
cznych szrankach, dla wałki różnych opinij otwartych.
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Gdy po kilku latach zamknięcia teatru Warszawskie
go, przybyły ze Lwowa Bogusławski, zdołał zebrać akto
rów z czasów króla Stanisława pozostałych, i dopełnić no-

wemi artystami swoją, jak ją wówczas zwano, truppę ko-

medyantów Polskich, powitała publiczność Warszawska
z zapałem pierwsze otworzenie sceny Polskićj, i nader
licznie uczęszczała odtąd na przedstawiane widowiska.
Tćj wziętości nie można było przypisać, ani tak jak we
Francyi, upodobaniu w situce dramatycznej, ani przy
chylności do artystów, i zaniarowi zachęcania ich do do
skonalenia się w sztuce; lecz temu głównie, że teatr był
jedynćm miejscem, w którym Polskim językiem przema
wiano do zgromadzonej publiczności, dla której słyszenie
tćj mowy, inaczej jak w potocznych rozmowach, konie
czną poniekąd było potrzfbą. Wziętość tę, umiał żywić
i utrzymać dyrektor teatrj przedstawieniami, wzbudzającemi albo miłe wspomnienia przeszłości, albo tkliwe uczu
cia żalu; zwłaszcza, że sam był autorem lub tłómaczem
dzieł scenicznych, największą wziętość wówczas mają
cych .
Wiele ulubionych operetek napisał, które ciągłe miały
powodzenie, jak wiele arcydzieł poezyi i muzyki. W Wo

ziwodzie Paryzkhn, operze z naszej sceny przeniesionej,
zachwycał Bogusławski grą swoją, i śpiewkami, które
sobie cały kraj przyswoił. Prócz talentu i z prawdziwe
go uczucia pochodzącej trafności, wobudzaniu rzewnych
wzruszeń w słuchaczach swoich, któremi się odznaczał
sam dyrektor teatru, miał on jeszcze między artystami
ówczesnemi inne talenta, które sprowadzały i zajmowały
słuchaczy. W tym rzędzie pamiętam szczególniej dwie
Truskolawskie, matkę i córkę, obie znakomite w rolach

PA M IĘ T N IK I

SEGLASA.

529

tragicznych. Matka winna była swoje pierwiastkowe
ukształcenie dwóm znakomitym damom Polskim, które
za powrotem z Paryża, odkrywszy w niej wielką zdol
ność sceniczną, zajęły się jej dalszćm wykształceniem,
na wzór sławnych aktorek wielkiego teatru Francuzkiego, i przyjmowały ją w domach swoich, aby ją oswoić
z obejściem się wielkiego świata.

Ze uczennica korzy

stała z tych dobrotliwych nauk, tego dowiodły jćj ciągłe
powodzenie się na scenie Warszawskiej, i ukształcenie
córki prawdziwie zajmującej swoim talentem, który przy
znany jćj był nawet przez uprzedzony ch dworzan Ludwi
ka X V III, a ci panowie nawykli do wielkich talentów
naszych, byli nader trudni i surowi w sądzie swoim o
artystach obcych. Prócz tych dwóch znakomitych artystek,
byli jeszcze winnych rodzajach dramatycznej sztuki, ulu
bieńcy publiczności, jakoto: w komice dawnićj Świezawski, a poźnićj Żółkowski, w operze jako śpiewaczki,
panny: Stefani i Petrasz; wspominam o tych wszystkich
talentach, nie w zamiarze wydania sądu o ówczesnym te
atrze Polskim, ani tćż skreślania jego historyi, lecz dlate
go jedynie, że one były jednym ze środków zwabiania
publiczności, na teatr Warszawski. Bo rzeczywiście nie
Szekspir, ani llasyn, lecz pani lub panna Truskolawska, sprowadzały widzów; nie przychodzono na to, aby się
zając przedstawieniem Hamleta lub Makbeta, lecz aby
podziwiać pannę Truskolawską w obłąkaniu Ofelii, lub
jćj omywanie rąk ze krwi w Makbecie.

Słowem, nie

dzieło i jego wartość, lecz osoba jedną rolę przedstawia
jąca, a czasem jedna tylko scena trafnie przez nią odda
na, była powodem tłumnego zbierania się publiczności.
Tom I. Mariec 184-5.
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Ale i to jeszcze dodać muszę, iż prócz tych powodów
uczuciowych i artystycznych, które nęciły publiczność do
teatru Warszawskiego, była jeszcze jedna zupełnie materyalna przyczyna, licznego jćj zbierania się, a to to: iż
poczytywano teatr za miejsce powszechnego zbierania się,
w którćm można było widzieć się ze znajomemi, i że wie
lu dlatego szło do teatru, aby spotkać osoby, z któremi
pragnęli się zobaczyć. Bo trzeba wiedzieć, że w teatrze
W arszawskim, nie było ani krzeseł ani ławek, i że parter
był jakby wielką salą, po której się cała publiczność usta
wicznie przechadzała, wyjąwszy, gdy natłok stał temu
na przeszkodzie, lub gdy chwilowe zajęcie przedmiotem
albo grą artysty, mimowolną przerwę w tych przechadz
kach czyniły. Co się jednak bardzo często nie zdarzało
i za stan wyjątkowy poczytać należało; zwykle bowiem
było na parterze ciągłe witanie się jednych z drugiemi,
prowadzenie rozmowy niedozwalającćj niekiedy słyszćć
aktorów, porozumiewanie się wejrzeniem, ukłonem, lub ,
migami parteru złożami, oddawanie wizyt damom po lo
żach, bez względu, że otwieranie i zamykanie drzwi, prze
szkadzało przedstawieniu, częstowanie ich chłodnikami
i cukrami, i obok tego wszystkiego, ułatwiania intryg
rzeczywistszych a czasem bardziej zawikłanych od tych,
jakie na scenie przedstawiano. Pewny jestem, iżby teatr
Polski połowę przynajmnićj gości swoich utracił, gdyby
w nim urządzono krzesła i ławki, i gdyby usiłowano za
prowadzić porządek, jaki sama publiczność Francuzka
w naszych teatrach utrzymywała.
Ta część wyższego towarzystwa Warszawskiego, któ
rą oznaczano przyjętym wówczas w potocznej mowie
wyrazem: la société, mało uczęszczała do teatru Polskie-
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go, nie przyznawała żadnemu artyście talentu, nie mogła
słuchać przedstawień scenicznych, ani tym mniej śpiewów,
w nieokrzesanej i twardej jak ją nazywali mowie Polskiej,
i nazywała ’patriotisme (Tantichambre uniesienia i pokla
ski publiczności, wspomnieniem przeszłości wzniecone.
Nieznaj dując smaku wrteatrze Polskim, szukała la so

ciété innych scenicznych rozrywek dla siebie. Najprzód
znalazła je w operze Włoskiej, pod przew odem pani Delicatti, na jedną zimę do Warszawy przybyłej, ale gdy
nieliczna truppa śpiewaków, jedną tylko operę: 11 Ma

trimonio Secreto ustawicznie powtarzała, tak, iż ją w koń
cu tylko dla lóż pierwszego piętra, dla suflera i orkiestry,
przy zupefném opróżnieniu parteru przedstawiała, i gdy
z wiosną ci obcy przychodnie do swego kraju wrócili,
trzeba było obmyśieć inny sposób zastąpienia braku wi
dowisk, i pan de Vauban, czując aktorskie powołanie
w sobie, podał myśl zaw iązania między osobami la société
składającemi, teatru amatorskiego, któryby przedstawiał
komedye Francuzkie, nie dla całej publiczności, lecz dla
osób do koteryi należących, lub tych, których do udziału
w tej eleganckiej zabaw ie przypuścić raczą. Między pa
nami, łatwo było znaleźć pieniądze potrzebne na urzą
dzenie małego teatrzyku, najprzód w jednej sali pałacu
Radziwiłowskiego, a później w pałacu Mniszkowskich;
aktorowic i aktorki same, ponosiły koszta stosownych
do sztuk ubiorów, a za to otrzymywały pewną liczbę
biletów, które bezpłatnie między przyjaciół miały pra
wdo rozdawać.

Panowie de Vauban i de Beaumont,

tudzież kilku Polaków zpomiędzy nieodstępnych towa
rzyszów księcia Józefa, odznaczali się prawdziwym ta
lentem scenicznym i dobrą wymową Francuzką, a pic-
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kne Polki pani de Yauban towarzyszące, i inne do tego
towarzystwa należące damy, zachwycały widzów wdzię
kami swemi, i owym dobrym tonem w przedstawianiu
ról światowych, na którym tak często prawdziwym ar
tystkom zbywa.
Zaczęto przedstawienia do sztuki Dorata, la feinte par

amour, wktórćj celowała jedna z piękności ówczesnych
zastępując natchnieniem pełnćj czucia kobióty, i nawyknienicm do pięknych form wyższego pożycia, brak do
świadczenia scenicznego. W Naninie Woltera, zajmowa
ła wszystkich osoba, słynąca z dowcipu, dla którćj tkli
wa rola mniej może zdawała się stosowną, jednakże bar
dzo ją trafnie oddała. Później grano Cyrulika Sewilskie

go, w którym męzkie role dały sposobność rozwinięcia
nowych talentów, a mianowicie Figaro, bardzo dobrze
i z prawdziwćm przejęciem się tym charakterem, był oddanv.
J
Otworzenie teatru de société i pierwsze wrażenie,
jakie na słuchaczach uczynił, było silnćm i nowćm zupeł
nie zajęciem dla całej Warszawy. Nigdzie o niczćm innćm nie mówiono, czćm innćm się nie zajmowano, jak
wyuczeniem się ról zjednćj strony, a staraniem o bilety
na to widowisko z drugiej. Być na teatrze, uchodziło
nietylko za przyjemność, ale nawet za zaszczyt, tak jak
nie być na nim, za pewne poniżenie poczytywano. Ci na
wet którzy głośno potępiali ten teatr, starali się o bilety,
i ulegali powszechnemu pociągowi gdy je otrzymali, tak
dalece, iż pomimo sprzeczności tego teatru z całym du
chem ówczesnym, pobłażano, chwalono, i ubiegano się
o należenie do rzędu słuchaczy, bo to jest starą prawdą,
że pociąg silniejszym jest zawsze od rozwagi.
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R O Z D Z IA Ł XVI.

Figle młodzieży Warszawskiej.
Po tych obrazach eleganckiego świata Warszawskie
go, niech mi wolno będzie odszkicować, jako przeciwień
stwo, kilka zmysłów swawolnego pożycia ówczesnej mło
dzieży Warszawskiej, która pozbawiona wszelkiego uży
tecznego zajęcia, marnotrawiła czas swój na rozpuście,
i oddana z potrzeby próżnowaniu, tćm się tylko zajmo
wała, jakie wymyślić i wykonać figle, aby sobie rozrywkę
sprawić, i miasto ich opowiadaniem czas niejaki zająć.
Winien to byłem dawnym moim stosunkom nauczy
cielskim, żem wszedł w bliższą znajomość tćj swawolnej
koteryi, za pośrednictwem jednego ucznia mojego, który
niepoślednie miejsce między ówczesnemi wietrznikami
zajmował.
Dnia pewnego przechodziłem przez koszary Mirow
skie, w których stał wówczas półk białych rajtarów Pru
skich, komendy i nazwiska gienerała Wagenfelda; gdym
mijał odwacli we środku tych koszar położony, zawołał
ktos na mnie po nazwisku.

Zatrzymuję się zdziwiony,

poglądam na odwach i widzę, iż wołający stoi oparty
o ścianę, i że potrzebuje tej podpory, bo nogi niebardzo
pod nim pewne. Mundur biały z wązkiemi czarnemi wy
łogami, ogromne palone bóty po kolana, a trzyrożny ni
ski kapelusz zuchowato na prawe ucho naciśniony, ale
bez pałasza przy boku: a zatem żołnierz z półku rajta
rów.

Ponieważ nic miałem znajomego w tyra półku,

więc rozumiem, żem się przesłyszał, i odwracam się chcąc
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iść dalćj. „Panie Seglas, zawołano po raz drugi zprzed
odwachu, a cóżto u licha, czy mnie nie poznajesz?”
Miałem poznać, kiedym nie miał znajomego między
rajtarami.... zbliżam się jednak do wołającego, wpatruję
się w niego i jeszcze wątpię; ale tak, to był on.— „Cóż pan
tu robisz i w takim stroju dotego?”
— Co robię? odrzekł, jestem w kozie, jako junkier raj
tarów Pruskich.
— Pan junkrem, panie Auguście? i zbliżyłem się do
niego podając mu rękę, a on się trochę potoczył na mnie
i tak mnie silnie ścisnął w swojem objęciu, żem ledwo
nie krzyknął.
— No i cóż? albo mi nie do tw arzy w tym mundurze?
Czy nie mam miny tęgiego ladaco, prawdziwego dragona?
o jakie bóty, jakie ostrogi, a co za piękny pieróg na
głowie?
— Ale cóż pana Augusta skłoniło do wejścia w służbę
wojskową?
— Co mnie skłoniło? pytaj się raczej kto temu winien?
to ci odpow iem, że ty, kochany mój były mentorze.
— Ja? a to jakim sposobem?
— Bardzo naturalnie! Pókim miał guwernera który
mi niczego nie wzbraniał, byłem jak w ino w dużym oxefcie, szumiące ale tylko w swojej beczce; gdyś ty, kocha
ny bakałarzu chciał mnie wziąć krótko, zacząłem szu
mie jak szampan w butelce niedosyć silnie zakorkowa
nej; a jak mnie porzuciłeś, zrobiłem tak jak szampan gdy
korek puknie, chciałem całkiem wyszumić tak, że mnie
papa dobrodziej kazał zakorkować, i do rajtarów na junkra osadzić.

P A M IĘ T N IK I

SEG LASA.

535

— Gdyby mnie pan August był chciał słuchać, toby
się to niebyło stało. Żałuję pana bardzo, doprawdy.
— A czegóż mnie żałujesz? Czy mi to złe tutaj? Że
czasem siedzę wr kozie, to przecież niewielkie utrapienie,
zwłaszcza, że do niej i dobry przyjaciel i butelka zawitać
mogę.

A kiedy człowiek zupełnie wolny, to trzeba wi-

dzićć, jak się żyje z kolegami.
— Tak, ale utrudzenia musztry i obowiązki służby.
— Niech sobie mój kou odbywa musztrę pod najętym
kapralem, bo co ja, to się w to nie wdaję. Mam ja co le
pszego do roboty, innćj służby pilnuję.

Żebyś wiedział,

kto teraz jest moim komendantem?
— No i któż taki?
i

%

— Śliczna brunetka, słowo honoru że prześliczna.
Na te słowa spuściłem oczy i dałem przyjacielskie na
pomnienie byłemu uczniowi memu, który poglądał na
mnie z szyderskim uśmićchem, pókim mówił, i rzekł do
mnie gdym skończył:
— Proszę cię, kochany mentorze, co ty złego widzisz
w ślicznćj brunetce? Czy to brunetka nie może być bar
dzo uczciwą i dobrą damą, wktórćj się kasztelauicowie
i nawet kasztelanowie kochać mogą?
— Już to ja miarkuję po tonie w jakim pan o niej mó
wisz, jaka to jest dama i jakiego rodzaju miłość, którą dla
nićj jesteś przejęty.
— Otóż źle miarkujesz, i wiesz co, musisz ją poznać,
słowo honoru że ci ją pokażę, a dopiero sam powićsz
czy nie jest godną kochania.
— Tak, może być godną, ale wątpię, aby to była oso*
ba, z którąbyś się pan chciał żenić.
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Uśmićchnął się na to z wyrazem szyderskim, w któ
rym powinienem był wyczytać zamiar jakiejś psoty, i rzekł
po chwili namysłu: „W łaśnie że się chcę żenić i przeko
nam cię o tćm.

Dziś o piątej wychodzę z kozy, mie

szkam.... ”
— W koszarach zapewne.
— Ale gdzie tam, oto niedaleko ztąd na Śto-Krzyskićj
ulicy, pierwszy dom od rogu w podwórzu, łatwo się
0 mnie dopy tasz, przyjdź jutro około szóstej zpołudnia,
przedstawię cię mojej narzeczonćj.
Jakkolwiek powinienem był nie dać wiary temu co
mówił, nie chciałem go jednak zniechęcić odmówieniem,
1 wyznaję, że niewczesna ciekawość skłoniła mnie do te
go, iż obiecałem stawić się na naznaczoną godzinę. Przed
odejściem zapytałem go jeszcze, za coby był aresztowa
nym?
4
— Za bagatele, za dzieciństwo, odrzekł. Oto szliśmy
w kilku po północy, przez Krakowskie przedmieście.
Zprzed odwachu koło Berna drynów woła na nas szyld
wach: „Wer d a r— „Gut Freund" odpowiadamy chórem;
a jednemu z kolegów przychodzi myśl szalona.

Wiecie

co, rzecze, jakby to było zabawnie, gdybyśmy całą wartę
tego odwachu, która teraz zapewnie smacznie zasypia,
mogli zbudzić i zaalarmować. A dobrze, mówią wszyscy,
i autor szczytnego pomysłu, urządza sposób wykonania
onegoż. Mnie, jako wojskowemu, poleca zapytać szyld
wacha o drogę do koszar, aby odwrócić jego uwagę od
bębna, spokojnie na koziołku spoczywającego, do które
go tymczasem miał zaczepić długi sznurek, w drugim
końcu przez dwóch kolegów w oddaleniu trzymany . Gdy
to wykonanem zostało, odeszliśmy od odwachu jakby
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nigdy nic, i przyśpieszyliśmy kroku, pociągając za sobą
bęben, który najprzód stęknął spadając z koziołka, a po
tem huczał, tętnił i brzmiał po bruku goniąc za nami.
Szyldwach krzyczy: „ Raus.r' cała warta pod bronią; larm
biją a dobosz nie pojmuje kto go zastąpił, i próżno szuka
bębiia na koziołku, patrzy przed sobą, spostrzega zdaleka
że sam się toczy po ulicy, i puszcza się w pogoń za bę
bnem, który ucieka a dudni i bębni, aż ludzie wychodzą
z domów, lub obudzeni, z obawą oknami głowy wytykają.
Goni dobosz i wysłani w pomoc żołnierze, na rogu ulicy
zawadza się o kamień, pęka sznurek, stacza się z sznur
kiem do rynsztoka bęben, a nadbiegli żołnierze nie śmie
ją zrazu podnieść go wobawie, czy djabeł wnim nie sie
dzi, a my ukryci w bramie Krakowskiej śmiejemy się do
rozpuku.
— Ale ktoż pana Augusta wydał? boć trudno, aby
szyldwach miał poznać osobę która pociemku z nim mó
wiła.
— Nikt mnie nie wydał, i nikt nie poznał, alem się sam
zdradził, rozpowiadając wszystkim to, com ci dopiero po
wiedział.
Myślałem zrazu że całe to zdarzenie było
zmyśleniem,
m m
*
ale później dowiedziałem się, że figiel z bębnem został
istotnie przez kilku pustaków wypłatany, i że mój pan
August, za niego, parę tygodni na odwachu odpoku
tował.
Za owych czasów, nie było to nic dziwnego
dobnych swawolach

słyszeć o po

młodych ludzi z dobrych domów,

wyszłych już z lat studenckich i będących w wieku,
w którym się zwykle podobnych pustot nie dopuszcza.
Tworzyli oni między sobą oddzielną koteryą pragnącą sły
Tf»tn I . M h T i t r 1*4*.
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nąć z pustoty, i z mnićj więcćj dowcipnych figlów,
o którychby nie pomyśleli ludzie mający jakie bądź uży
teczne powołanie lub zajęcie. Lecz na tem zbywało zu
pełnie ówczesnej młodzieży Polskiej, a jćj próżniackie i
pustotom poświęcone życie, stanowi jedno ze znamion
charakterystycznych czasów Pruskich.
Pamiętam, jak jednego poranku całe miasto było w po
ruszeniu, i mnóstwo ludzi a zwłaszcza też kupców i rze
mieślników, uwijało się po ułicy, poglądając po domach,
jakby wszyscy czegoś szukali. Jeśliś spotkał znajomego
patrzącego na numer i na znak domu, a zapytał go się
czegoby szukał? odrzekł ci: „to osobliwsza, nie mogę
znaleźć mego krawca, wczoraj jeszcze wisiał szyld jego
przed tym domem, w tćm samem miejscu gdzie dziś wi
dzę znak kapelusznika”. Albo jeżeliś zatrzymał na ulicy
zafrasowanego majstra, dowiadywałeś się od niego: że
mu ktoś w nocy szyld przemienił, i że kiedy przed jego
mieszkaniem wisi znak obcy, on sam nie wić, gdzie ma
szukać swojego. Widziano kłócących się z sobą, ludzi
zupełnie sobie obcych i nawzajem niewinnych, z powo
du szyldu przez właściciela przed obcem mieszkaniem
natrafionego. A całe to zamięszanie było dziełem kilku
nastu pustaków, którzy z pomocą służących swoich całą
noc na tem strawili, że znaki rzemieślników i kupców
przemieniali, z jednćj ulicy na drugą, nieraz bardzo odle
głą, przenosili, i najopaczniej przed domami pozawieszali.
Nazajutrz można było widzićć bachusa na beczce przed
księgarzem, ogromny bót przed jubilerem, malowaną
pieczeń przed sklepem bławatnym, wyfryzowane panny
fryzyera, przed puszkarzem, i tym podobne przemiany,

I

PAMIĘTNIKI SEGLASA.

539

o które się zrazu wielu ludzi gnićwało, a które następ
nie przez dni kilka cale miasto bawiły.
Przypominam sobie także jeden figiel, wyrządzony
pewnemu właścicielowi domu na Nowym-Swiecie. Byłto jeden z owych koniecznych przyjaciół młodzieży, co
w potrzebie zastępuje u nich brak pieniędzy, usłużnością,
wysokim procentem, podwojeniem pożyczonego kapitału,
lub utratą drogiego fantu, okupioną. Gdy raz przebrał
miarkę uczynności swojej i na rewers stu czerwonych
złotych, rzeczywiście tylko dwadzieścia pięć oberzniętych
dukatów młodzieńcowi jednemu pożyczył, postanowiła
młodzież Warszawska wymierzyć na niego karę, i ostrze
gła go o tem listownie, nie wymieniając rodzaju zamierzonćj zemsty. Lichwiarz nasz zamknął się w własnym
domu, nie śmiał wieczorem pokazać się na ulicy, zmocnił
zamki i zapory drzwi swoich, i żył zamknięty w domowćj fortecy, w ciągłej obawie grożącego mu wypadku.
*

Próżno drżał nieborak, bo młodzież nie miała zamiaru
narazić jego osoby na jaką bćjdź nieprzyjemność, lecz
chciała tylko okryć go śmiesznością i zwrócić na niego
uwagę całego świata, tak, iżby się stał przedmiotem po
wszechnego naigrawania.
Pewnego poranku gdy wstawszy z łóżka, na głośne
śmiechy i odgłosy z ulicy dochodzące, wyjrzał oknem,
spostrzegł tłum ludzi przed domem swoim zebrany, któ
ry głośnym śmiechem to okazanie się jego yv oknie po
witał. Przelękniony, usunął się z okna, i ukrył się w po
koju niemogąc się domyśleć, czemby mógł ściągnąć na
siebie to szyderskie powstanie; i gdy się radził zwier
ciadła, czyli powierzchowność jego powodu do tego nie
dała, nadbiegł służący z doniesieniem, że cała kamienica
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od góry do dołu, najrozmaitszemi kolorami jest poma
zana, i że to jej arlekińskie przystrojenie śmiech po
spólstwa wzbudza.
Pokazało się, że mściwa młodzież wymierzając zapo
wiedzianą karę, nocną porą po drabinach do domu przy
stawionych, najdziwaczniejszą mięszaniną kolorów, cały
front jego pomalowała i to sprawiła, iż przez dni kilka
niemożna było pozbyć się zprzed domu ciągłego tłumu
ciekawych, że całe miasto o tym wypadku mówiło, jako
0 słusznej karze za lichwę wymierzonej, i że właściciel
domu musiał ponieść znaczny koszt na zupełne przema
lowanie onegoż, niemogąc dojść tego, na kimby krzywdy
swojej mógł poszukiwać.

1

Mój pan August należał do tego bractwa szałaputów,
1 za pićrwszem spotkaniem się z nim przed odwachem,
w którym rekolekcye za dawne figle odsiadywał, nastrę
czyłem mu sposobność do nowej pustoty, której dawny
nauczyciel jego miał być przedmiotem.
Stosownie do przyrzeczenia mego stawiłem się naza
jutrz w mieszkaniu jego na naznaczoną godzinę, i zasta
łem nieznajomego biegle ale nieco z włoska, po francuzku
mówiącego, któremu mnie przedstawił jakoby stryjowi
owej narzeczonej do której się mieliśmy udać z wizjtą.
Dziwnym był ubiór tego stryjaszka; miał bowiem krótki
rajtfrak i duże bóty palone z ostrogami, lubo nie należał do
półku rajtarów, tak jak pan August. Po wyjściu jego, za
pytałem, jakby sięnazjwał i zkąd to pochodziło, że w wy
mowie Francuzkiej ma akcent raczej Włoski jak Polski?
August wymienił mi nazwisko i stryja i narzeczonej, i opo
wiedział mi historyą tej rodziny, która miała się prze
nieść do Wioch w towarzystwie brata ostatniego króla
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Polskiego, co było przyczynę, że jego narzeczona zaczy na
dopiero uczyć się języka Polskiego. Ale przy tem wszystkiem zaręczył rai, że to b\ła bardzo znakomita i boga
ta familia Polska.
Poszedłem więc do owćj narzeczonej znakomitego ro
du, i wchodząc do bezpiętrowego drewnianego domu, za
szpitalem Dzieciątka Jezus położonego, zacząłem wahać
się, czy mam próg jego przestąpić, gdy za nagłem drzwi
otworzeniem, przez owego stryjaszka który nas był wy
przedził, ujrzałem mały wprawdzie lecz schludnie i ele
gancko umeblowany pokoik, a w nim na kanapie pode
szłą lecz zręcznej postawy niewiastę, zapewnie mamę,
a przy niej cudnej piękności pannę, bezwątpienia córkę,
któreto damy nader uprzejmem przemówieniem

nas

powitały. Na widok tych dwóch kobiet, znikło niedowie
rzanie i wątpliwość wszelka; wolałem wierzyć wszystkie
mu co mi August był powiedział, jak przez niedowiarstwo
pozbawić się tak zajmującego towarzystwa, a to tym bar
dziej, że przy dobrej wierze z mej strony, w każdym razie
grzech m ó j, jeżeli miał być jaki, był już tem samem
usprawiedliwiony.
Ale bo też owa córka, synowicą i narzeczona, niebędąca może niczem z tego wszystkiego, była uderzającą
pięknością. Czarne włosy spadały w malowniczych splo
tach, na białą szyję; oczy czarne dwoma wązkiemi łukami od wysokiego czoła oddzielone, były pełne ognia i
słodyczy razem; miały ów czarujący wyraz, równie dale
ki od nieśmiałej skromności dziecięcia, jak od czelnego
wejrzenia zalotnicy. Regularne rysy starożytnej piękno
ści, ozdabiał wdzięk ukształconej nowożytnej kokieteryi,
a uśmiech jej, przy całym uroku swoim, zdawał się
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ukrywać tajne zamiary oczarowania patrzącego, lub naigrawania.się zjego próżnćj ułudy. Wyznaję żem od razu
uczuł się pod przemocą tćj piękności, i żem był coraz
skłonniejszym wierzyć temu wszystkiemu, co mi August
mówił; zwłaszcza, ze narzeczona jego przy nader skrom
nej powićrzchowności, bardzo przyjemnie prowadziła
rozmowę, i oblubieńca swego, z powagą wyższćj kobie
cie właściwą, w ścisłych granicach uszanowania utrzy
mać umiała.
Po dosyć długiej wizycie, wyszedłem zupełnie za
chwycony narzeczoną szczęśliwego Augusta, który dłużćj
u nićj pozostał; i temu się tylko dziwiłem, że osoba
tak zajmująca, mogła sobie obrać za przedmiot miłości,
młodzieńca nieodznaczającego się ani ukształceniem towarzyskićm, ani powierzchownością, ani dobrćm prowa
dzeniem.
Mocne było wrażenie które ta piękność na mnie uczy
niła, i wyznaję jako grzćch na sumieniu mojćm ciężący,
że nazajutrz obróciłem mój spacer ku tej stronie miasta,
gdzie mogłem mićć nadzieję jćj spotkania. Gdym szedł
w zamyśleniu ku jej mieszkaniu, usłyszałem za sobą mu
zykę janczarską i odgłos trąb uderzeniem w tołumbas
przerywany. Obracam się i spostrzegam orszak sztucz
nych jeźdźców, pospolicie hecą zwanych, w różnobar
wnych ubiorach, a za pierwszemi trębaczami na samem
czele hecy, kobićtę na koniu w bogatym Hiszpańskim
stroju, z tokiem aksamitnym, białćm strusiem piórem oz
dobionym na głowie.

Uderzają mnie jćj rysy; wpatru

ję się w nią dobrze; była śliczna i zachwycająca; też
same sploty czarnych włosów spadały na ramiona, też
same czarujące oczy, ten sam uśmiech uroczy, słowem
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owa mniemana narzeczona Augusta, a w rzeczy samej
sławna podówczas Chiarini,

która zachwycała długo

Warszawę, pięknością i zręcznością swoją zawracała gło
wy i wycieńczała fundusze młodzieży, ubiegającej się
0 j^j względy.. . .

A ja, bakałarz i do tego ksiądz, da

łem się także na chwilę oczarować tej kobiecie, i wie
rzyłem pod wpływem uroku który na mnie rzuciła,
wszystkiemu temu, co o niej szałaput młodzieniec kłamał,
1 stałem się przez to przedmiotem jego przekąsów, gdy
w mojej obecności kolegom cały ten figiel opowiadał.
(Dalszy ciąg nastąpi.)

O KO PALM RUDY MIEDZIANEJ
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b. zawiadowcę kopalń.

(Z litografowanym planem.)

I.

O budowie kopalni rudy miedzianej w ostatnich czasach,
ze względu na oppozycye czynione przeciwko projektowi
poszukiwania kruszców miedzianych.
Najdawniejsze kroniki opisuję, że rudy miedziane były
uważane za wielkie bogactwo kruszcowe w Polszczę, że
je obficie wydobywano zpod Chęcin, Kielc, Tumlina, że
obok malachitów i lazurów, znajdowały się także rudy
kruszcu srćbra, a nawet i złota, że takowę miedzią pro
wadzono obszerny handel za granicę, że rudy wożono do
Anglii na wytop i oczyszczenie.
Z tych wszystkich jednakowoż doniesień kronikarskich,
które pan Hieronim Łabęcki z wszelką dokładnością,
w dziele swojćm o górnictwie w Polszczę cytuje, niemo
żna przekonać się. w których właściwie miejscach w tych
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odległych czasach, i zjakiem powodzeniem te kruszce
wydobywano. Są powieści, że w okolicy pod Seceminem,
Oksę, Małogoszczem, a nawet wrwielu innych miejscach,
kopano malachity; dziś w tych miejscach żadnego śladu
dawnych robót nićmasz, a ostatnie doświadczenia czy
nione, żadnych wniosków, co do istnienia tamże rud kru
szcu miedzianego, czynić nie dozwalają.
Obszerne roboty dawne na kruszce miedzi, znajdują
się wMiedziance pod Małogoszczem; podTumlinem wtak
nazwanej starćj Miedziano-górze; jako tćż w kopalni już
za naszych czasów opuszczonej, Miedziano-górskiej.
WMiedziance, rudy w gatunkach pięknego malachitu
i lazuru, znajdują się na żyłach iłem wypełnionych, w gó
rach wapiennych Chęcińskich, ciągnących się pasmami
ku Małogoszczowi; w kopalni tćj pracowano aż do roku
1820. Sztufy z niej otrzymywane, są gabinetowej minera
logicznej wartości, lecz dalsze utrzymywanie i prowa
dzenie kopalni, potrzebowało kosztownych przysposo
bień, których wartość kruszców opłacać niebyła w sta
nie, dlatego kopalnia takowa została zaniechaną.
Pod Tumlinem, czyli wtak nazwanej starćj Miedzia
no-górze, w grubej skale krzemionkowej, zroby sifgają
najodleglejszych czasów, nieznane są stosunki tamtejszej
budowy, lecz pewną jest rzeczą, że kopalnia takowa za
niechaną została, z powodu małej obfitości rud kruszco
wych.
W Miedzianej górze rudy znajdują się na wielkim po
kładzie iłów, dzielącym góry krzemionkowe od wapien
nych; kopalnia ta założoną została jeszcze w połowie
wieku piętnastego, i od tamtych czasów pochodzi jej na
zwisko Zygmunta; przez cały przeciąg czasu swego istnie
Tom 1. Marzec 1845.
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nia budowała z korzyścią; w ostatnich latach otrzymywa
no z niej taką ilość rud, że huty fiiałogońskie do 800
cent. czystej miedzi rocznie produkowały, i była zawsze
główną i wielką nadzieją tćj gałęzi górnictwa.
Nikt nie zaprzeczy, że w obszernej budowie Miedzianogórskiej, znajdowały się rozmaite gatunki rud kruszco
wych, że te były bogate co do procentu, że w różnych
filarach kopalni obfitość łożysk była znaczna, a szczegól
niej w pasie filarowym drugiego zagłębia (1), pod szy
bem Oberhutmana i Karola, w pasie zagłębia pierwsze
go pod szybem#Jana, w pasie zagłębia trzeciego pod szy
bem Stanisława; że ostatnie niekorzystne roboty w przod
kach od 3go zagłębia ku wychodni postępujących, po
większej części przerabiały stare roboty, z których boga
te sztufowe rudy, były już poprzednio wybrane.

Nikt

także nie zaprzeczy, że na wschodnim ucięciu kopalni,
pozostały filary rud kruszcowych malachitowych, których
ciąg i zamożność, w dalszym kierunku ku wschodowi,
wcale niebyła rozpoznaną. W zachodnim zaś oddziale
kopalni pod szybem Jana, łożyska kruszcowe jakkolwiek
się wykliniły, stosunki jednakowoż uwarstwowania massy iłów czarnych kruszconośnych, są te same.
Takie miejscowe przemiany i ucinania w rudach, są
powszechną własnością wszystkich niemal ławic tak ru
dnych, jako też i innych mass użytecznych, i nietylko
(1) W kopalni Miedziano-górskićj, warstwa dochodzi do 40° upa
du. Budowa podzieloną była na 4 piętra nazywane Nr. 1,2,3,
4 lanfem; piętro następne wynika z planu potrzebnego pogłę
bienia kopalni; każde piętro graniczy głównym kierunkowym
chodnikiem, któren stano*i poziom budującej się.kopalni, i od
cina pas pochylonego pokładu, usposabiając w nim filary
odbudowy kruszcowej.
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w rozbiorze gieologicznym, ale nawet w rozbiorze logicz
nym, nie mogą osłabiać wniosku co do pomyślnego roz
szerzenia kopalnictwa miedzianego, na systemie formacyi
Miedziano-gorskiej; albowiem z miejscowego wyklinienia
się rud kruszcowych nie można twierdzić, że w odległo
ści 100 lub 500 lub 1000 sążni, na ciągu linii kierun
kowej odbudowanej już. warstwy, nie dadzą się odkryć
nowe takie łożyska rud, jakie dotąd w Miedzianej górze
od 3ch blizko wieków wydobywano, i jakie na prze
strzeni 400 sążni rozciągającej się budowy, w równym
ciągu zwiększą lub mniejszą obfitością znajdowano.
Czyli takowy wniosek daje się potwierdzić, lub usu
nąć, przez doświadczenia powzięte z dotychczasowych
działań kopalnictwa miedzianego, za czasów byłej Dyrekcyi górniczej, łatwo się przekonać, gdyż działania
byłej Dyrekcyi są tegoczesne, i jako naoczny świadek, ma
jący praktyczny udział we wszystkich niemal robotach
tej kopalni, w prawdziwym stanie rzecz przedstawię;
nim jednakowoż przystąpię do takowego opisu, winienem odpowiedzieć poprzednio na najgłówniejsze oppozycye, które mojemu przedsięwzięciu dotąd przeszkadza
ły, a te są:
1. Że rudy miedziane znajdiyą się głęboko.
2. Że są ubogie i mało obute.
3. Że ich wydobycie z wielkiemi połączone jest tru
dnościami.
Co do Igo. Ławica budowana w Miedzianej górze
jest regularną warstwą, której kierunek ciągnie się od
wschodu ku zachodowi, w godzinie kompasowej pomiędzy
8 a Otą, upad zaś ku północy pod kątem 30°; wziąwszy za
tem linią upadową, tojest szerokość kopalni, znajdujemy
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w szybie Barbary na 4tem zagłębiu rudy miedziane, w głę
bokości latrów 4 0 , w szybie Karola na 3ciem zagłębiu
w głębokości latr. (1) 30, w szybie Oberhutmana wgłęb,
latr. 22; a gdyby zamożność rud dozwalała, posuwając się
dalej ku wychodowi, co od pomyślnego skutku nowych
poszukiwań zależćć będzie, nićma nic niepodobnego, że
nawet bardzo płytko rudy kopane być mogą. Zdanie
przeto takowe, nie jest zgodne z naturą miejscowego
uposadzenia, i pod żadnym względem za oppozycyą pro
jektowi poszukiwalnemu służyć nie może.
Co do 2go. Że w ostatnich latach działania kopalni,
rudy po większej części były ubogie i mało obfite, pocho
dzi ztąd, że w większćj części robiono w starych przod
kach, gdzie rudy miedziane bogate sztufowe już były wy
brane, i tylko najwięcćj otrzymywano materyalu płóczkowego, który dawnićj za nieużyteczny poczytywano;
a teraz oczyszczony płóczkami, wydawał ubogie szli—
chy, w pomięszaniu z krzemionką i ziarnkami rudy żela
znej, które w żaden sposób od drobnych okruchów mie
dzi odłączyć się nie dadzą. Taki materyał kopalniany,
otrzymywano w ostatnich lataTch z budowy filarowej N.
3 w pasie 3go piętra, z chodnika głównego kierunkowe
go , w linii, pomiędzy szybem Franciszka, a szybem Ka
rola.
Lecz w przodkach pod szybem Jana wnowem polu,
obficie znajdowano bogate sztufy czerni miedzi, ziarnek
rodzimego kruszcu, malachitu it.d. W końcu co do obfi
tości, nie można brać porównania z ostatnich łat, gdyż

(l) Latr, miara sążniowa, używana w pomiarach kopalnianych,
zawiera długości 7 stóp Warszaw.
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kopalnia doszła już do tej głębokości, gdzie rudy zaczę
ły się w łożyskach swoich wykliniać, a przysposobienia
do dalszej budowy, na czwarte zagłębie zupełnie były za
wodne. Uważając jednakowoż rudy w tym stanie, jak
były kopane w dawniejszych czasach na 2ej kondygnacji,
w głębokości latr. 20 pod szybem Oberhutmana, wnowem zupełnie polu-» to w ogólności rudy kruszcowe by
ły w dobrym gatunku; bogate co do procentu, obfite co
do urobku, łatwe co do wydobycia; takiegoto ciągu ru
dy miedzianej poszukiwać należy, a pomyślne odkrycie
utworzy najkorzystniejszą dla kraju gałąź górnictwa.
Co do 3go. Wielkie trudności przy wydobyciu rud
w Miedzianej górze, mogły mićć miejsce; albowiem,
przy tak małej ilości wydobycia, potrzeba było blizko na
400 latrów długo rozwleczoną budowę utrzymywać, co
robi wielkie trudności, koszt, wyddtek budulcu, lecz to
winą jest planu odbudowy kopalnianej; a co w następ
nych nowych działaniach łatwo usunąć się da, nie po
winno odstręczać, od nowych przedsiębierstw poszukiwalnych,gdy u ważymy, że:

a) Skały stropowe są łatwe i niekosztowne do prze
kopania.

b) Pokłady iłów, jakkolwiek wymagają rozchodu
znacznej ilości drzewa, zabezpieczają od napływu wielkich
wód, i są łatwe do kopania.

c) Równy w jednćj ławicy układ rud kruszcowych,
którego całą grubość jednym zwyczajnym przodkiem
objąć można, jako tćż regularny kierunek i upad, uła
twiają symetryczny postęp kopalni, tudzież czynią ła
twość i taniość przysposobień dla odbudowy filarowej.
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d)

Na koniec, co do stanu wód wiemy bardzo dobrze,

że dopóki kopalnia na czwarte pogłębienie, posuniętą
nie była, a bardziej, dopóki pogłębiony szyb Jana, w wa
pieniu podkładowym, nowego, silniejszego dopływu wód
do kopalni nie doprowadził, czego łatwo w następnej bu
dowie kopalni uniknąć można, dopóty jeden parokonny
kierat, pod szybem Franciszka, ciągnął wody, i aż do
głębokości 30 latrów, w stanie suchości kopalnią utrzy
mywał; napływ w ód przeto nie jest tak silnym, użadnych
trudności ani kosztownych przysposobień nie nastręcza.
Takowe przeto wnioski i zdania, nie mogą stanowić
zasady, ani uwłaczać projektowi, który z małą stratą
i ryzyką, ma na celu wielkie dobro, tak publiczne jako
i prywatne. Pomyślność górnictwa zależy po większej czę
ści na bogactwie natury, i na umiejętno-technicznćm go
spodarstwie w prowadzeniu kopalni. Bogactwa natury
uważane pod względem materyalno-górniczym, nie da
się żadnemi skarbami i nakładami podwyższyć; grunto
wne zaś rozpoznanie, zdrowy i logiczny rozbiór rzeczy,
nakoniec postępowanie za śladami nabytych doświad
czeń, doprowadzić tylko może do pewnych wniosków,
z których wyprowadzone poszukiwania, mogą wydać rezultata zapewniające przyszłość i powodzenie górnictwa.
Wprawdzie wniosek poszukiwalny, nie stanowi rękojmi
pomyślnego odkrycia, ani może z matematyczną pewno
ścią oznaczyć, w których punktach, i w jakiej ilości po
kłady rud kruszcu miedzianego będą odkryte; lecz zbija
jąc przypuszczenia ugruntowane na obserwacjach i do
świadczeniu, potrzeba także stawić dowody przekonywa
jące; inaczej, możnaby nieledwie uważać, jako skutek
nieżyczliwości.
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Pewną jest rzeczą, że wr różnych peryodach’ czasu,
świetność i powodzenie górnictwa miedzianego, rozma
ity podlegała odmianie; był czas, w którym poświęcano
wielkie nakłady, i staranną troskliwość dla jej wzrostu;
był czas, w którym wydobywania rudne, zaledwie mogły
się utrzymać, lub też w zupełności opuszczonemi były;
takiego niejednostajnego działania i powodzenia kopalni,
prawdziwą jest przyczyną, że natura uposadzenia kruszcowego, nie była dotąd gruntownie rozpoznaną, dla
czego ani zamożność składów’, ani stałćj pewnej przy
szłości dla górnictwa, oznaczyć nie można było. Otwo
rzona na nowo kopalnia rudy miedzianej przez gienerała Soldenhof, za panowania*króla Stanisława Augusta,
przeszło lat 40 w ciągłej pozostawała czynności; a naj
przód przez czas dzierżawy tegoż gienerała, następnie
przez czas rządu Austryackiego, i przez czas byłćj Dyrek
cji górniczej. Krótkie panowanie rządów cesarza Austryackiego, szczególną uwagę i troskliwość zwracało na
kopalnią w Miedzianej górze; sprowadzono tam znaczną
liczbę górników z Węgier, rozszerzono kopalnią natrzecie
zagłębie, pod szybem Karola, a przyszłe w projekcie pozo
staw ione poszukiwania, miały dopełnić woli i zamiarów'
rządu. Wiekopomnej pamięci ksiądz Staszvc, prawdzi
wy organizator i wskrzesiciel górnictwa, główne widoki
naznaczył górnictwu w Miedzianej górze; potwierdził ko
sztowny projekt rozszerzenia i obniżenia tćj kopalni; za
rządził silniejszą odbudowę dotychczasowo otworzonych
filarów, założył wzorową hutę miedzianą w Białogoniu,
zaszczyconą imieniem Najjaśniejszego monarchy; w niejto zrobił początek produkcji miedzi, ołowiu i srćbra,
w nićjto założył kamień węgielny, który miał być pod
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stawą filaru tćj wielkiej gałęzi naukowego przemysłu
w Polszczę.
Takie błogosławione zamiary rządu, poparte siłą nieo
graniczonego poświęcenia dla dobra kraju i ludzkości, go
dnego uwielbienia księdza Staszyca, powinny były, przez
czas ośmiu lat działań byłej Dyrekcyi górniczej, wydać jak
najpomyślniejsze rezultata, a przynajmniej dać rozpoznać
gruntownie, cały pokład rud miedzianych, i przysposo
bić kopalnią na długoletnie działanie górnictwa. Jedna
kowoż z przykrem wprawdzie uczuciem należy tu wy
znać, że roboty za czasów byłej Dyrekcyi górniczej, nie
spełniły tak pożądanych usiłowań, a długie i zawodne
oczekiwania, jako też koszta i straty na ten przedmiot
już wyczerpane, zniewoliły rząd, do zaniechania wszel
kich nadal robót około wydobycia rudy miedzianej, i do
przekształcenia zakładu huty Białogońskićj, na warsztaty
machin żelaznych.
Kopalnia rudy miedzianej, największą korzyść krajowi
przynosi, jak skoro miedź stanie się produktem krajo
wym; gdyż tym sposobem milionowy fundusz, corocznie
na zakupienie tego kruszcu za granicę wychodzący, w ma
jątku publicznym pozostaje. Gdyby zatćm działania ko
palni, żadnych korzyści procentowych dla rządu nie przy
nosiły, gdyby nawet z produkcyi krajowćj, wyższa była
cena miedzi nad współubieganie się handlu zagranicznego,
jeszcze wielkie korzyści z utrzymywania górnictwa mie
dzianego wynikają.
Przy takowych przeto zasobach rachuby przemysłowej,
i przy tak usilnych zamiarach rządu, usprawiedliwionym
zdaje się być ten wniosek:
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„Jak wielkie musi być ubóstwo w rudach kruszcowych
i jak kosztowne ich wydobycie, kiedy po tylu poczynio
nych nakładach i po tak długiej pracy, musiano poprze
stać ich dalszego wydobywania, i produkowania miedzi
w kraju zaniechać.”
Lecz w tak ważnej i potrzebnćj krajowi gałęzi prze
mysłu , niedosyć jest w perspektywicznej odległości pa
trzeć na przedmiot; należy go zbliżyć do siebie, przepa
trzeć z różnych stron i roztrząsnąć, a każde słowo osta
tecznego wyroku gruntownem poznaniem i przekona
niem utwierdzić. Działanie górnictwa o tyle tylko po
myślne może wydać rezultata, o ile postępuje za śladadami natury, i o ile w sposób techniczno ekonomiczny,
wydobywa z nićj płody, i takowe obraca ku użytkowi po
trzebnemu. Lecz można milionami obsypać zakład, a nie
dotknąć się jeszcze pożądanego celu; można nawet wiel
kie nakłady poświęcić dla projektu, któren istotnie po
żądany przedmiot, cofnie jeszcze daleko tak wr czasie jak
w kosztach. Obydwa takowe wydarzenia bardzo często
doświadczać się dają, i pochodzą częścią z okoliczności,
częścią przez trudne do przewidzenia wypadki, częścią są
skutkiem błędów i niedoskonałości ludzkiej, która obok
najlepszych usiłowań i chęci zdarzyć się może.

.

Lecz przy takićra z mćj strony zastosowaniu, uczyni
mi kto zapewne zarzut, że obwiniam działania byłej
Dyrekcyi górniczej, około miedzi, iż te niebyły podług
potrzeby rozplanowane; że niedokładności w robotach i
w wykonaniu, naraziły na próżne wydatki i nie doprowa
dziły do skutku i zamierzonego celu; że nakoniec duże
koszta i straty ztąd poniesione, poszły na karb trudności
naturalnych, i ubóstwa pokładu kruszcowego. Zarzut ta
Tona I. Marice 1845.
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kowy, podług mojego istotnego przekonania, nie jest
w zupełności sprawiedliwy, gdyż działania byłej Dyrekcyi górniczej, jakkolwiek rozwlekłe, i niezupełnie do
natury uposadzenia trafne i zawodne, nie sprowadziły
tak bardzo wielkich rządowi kosztów, a doświadczenia
otrzymane, są do przyszłych działań kopalniczych bardzo
użytecznemi. Tego będąc przekonania, zamierzyłem ta
kowe działania skreślić niniejszym opisem, wykazać ich
użyteczność, oraz możność dalszych korzystnych poszu
kiwań; a jeżeli kto przeciwnie mniema, niech raczy po
wody swe wyjawić, a tym sposobem do czystćj dojdzie
my prawdy.
Miedziana góra, uważana w takim stanie w jakim ją
instytucya byłej Dyrekcyi górniczćj w roku 1816 przy
jęła, ()yła rozszerzoną w budowach podziemnych, w linii
kierunkowej pokładu, na 400 sążni długa; a w linii upa
dowej od 18 do 30 latrów w trzechpiętnnyych filarach
pogłębiona; na pierw szem i drugiem zagłębiu była w zu
pełności wyrobioną: trzecie zaś zagłębie, głównym cho
dnikiem kierunkowym, przez szyby Stanisława, Franci
szka, Jana poprowadzonym, odcięte, usposobiło nowe
pole kruszcowe w pasie trzeciorzędowym, od 2go do
3go piętra. W tak przygotowanej kopalni, większa część
bogatszych filarów, była już wyrobioną przodkami upadowemi od drugiej kondygnacyi, tak, iż budowa przod
kami wychodowemi od trzecićj kondygnacyi założona,
musiała przerabiać stare zroby, dlaczego większy koszt
wydobycia i ubóstwo w kruszcach wynikła; jednako
woż z tego oddziału filarów otrzymano tę całą ilość rud
miedzianych, z których przez lat 9, huta Białogońska do
0000 cent, czystej miedzi, uprodukowała.
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Po usposobieniu budowy trzeciego zagłębia, jeszcze
za działań rz;jdu Austryackiego, zkopany został od szy
bu Stanisława podsięwłamowy chodnik, za linią upadu
warstwy do głębokości pionowej latrówr 40; chodnik ten
całą linią przeciął łożyska pięknych rud malachitowych;
utwierdził przeto wniosek, iż pomyślniejsze nierównie
działanie nastąpi, gdy kopalnia w całej długości do
czwartego piętra będzie pogłębioną, i gdy nowo odcię
ty pas czwarto-rzędowy, świeże filary kruszcowe otwo
rzy. Z tegoto wniosku, któren zdaw ał się niemylne przy
nieść korzyści, uzasadniono przyszłe rachuby, i przed
sięwzięto plan obniżenia kopalni do głębokości Iatrów
40. Ku temu celowi rozpoczęto: 1) pogłębienie i od
murowanie szybu Jana; 2) założono stobiią pod Niewachlowem; 3) pogłębienie nowego

szybu Barbary do

głębokości Iatrów 44, jak czwarto-rzędowe rozszerze
nie kopalni wymagało; 4) nakoniec poprowadzenie głó
wnego chodnika kierunkowego od szybu Barbary do Sta
nisława, dla przysposobienia czwarto-rzędowego pasu;
o ile takowe roboty w projekcie miały być użyteczne,
0 ile zosłaly wykonane, o ile nakoniec niepomyślnemi
skutkami przyczyniły się do zupełnego opuszczenia robót
około wydobywania miedzi, zobaczymy w szczegółowym
1 prawdziwym rozbiorze tego co się już stało; a najprzód:
Co do Igo. Szyb Jana leży w zachodnim oddziale ko
palni, i stanowi granice dotychczasowej rozciągłości bu
dowy podziemnej, w głębokości dokładnie pionowej lairów 42; przechodzi całą grubość krzemionkowca stro
powego, całą massę systemu iłów; w końcu przez 12 latrów głęboko zkopanym i osadzonym jest na twardej
skale wapienia podkładowego. W planie nowego rozsze-
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rżenia kopalni, szyb ten obranym został, jako punkt
środkowy dla głównego ściągu wód, zcałćj rozległości
kopalnianej, w celu ich wypompowania na powierzchnią
za pomocą machiny parowćj, o sile 12 koni ponad szy
bem urządzonćj.

Wykonanie i urządzenie takowego

planu zakładu, przyczyniło się znacznie do powiększenia
kosztów kopalnianych, a żadnej korzyści nie przyniosło;
gdyż najprzód nie byłoto łatwą rzeczą, urządzić machi
nę parową, za czasów Dyrekcyi głównej górniczćj; gdyż
machiny parowe nie były tak udoskonalone i uproszczo
ne jak dziś, nie było jeszcze warsztatów, machin żela
znych na Solcu i wBiałogoniu, w których taki zakład,
jest nateraz zwyczajnym kalibrowym obstalunkiem; dla
czego zaprowadzenie machiny wodo-ciągowćj w Miedzia
nej górze, potrzebowało kilkoletniego czasu pracy, ro
zmaitych przysposobień, i znacznych kosztów; lecz gdy
to wszystko już było dopełnionem, gdy machina wpro
wadzoną została w ruch z pomyślnym skutkiem, siła ru
chu miała tak szkodliwy wpływ na wstrząśnienie całćj
budowli, że fundament machiny zakląkł się, mury wszy*

bie popękały, tłoki pompowe utraciły swój pion i poła
mały się, dlaczego całe urządzenie stało się bezużytecznem i zaniechanym. Przyczyną tego wypadku, były stare
odwieczne zroby podziemne, o których ani z planów, ani
ztradycyi żadnćj wiadomości powziąć nie można było;
zroby te okrążały szyb Jana popod fundamentami budowli
zakładu, a zapadły się wrczasie silnego działania machiny
i pomp, przez co fundamenta i mury w szybie uległy.
Co do 2go. Stolnia JSiewachloicska, zaprojektowaną
została na długość około czterech wiorst, założona nad
stawem Niewachlowskim w kierunku ku Kostomłotom,
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a dopićro za wsią Kostomłoty, tojest po wejściu w po
kłady iłów kruszconośnych Miedziano-górskich, miała *
być skręconą za linią kierunkową pokładu ku Miedzia
nej górze, i w tym ciągu miała połączyć się z szybem
wodociągowym Jana, z którego podług dopełnionych niwelacyj, podchodzić powinna w głębokości lat 24. W tym
kierunku, poprowadzona stolnia, powinna była przeciąć
całe uwarstwowanie pokładów wapiennych ku Kosto
młotom, i dać rozpoznać wszelkie żyły rud kruszcowych
ołowianych, które tak w górze Kostomłockićj, jako i na
całym ciągu skały wapiennej natrafiać można; następnie
odkryć całą rozciągłość warstwy Miedziano-górskićj,
w linii kierunkowo-zachodniej ku Kostomłotom, otwo
rzyć nowe pole budowy na rudy miedziane, nakoniec
ułatwić ciągnienie wód, które na stolnią tylko przez
połowę wysokości szybu pompować przypada.
Jakkolwiek cały ten projekt uważałhym za rozwlekły
i przesadzony, albowiem Miedziana góra , w budow ach
żadnej nie miała trudności, a dopływ wód nie był tak
bardzo wielki, aby potrzebnemi były kosztowny szyb
machinowy i stolnia , jednakowoż celu i usiłowań zganić
nie można; takie bowiem urządzenie daje rozpoznać dal
szy ciąg pokładu Miedziano-górskiego, i bez zawodu
otworzyłoby obszerne filary rud kruszcowych, których
wydobycie na długie lata byłoby zapewnionem. Lecz
jak szyb machinowy niepomyślnie był zakończony, tak
tćż i w prowadzeniu stolni, nieprzewidziane i nieobliczone zachodziły trudności; a najprzód: w długości przeszło
100 latrów, musiano się przekopywać przez kurzawki,
tojest piaski napływające, w których postęp przodka był
trudnym i powolnym, a utrzymanie i zabezpieczenie już
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wykonanego chodnika, potrzebowało mocnych i gęstych
podwójno-stęplowych cembrzyn; następnie po przekopa
niu kurzawek, nastąpiły tak twarde skały wapienne, że
ukopanie sążnia podłużnego, przy ciągłym, tojest dziennem i nocnem obsadzeniu robót, potrzebowało miesiąca
czasu i kilkuset zip. kosztów.
Przy takich trudnościach, przez ciąg lat 7, zaledwie
500 sążni stolni zrobiono, tojest y5 część całej zamie
rzonej długości.
Co do 3go. Szyb Barbary został bez żadnej trudności
zkopany i w głębokości latrów 44, doszedł do łożysk rud
kruszcowych, stosownie do planu założenia, czwartego
pogłębienia kopalni; obGtość wód nie okazała się bardzo
wielką, tak, iż podwójną siłą wodociągowego kieratu,
głębsza budowa w suchości dała się utrzymać. Rozpo
częty chodnik ku szybowi Stanisława, dla odcięcia czwarto-rzędowego pasu filarowego, nie uiścił oczekiwań po
żądanych ; w nim okazało się, że rudy miedziane niższej
kondygnacj i, znacznie zubożały, i że w miejsce łożysk rud
miedzianych, natrafiono na obfite rudy brunatno-żelazne;
pomiędzy któremi na rzadkich tylko ustępach, znajdowały
się sztufy czysto-lazurowej miedzi, częścią same w sobie
w gniazdach pojedynczych, częścią z rudami żelaznemi
połączonych; taki stan rud miedzianych, nie był godnym
osobnej na miedź budowy, a nawet gatunek takowej ru
dy, nie jest wcale do działań hutnictwa miedzianego
dogodnym, gdy miedź z niej otrzymana, jako w znacznej
części z żelazem połączona, w własnościach swoich kru
cha, mało jest do wyrobów użyteczną.
W takim stanie znajdowała się kopalnia miedzi, kie
dy wolą rządu było zwinąć Dyrekcyą główną górniczą
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w Kielcach, i ustanowić wydział górnictwa krajowego
w Warszawie, a głównym zamiarem, powiększyć produkcyą i wyrób żelaza.

Obfite rudy żelazne, na czwar-

tćm pogłębieniu kopalni Miedziano-górskiej natrafione,
stały się bardzo dogodne do pomyślnego rozwinięcia no
wych zakładów w Bobrzy, i w tych widokach odwieczna
kopalnia rudy miedzianćj, zamienioną została na bogatą
kopalnię rudy żelaznćj.
Lubo z doświadczenia otrzymanego w szybie Barbary,
i z wyprowadzonego na długość kilkunastu latrów cho
dnika ku szybowi Stanisława, nie można z pewnością
twierdzić, że na czwartćm pogłębieniu rudy nie są godne
budowania, gdyż takowe w dalszym ciągu mogły jeszcze
obficićj być odkrytej; co nawet obiecują łożyska rud
kruszcowych znajome pod szybem Stanisława, jedna
kowoż z tylolicznego doświadczenia w budowach na po
kładach formacyi warstwowej, za pewne można przyjąć

axioma: że wszystkie
massy
użytkowe,
w warstwach
J
m
J
swoich na upad, albo przechodzą w massy puste i uboże
ją, albo zupełnie się wykliniają. Zdanie to licznemi mo
żna sprawdzić przykładami, tak na warstwach rudy żelaznćj, tak na żyłach ołowiu, tak na gniazdach galmanowych, jako też nakoniec na stałych i regularnych war
stwach węgli kamiennych, chociaż dotychczasowo wnio
skujemy, że głębsze węgle kamienne, będą więcej bitu
miczne i w lepszym gatunku.

W teraźniejszem mojem

traktowaniu byłoby rzeczą zbyteczną, i nienależącą do materyi, utwierdzać takowe zdanie dowodami i doświad
czeniami; jednakowoż odnosząc projekt kopalni miedzi
do tego wniosku, nie uważam żadnych korzystnych wi
doków, za upadem warstwy postępujących, jak tylko
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zwał się podczas nieszporu do ludu, aby korzystając
z nieobecności Francuzów, powstał, i garnizon złożony
z garstki ludzi w pień wyciął; szczęściem, iż pewien roz
tropny mieszkaniec miasta, znając, na jakąby się miasto
odpowiedzialność naraziło, doniósł o tem komendantowi
placu, któren komendę swoją uprowadziwszy do Alhambry, tam się zamknął, i kanonika wziął z sobą. Za powro
tem gienerała Sebastyaniego, sąd wojenny osądził kano
nika na uduszenie na szubienicy. Tym bowiem sposobem
szlachta Hiszpańska karaną bywa: Na rusztowaniu jest
słup pod którym stoi krzesło; delinkwent siada, kat mu
na szyję zakłada żelazny halstuch i staje za słupem,
przez któren przechodzi szruba. Na dany znak szrubę za
kręca, i już po wszystkićm. Atoli kanonika rzeczonego
exekucya odbyła się z wielką ceremonią, i na placu pu
blicznym w obec całego ludu. Wyprowadzony z więzie
nia, zupełnie spokojny, postępował nawet z pewną du
mą i jako zwycięzca.

Wstąpiwszy na rusztowanie, po

odczytaniu wyroku: „Szkoda, donośnym zawołał gło
sem, że nie mam więcćj życia nad jedno, czemuż ich nie
mam trzydzieści, a wszystkiebym wtedy poświęcił dla
religii, Ferdynanda VII i Hiszpanii!” Usiadł, szruba skrzy
pnęła, lud rozrzewniony padł na kolana, a wojsko prze
defilowawszy, spokojnie wróciło do kwater.
W garnizonie naszym w Baza, ciągle byliśmy turbowani przez różnych partyzantów, a szczególniej przez
owego Saldibiasa, z którym znajomość moja do czasu
mego gubernatorstwa wMaryenas się odnosiła; nigdy
jednak do stanowczej nie przychodziło rozprawy.
Ażnakoniec 4go listopada 1810 roku, gienerał Blacke, uorganizowawszy nową armią w przewyższających
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tuje pomiędzy numi kula armatnia, niezgrabnie wymie
rzona przez naszego kanoniera, która o włos że nas oby
dwóch nie sprzątnęła.
Anglicy widząc że nam nikt pomocy nie daje, poraź
trzeci przypuścili na nas attak. Gdyśmy zaś spostrzegli,
że się nasza assekuracya cofnęła i półku na tamtej stronie
rzeki nie widać, zawołałem na Ilogojskiego aby czćm prę
dzej rzekę wpław przechodził, i z drugiego brzegu dał
ognia.

Na moje nieszczęście, nad brzegiem błotnistym

rzeki, koń się wy wraca pod kapralem z plutonu Uogojskiego, co ich przeprawę na chwilę wstrzymuje; tymcza
sem okryty chmarą Anglików, 14 ludzi z mojego pluto
nu straciwszy, szablą w ręku sobie toruję drogę, a rzu
ciwszy się w rzekę, szczęśliwie na drugi brzeg przepły
wam. Na tamtej stronie przy biegł Skrobicki Piotr, adjutant półkowy, z oznajmieniem, że trzeci raz przy wozi roz
kaz cofania się, a my go nie słuchamy.
W net po nim nadjechał szef Kostanecki gderając:
„otóżto szlachta Polska, szabelką wywijać, śmierć po
łykać, a rozkazów nie słuchać.” Wytłómaczywszy się przed
szefem, iż żaden rozkaz do nas nie doszedł, ruszamy za
nim, aż patrzę iż mój kasztan ciągnie za sobą nogę. Po
czciwe stworzenie, chociaż ranne, ocaliło mi jednak ży
cie.

Przechodząc ponad rzeką przez te miejsca, gdzie

z początku bitwy półk nasz stał uformowany, spostrze
gamy nagiego trupa; był to biedny nasz Jagielski: pier
wszą kulą trafiony, znalazł śmierć, którą sobie wywróżył.
Straciliśmy w tej smutnej wyprawie, kapitana Le
szczyńskiego; przeszyty kulą na wylot, umarł w kilka dni
późnićj i pochowany w mieście Llerena.
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Połączywszy się z półkiem, zastaliśmy Hiszpanów, Por
tugalczyków i Anglików, pod dowództwem marszałka
Beresford, już w szyku bojowym. Nieprzyjacielska armia
opierała lewe skrzydło o wieś Albuhera, ciągnąc linią
swoją

ponad

wzgórzami dosyć stromemi od Santa-

Martłia, i coraz to zniżającemi się od strony Olivenca i
Badajoz. U stóp tej pozycyi, płynęła mała rzéka Albuhe
ra. Prawe skrzydło zajmowali Anglicy, Portugalczycy
i Hiszpanie środek, i lewe skrzydło. Marszałek Soult, roz
poznawszy stanowiska nieprzyjacielskiej armii, przeko
nał się, iż ze szczupłemi siłami swojemi, niepodobna
mu będzie wszystkie punkta razem attakować.

Umyślił

zatem nierozdzielając sił swoich, massami działać.

Gie-

nerał Godinot dostał rozkaz opanowania wsi Albuhera
mocno przez Hiszpanów obsadzonej, a piąty korpus ma
jąc na swoim czele gienerała Girard (*), miał uderzyć na
Anglików, czyli na prawe skrzydło nieprzyjacielskiego
wojska; gienerał Latour-Maubourg w trzy tysiące kilka
set kawaleryi powinien go był wspierać, i po opanowa
niu pozycyi nieprzyjacielskiej, ścigać rejterujących się An
glików.

Cały ten obrót miał się uskuteczniać pod asse-

kuracyą artylleryi Francuzkićj, będącej pod dowództwem
gienerała Ruty.

Jedną zaś bateryę lekkiej artyleryi zo

stawiono do dyspozycyi gienerała Godinot.

la więc ba-

terya 16go maja z rana rozpoczęła bitwę.

Już Godinot

był przeszedł rzekę, i we wsi Albuhera morderczy roz
począł ogień, już Girard uderzywszy z natarczywością na
prawe skrzydło nieprzyjacielskiej armii, zmusił Angli(*) Dowódzca korpusu Vgo marszałek Mortier. był za urlopem
we Francyi, a gienerał Erlon mający go zastępować, nie był je
szcze przyjechał.
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ków do wolnego i porządnego odwrotu, którym ciągnąc
się ku środkowi, nie cofać się, ale wzmocnić tylko chcieli.
Postrzegłszy ten obrót marszałek Soult, rozkazał półko
wi naszemu z boku na nich uderzyć.

Poszliśmy do atta-

ku, a mając szeroki wąwóz do przebycia, przebywając
go, i formując się w oczach nieprzyjacielskiej linii, wpa
dliśmy na nią szwadronami.

Rozbiwszy trzy półki pie

choty Angielskiej, zabraliśmy im 1000 niewolnika i sześć
armat, a odparłszy attak Londyńskiego półku dragonów,
któren nas chciał oskrzydlić, w porządku wróciliśmy na
dawne miejsce.

Przez ten czas gienerał Godinot bijąc

się ciągle wAIbuhera, ze wsi jednak nie zdołał jeszcze
wyparować Hiszpanów, gienerał zaś Girard z bagnetem
w ręku, massami opanował pozycyę przez Anglików zaj
mowaną.

Pićrwsze to powodzenie, drogo jednak oku-

pionóm zostało; mieliśmy bowiem dwóch gienerałów za
bitych, trzech rannych (*), a były bataliony, w których ani
jeden nie pozostał oficer. Po tym pierwszym attaku, 5ty
.

korpus miał się rzucić na drugą i trzecią linią nieprzyja
cielską; taki był bowiem rozkaz marszałka, ale nie było
już komu go wykonać.

Piechota zatćm nasza schodząc

z zajętćj pozycyi, zaczęła się cofać, a Anglicy zaczęli za nią
postępować.

Już bitwa dla nas przegraną być miała,

gdy gienerał Ruty, zebrawszy całą artyleryą, morderczy
rozpoczął ogień, któren trwając przez godzin kilka, ogro
mne straty w szeregach nieprzyjacielskich poczynił.

Już

się był gienerał Godinot zpod Albuhera cofnął, gdy
marszałek Beresford, spostrzegłszy stagnacyą w naszych
(') l‘od Albuhera, zginęli gieneralowie Werle i Pepin, zabitych
i rannych mieliśmy do 6,500, strata zaś ze, s t r o n y nieprzyjaciela
dochodziła do 10,000-
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poruszeniach , całą swoją piechotę chciał na nas rzucić,
dla rozstrzygnienia losu bitwy. Spostrzegłszy to marsza
łek Soult, przybiegł przed iront naszego półku i zawo
łał: „Pułkowniku! ratuj honor Francyi.*’ Gdy Konopka
zakomenderował do attaku, wpadliśmy na nieprzyjaciela,
którego w samym marszu wstrzymawszy na chwilę, da
liśmy czas gienerałowi Latour-Maubourg do posunięcia
się naprzód, i zniweczenia zamiaru tak szkodliwego dla
nas. Anglicy w swoich rapportach donosząc o batalii
pod Albuhera, o naszym półku temi nadmieniają słowy:
„Polacy zaczęli tę bitwę, utm m ali, i z największą chwa
łą zakończyli.”
Tu się też zakończy ła długa nasza pokuta za utracone
pod Jovenes sztandary. Pułkownik przedstawionym zo
stał na gienerała, a my dostali jedenaście krzyżów legii
honorowéj na nasz półk, z których i mnie się nakoniec
dostał, za utratę trzech koni zabitych pode mną, będąc
prócz tego pałaszem cięty i przestrzelony. Straciliśmy
w półku pod Albuhera pięciu oficerów zabitych, jedena
stu rannych, i ze dwustu żołnierzy rannych i zabitych.
Po bitwie pod Albuhera, armia Francuzka z 17 na 18
maja przybyła do Solano, dwudziestego do Fuente-delMaestro; dwudziestego drugiego do Ribeira, a czwartego
do Llerena. Anglicy odstąpili od oblężenia miasta Badajoz;
a Lord Wellesley, objął całćj armii nieprzyjacielskiej do
wództwo. Pochowawszy zabitych i pozbierawszy rannych,
dopićro dnia trzeciego po bitwie, obie armie opuściły
plac pobojowiska. Nasi zniósłszy rannych do poblizkiego
lasu, tam ich bez opatrzenia, żywności i ratunku zosta
wili. Jak kto mógł, tak się ratować musiał. Będąc sam
dwa razy ranny, na koniu o trzech nogach, straciwszy
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wszystko co miałem, przy pomocy Francuzkiego dragona,
któremu na placu bitwy odcięto prawą rękę, przez dzie
więć dni maszerując wśród kraju zamienionego w pusty
nię, przybyliśmy na koniec do przewozu na rzece Gvadalquivir.

Tam dostałem się z wielką trudnością na

drugą stronę rzeki, którą jak oblężoną zastałem przez
rannych różnego stopnia i maruderów; odtąd pochód
nasz już był mnićj przykrym i utrudzającym, opatrzeni
bowiem wszędzie w kwatery, dostaliśmy się nakoniec do
Sewilli, gdzie nas umieszczano w lazarecie, założonym
za miastem przez królowę Izabellę. Chociaż budynek
ten ogromem swoim zadziwiał, jednak nas pomieścić
nie zdołał, szczególnićj po bitwie pod Albuhera, a kory
tarze nawet zalegały rannemi.
W
z

Sewilli znalazłem wielu rodaków, szczególniej

7go półku piechoty księstwa Warszawskiego. Tam

złączyłem się z walecznym naszym szefem szwadronu
Huppet, któren dowiedziawszy się o mojem przybyciu,
kazał mnie natychmiast do lazaretu przynieść; a powziąwszy wiadomość od doktorów, iż byli za odcięciem mi
prawćj ręki, i wstrzymywał ich tylko nadzwyczajny mój
stan osłabienia, ulokował mnie w swoim osobnym po
koju w lazarecie, gdzie wesołym humorem i rzadką wy
trwałością do cierpliwości w cierpieniach, zachęcał.
Zamknięci w szpitalu, pod bokiem miasta opasanego
murem, z bramami mocno strzeżonemi i tam nawet
ranni bezpiecznemi nie byli. Jednej bowiem nocy pogo
dnej, partya gierylasów przeciągnąwszy około lazaretu,
napadła na straż u bramy stojącą, pochwyciła oficera
z całą wartą, a gdy ich prowadziła przed naszemi oknami,

widzieliśmy, jak szturgano, popychano te n ie s zc zę śliw e
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ofiary. Ten widok przeraził wszystkich, a obawa aby nas
kiedy nie wymordowano, odtąd nam pokoju nie dawała.
Tą myślą przejęci, jedni przygotowywali broń ku obro
nie, drudzy z bojaźliwych żartowali, gdy pewnej nocy,
żołnićrz Francuzki lekko ranny, wypatrzywszy, iż sąsiad
jego mocno ranny ma bogaty zegarek, skoro się w sali
uciszyło, wyciągnął mu go zpod poduszki.

Właściciel

zegarka obudziwszy się raptem, zawołał przeraźliwie:
„łapaj złodzieja!” Każdemu z nas ze snu przebudzonemu
zdawało się, że wołają do broni. Dalej więc uciekać.
Sztukanie po korytarzach na kulach, lub szczudłach cho
dzących, wrzask i jęki poprzewracanych na schodach,
zagłuszały wszystko. Nie można było słyszćć czy warta
str/.ela, oni wiedzieć co się poza lazaretem dzieje, gdy
tymczasem do każdych drzwi się dobijano. Ja z Hupetem zatarasowaliśmy drzwi nasze, przygotowaliśmy szable,
z mocnćm przedsięwzięciem bronienia się do ostatka.
Aż nakoniec dnieć zaczęło, i rzecz cała się wykryła.
Smutna ta pomyłka drogo nas kosztowała; znaleziono
bowiem umarłych, po korytarzach, schodach, po kloa
kach , pod strychem, nawet na dachu. Żyjących zaś tru
dno było nazad sprowadzić i do zdrowia przywrócić.
W ielu tćż korzystając z okoliczności, umykać z lazaretu
zaczęło. W" tych liczbie i ja byłem, a namówiony przez
Trzebuchowskiego, umknąłem do półku, gdzie mnie
sztabowy nasz lekarz Rórjch z niebezpieczeństwa wy
prowadził, ale do zdrowia nie przywrócił.
Po bitwie pod Albuhera, korpus nasz cofnął się do
miasta Llerena, gdzie spoczywają zwłoki kapitana Le
szczyńskiego, Sabo i Mikołowskiego. Wnet po naszćm tam
przybyciu, nadciągnął korpus marszałka Marmonta, niby
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nam w pomoc przysłany. Poczem posuwając się za An
glikami , dotarliśmy aż do fortecy OIinvenca w poblizkości Badajoz, na granicy Portugalskiej,

leżącej.

Tam

pólk nasz, utraciwszy w niewolą wziętego oficera Ska
rżyńskiego, wrócił do Sewilli, zkąd półkownik Konopka
szczątki tego pólku zaledwo z dwustu ludzi złożone,
dniem i nocą poprowadził przez Grenadę do Baza, gdzie
zwycięztwo nowe odniosłszy, powtórnie do Sewilli po
wrócił.
Przyszła też nominacya półkownikowi Konopce na
gienerała. Szef Huppet na szczudłach do Francyi powró
cił, a szef Kostanecki dla słabości zdrowia, opuścił Hisz
panią. Przysłano zaś na dowódzcę naszego półku, ma
jora Dębińskiego. Ranni, wyleczeni wrócili do służby,
i półk z cztćrechset koni złożony wyruszył ku Badajoz.
Trudno mi spamiętać nazwiska tej pozycyi, którą zaj
mowaliśmy ponad rzeką rozpołożeni, oko w oko pa
trząc sobie z Anglikami; było to wszakże po żniwach
w roku 1811.
W całej okolicy wielki był niedostatek wszystkiego,
furażu trzeba było szukać daleko. Co noc występowano
do broni, a po rozstawieniu placówek i wysłaniu patro
lów, konie w wiosce mieszczono; gdzie jak kto mógł,
tak się żywił. Dnia pewnego, Angielska kawaler>a spę
dziła nam placówkę, półk wystąpił do boju, i pomimo
nieprzyjacielskiej przemagającej siły, wspićrany armatnim
ogniem, długo się jćj opierał. Nakoniec spostrzegliśmy,
iż armia nieprzyjacielska postępuje ku nam; lękając się
zatćm oskrzydlenia, dzień cały cofaliśmy się w najwię
kszym porządku.

Połączy wszy się z piechotą

rozdano

wojsku żywność, ale w tak małej ilości, iż na czterech
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oficerów dostało się po bułce chleba, którą zjadłszy
z czosnkiem i popiwszy wodą, przez całą noc nie przesta
liśmy się cofać. Nad rankiem stanęliśmy wBerlanga, gdzie
nasza piechota i artylerya mocną zajęły pozycję. Ztamtąd przed zaczęciem bitwy wyprawiono rannych i cho
rych do Kordowy, kędy i mnie mocno chorego wysłano.
Gdy doktorowie uznali, iż długiej potrzebuję kuracyi,
nim będę mógł wrócić do frontowej służby, uzyskałem
pozwolenie opuszczenia Hiszpanii, i udania się doFrancyi
do miasta Sedan, gdzie był zakład naszego półku. Lecz
na to trzeba było czekać okazyi, czyli eskorty, do odpro
wadzenia furgonów, więźniów i skarbów zabranych,
a ponieważ to się nieczęsto zdarzało, oczekiwanie moje
musiało być długie.
Zaraz po bitwie pod Berlanga, bez żadnej korzyści
stoczonej, przyniesiono do lazaretu w Kordowie Piotra
llogojskiego, na flankierach na wylot obok samego serca
przestrzelonego. Lekarze obejrzawszy ranę jego, osądzili
ją być śmiertelną, jednak pomimo ich zdania, Rogojski
się wygrzebał i dotąd żyje, zdrów i czerstwy.
Przyszedłszy cokolwiek do zdrowia, odkomenderowa
ny zostałem do Jaen, do odebrania dla półku koni wrekwizycyą zabranych. Wtem przyszedł rozkaz z oznajmie
niem, że półk dostaje za dowódzcę półkownika Stokow
skiego zgwardyi Krasińskiego, i że ten z dwoma szwa
dronami, oczekuje na nas w mieście Yittoria, zkąd połą
czywszy się z całą legią Nadwiślańską, mamy się udać
przez Francyą do Polski. Na tę wiadomość o mało że
każden z nas z radości nie oszalał. Ruszyliśmy do Kordo
wy gdzie zaledwo połączeni zpółkiem, odebraliśmy prze
ciwny rozkaz, aby dniem i nocą pośpieszać w pomoc
Tom I. Mariec

1845.

75

596

PAM IĘT N IK I M O JE

W IH S Z P A N II.

oblężonej przez Anglików fortecy Badajoz. Dowiedzie
liśmy się zarazem, że lord Wellesley przeważne odniósł
zwycięztwo nad marszałkiem Marmontem, i że fortecę
Badajoz, którą marszałek Mortier po całorocznym oblę
żeniu zaledwo zdobył, Anglicy usiłują nam koniecznie
odebrać. Westchnąwszy zatem głęboko, ruszyliśmy ku
Badajoz. Przemaszerowawszy pod Albuhera, zastaliśmy
nieprzyjaciela rozłożonego na tych samych pozycyach,
które zajmował podczas bitwy tam ztoczonćj. Równo ze
świtem jużeśmy się szykowali do boju, aż tu ani jednego
Anglika nie masz; dalejże więc gonić za niemi. Przyma- szerowawszy pod Badajoz, już tam nie znaleźliśmy Angli
ków, gdyż w wilią naszego przymarszu, od oblężenia od
stąpili. Wróciwszy ztamtąd, rozłożyliśmy się garnizonami
w Sewilli, w Jaen, Baza, w Grenadzie, Maladze i Kordo
wie.

Ale zaledwieśmy dni kilka na miejscu odpoczęli,

przychodzi znów rozkaz, ażeby dniem i nocą pośpieszać
ku Badajoz, dokąd skorośmy znów przybyli, nie znaleźli
śmy powtórnie Anglików. Widoczną zatem było rzeczą,
iż nieprzyjaciel marszami i kontrmarszami chciał nas wy
niszczyć.

Gdy późnićj poraź trzeci odebraliśmy rozkaz

spiesznego pochodu ku Badajoz, nimeśmy zdążyli for
tecy na pomoc, już ta szturmem zdobytą została. Zdo
bycie tćj fortecy przez Anglików, było wielką dla nas
klęską; tam bowiem prócz ogromnych magazynów ży
wności i potrzeb wojennych, utraciliśmy wielkiego kali
bru armaty, umyślnie tam odlćwane, a służyć mające do
bombardowania Kadyxu.
Z obozu pod Ginneta, wyprawiono konwoj do Francyi, do którego przyłączony zostawszy, opuściłem półk
(j października 1812 roku. Smutno mi było po raz pier
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wszy z kolegami się rozstawać; myśl tylko powrotu do
kraju była jedyną moją pociechą.
W głównej kwaterze taki był natłok chcących opuścić
Hiszpanią, że rozkazano lekarzom każdego rewidować,
stan słabości opisać, i tylko rzeczywiście niezdatnym do
służby i kalekom, wydawać marszruty. Uzyskawszy tako
wą, wr towarzystwie kapitana od strzelców konnych,
z bogatej familii w Paryżu zamieszkałej pochodzącego, ru
szyliśmy wr góry okrążające prowincyą Walencyą. Prze
szedłszy owe góry, ujrzeliśmy się w kraju,

któren

śmiało ziemskim rajem nazwaćby można. Kraj piękny,
urodzajny, wszędzie lud ochędożnie ubrany, czerstwy i
wesoły, wrpośród drzew owocowych, około uprawy roli
pracujący. Wszędzie domy porządne, w których wygo
dne znajdowaliśmy kwatery, przyjmowani uprzejmie,
z wielką gościnnością, i do sytości karmieni (1). Nigdzie
ani wzmianki o partyzantach, o rozbojach po drogach,
o niebezpieczeństwie w podróżach.

Wszędzie opieka

rządu i sprawiedliwość, wszędzie tćż imię marszałka
Soult wspominane ze czcią i uszanowaniem.

Klimat

umiarkowany, od północy zasłonięty górami, od połur

dnia Srodziemnem morzem oblany. Pomiędzy drzewami
okrytemi doskonałemi owocami, Wralencyanie sieją ryż,
kukurydzę, i inne zboża. Skoro jedno zbiorą, natychmiast
drugiem zasiewają pola, do polćwania zaś pól lub ogro
dów, mają w kanałach wodę, którą za pomocą śluz za
trzymują lub wypuszczają, stosownie do potrzeby.
Miasto stołeczne Walencyą znaleźliśmy schludne, do
my wniem porządne i wygodne, ulice szerokie, kościoły
(1) W wielu miejscach w Hiszpanii» konie karmią tak nazwanemi
świętojańskiemi rożkami.
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i gmachy publiczne wspaniałe, place obszerne, liczne
sklepy napełnione bogatemi towarami, ruch mieszkań
ców wielki.

Byłto właśnie dzień niedzielny; książę Dal

macji otoczony licznym sztabem, i żona jego w towa
rzystwie pięknych kobiet, udali się do świątyni pańskiej
na nabożeństwo. Duchowieństwo, władze miejskie, i lud
zgromadzony, z radością witali marszałka, przed którym
po nabożeństwie, wojsko składające miejscowy garnizon,
przedefilowało na rynku przy odgłosie muzyki. W Walen
cji połączyłem się z Piotrem Rogojskim, a wyrobiwszy
mu marszrutę, ruszyliśmy razem w dalszą drogę. Prze
bywszy Arragonią, dostaliśmy się do Saragossy, czyli ra
czej do rozwalin tego bohaterskiego miasta.

W całćm

mieście niebyło jednego domu, którenby nie nosił na
sobie piętna wojny.

Wokoło miasta ogrody wycięte

lub spalone, ziemia leżąca odłogiem, a w środku niej
Saragossa, jak pomnik wśród cmentarza z napisem: icy-

tneałośc i męzlwo!
Znaleźliśmy wSaragossie rodaka Suligcwskiego, ofi
cera od piechoty, któren ożeniwszy się z Hiszpanką, wziął
dymissyą i tam pozostał.

On nas zapoznał z familią żo

ny, u której, uczęszczając podczas naszego pobytu wSara
gossie, słyszałem oddawane przez mieszkańców pochwa
ły talentom

wojskowym marszałka Moncey;

Sucheta

z uwielbieniem wspominano, a gienerała Chłopickiego
i półkownika Klickiego, nazywano bohaterami.

Stary

ksiądz kanonik, strjj żony Suligowskiego, zapytał nas je
dnego razu: „Dlaczego Polacy tej samej religii co H i
szpanie, są jednak ich nieprzyjaciółmi? czyśmy kiedy
wasz kraj naszli, wasze mienie zabrali, wasze znaczenie
zniszczyli? Powiedzcie otwarcie, dlaczego się tak ślepo
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za cudzą sprawę poświęcacie? Nie możecie się pomie
ścić wygodnie na waszej ziemi, szukacie u Francuzów
chleba? to przyjdźcie'do nas, i my wam chleba damy,
a będziecie braćmi naszemi.”

Trudna była odpowiedź

na wyrazy prawdy wyrzeczone przez starca; westchną
łem głęboko, a westchnienie moje może i on zrozumiał!
WSaragossie czekaliśmy aż się zbierze cały konwoj wy
syłany do Francyi, któren skoro się sformował, ruszyliśmy
w drogę. Ranni gienerałowie dowodzili plutonami, a ofi
cerowie z których niektórzy tak byli słabi, że się do sio
deł na koniach przywiązywać kazali, stanęli w szeregach;
zresztą, kto jak mógł, tak się zabierał do tćj niebezpie
cznej przez góry Perpignanu przeprawy. Do eskorty mie
liśmy oddział wojska.

Sławny partyzant Mina, w tych

górach że tak powiem panował, jemu płacono za karty
bezpieczeństwa, a on konwoje jak mu się podobało, albo
przepuszczał, albo do niewoli zabierał.

Byliśmy przeto

w jak największćj obawie, ażeby się z partyzantami nie
spotkać, bo chociaż w porządku maszerowaliśmy, w przy
padku napadu, nie mogliśmy jak tylko słaby opór sta
wić.

Po trzech dniach naszego przez góry przemarszu,

podczas którego koczowaliśmy pod gołem niebem, dnia
czwartego stanęliśmy szczęśliwie na ziemi Francuzkiej.
Tu się dla mnie zakończyła kampania Hiszpańska;
a lubo półk mój w Hiszpanii jeszcze pozostał, opisywać
czynów, których świadkiem nie byłem, nie powinienem i
nie mogę.

Dla tćjże samćj przyczyny przemilczać muszę

o wielu oficerach z naszego półku, którzy rozsypani po
różnych

miejscach półwyspu, na

chlubną wzmiankę

w dziejach wojennych zasługiwaćby mogli.

W tych li

czbie pićrwsze trzymają miejsca: Kazimierz Tański, któ-
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ren przy końcu kampanii Hiszpańskiej, dowodził nowosformowanym półkiem 4tym piechoty legii Nadwiślań
skiej, i Wojciech Dobiecki, któren przy pierwszym sztur
mie Saragossy, był w naszym półku porucznikiem. Z mia
sta Francuzkiego Pau, dostawszy dla siebie i Rogojskiego dalszą marszrutę i zarazem adres towarzysza naszej
podróży kapitana Francuza, ruszyliśmy przez Bordeaux
do Paryża.
(Dokończenie nastąpi.)

O MNIEMANYM TRYBUCIE
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(Dokończenie.)

Do dalszego opisu czynów Bolesława,brakło już Dytmara: umarł jak wiadomo r. 1018, niezrobiwszy tylko
w tym jednym pod I. przywiedzionym, (i jak mi się zda
je, póznićj dopisanym wykrzykniku i naganie cesarza),
lennikiem i hołdownikiem Mieczysława, a Polski nigdy.
Światłość wiekuista niech mu przyświeca! my zaś dla
jego i naszego odpoczynku, przejdziemy szybko czynno
ści cesarzów, w stosunku do narodów Słowiańskich i
Polski, aż do śmierci Dytmara, a to idąc za nowszemi:

«gcgctoifd), Scrfud) cincr ©cfcf)id)tc .ftarfó be3 ©rof*
fen. 2. ©icfcbrcd)t, SBenbifdje @cfd)id)tcn, S crliti 18 43.
6. $i. Sftenjel, bie ©efd>id>ten ber 2)etitf<f)en (1).
Karol wielki, pierwszą wyprawę robił 789 r.: posu
nął się ku Pennie i morzu, ogniem i mieczem pustosząc
kraje Słowian. Dragowit, znakomitszy naczelnik, poddał
mu się i dał zakładników.

Hegewisch mówi, że ta wy

prawa, pierwsza Karola W ., więcej dla pomszczenia się
za najazdy, niż dla podboju była przedsięwzięta.
(1) Bez odsyłania do stronnic, przedstawiam treści zbiorowo.

G02

O MNIEMANYM TRYBUCIE

R. 798, mścił się śmierci Wizana czy Wilzana wo
dza Obotrytów: pustoszył lewy brzeg Elby, ale jej nie
przeszedł.
R. 798 zwyciężył Nordlingów pod Suentana (Suentifeld).
R. 806 zwyciężył Serbów pod Guercha, gdzie zginął
Miłoduch książę ich.
R. 809 miał przejść Elbę i pustoszyć kraj Linów i Betheniów. Oznaczył także linię oddzielającą Saxonią pół
nocną od Słowian: ta podług Adama Bremeńskiego,
poczynając od Elby, przy dzisiejszym Lauenburgu, nad
Delwenau pod Lubeką, przez Trave, Trawenhorst do
jeziora Plon, szła dalej zachodnim brzegiem Swentiny
do morza wschodniego (1). To było ostatnićm jego dzie
łem przeciw' narodom Słowiańskim.

Ludwik pobożny, r. 838 wojował z Wilkami i Lina
mi, ale ich pokonać nie mógł. f r. 840.

Ludwik Niemiecki, nie wojował ze Słowianami, nie
rządził w ich krajach, haraczu nie brał, tylko podarunki.

Arnulf, r. 895, nie mógł haraczu wymódz i musiał się
jak poprzednik, podarunkiem kontentować.

Samemu

Światopełkowi niemogąc §ię oprzeć, szukał pomocy
Węgrów. Borzywoj Czeski sam się książęciem mógł
zrobić.

Ludwik dziecko, nie mógł się oprzeć Węgrom i haracz
im płacił; mimo którego r. 906, spustoszyli całą Saxonią i połowę Niemiec.

Konrad 1. miał w państwie własnem do czynienia. R.
915, Węgry, Duńczycy, i Słowianie (Wendowie), na(ł) Tu pokazuje się Eginharda chełpliwem posunięcie granic
aż do Wisłv.
9
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padali Saxonią. Pod tym królem, mówi Menzel, Niemcy
były słabe i bićdne, bo niebyły wstanie poskromić na
czelników, chcących niepodległe tworzyć państwa.

Henryk 1. R. 924 wpadli Węgrzy. 928 i 927 wo
jował z Hawelanami. 929 dnia 4 paźdz., miała być
wielka bitwa pod Lunkini (Lenzen i Pregnity), w którćj
20 tysięcy Słowian miało zginąć, a miasto Lunkini się
poddało. 932 z Łuzyczanami, 931 zObotrytami, 933
zWęgrami, których zwyciężył, 934 z Wagryanami, 936 f .

Ollon 1 Wielki, w r. 936. Ekkekard ginie przeciw
Słowianom.

Geron postanowiony zwierzchnikiem Sło

wian (Wendów).

Jednej nocy 30 książąt upojonych

w gościnie morduje. Obotryci powstawszy, znoszą Haika
wodza cesarskiego. Jeden odłamek narodu Słowiańskie
go Wilków, Redaryowie, przez lat 3, tyle dają do czy
nienia Ottonowi W . że o Włoskich sprawach baczyć nie
mógł. Zdrada dopiero Tugumira, poddała miasto w rę
ce cesarza, i na lat kilkanaście, Słowian swemi skutkami
ucisnęła.
R. 968 zafundował Otton biskupstwa Merzeburskie
i Zeizskie: na prawym zaś brzegu Elby dla Łuzyczan,
Milzienów i ich Słowiańskich sąsiadów, po drugiej stro
nie Robra, osobne Misneńskie. Granice tej ostatnićj dyecezyi były: Od źródeł Odry, linią do źródeł Elby: ztamtąd do punktu zetknięcia się Czech z włością (pagus) Nizani, a potćm przez Elbę do źródeł Muldy, idąc za ko
rytem aż do ujścia, zająwszy Luzici i Selpoli, do waro
wni Sulpice, a potem w górę Odry aż do jej źródeł. Bi
skupstwo to, Misneńskiego nie otrzymało od cesarza (1)
•

*

i i »I

(1) Erekcyą tego biskupstwa, ob. u Meiboma Ser. rg. T. J,
p. 752.
Tom 1. Mariec 1845.
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uposażenia, bo tam Otton widocznie nic do rozdania nie
miał. Byłoto biskupstwo w ścisłem znaczeniu in parli-

bus infidelium., Tegoż samego roku, otrzymał od papieża
palliusz, Adalbert opat Weissenburgski, wraz z pełno
mocnictwem urządzania parafii w krajach Słowiańskich
za Salą i Elbą. W tym też czasie, Mieczysław miał za- .
fundować biskupstwo Poznańskie, i przełożyć nad nićm
Jordana: okazuje się zatem z położenia i okoliczności, że
Otton W . chyba dobrą radą mógł się przyłożyć do fundacyi tegoż biskupstwa. Gdy trzy wymienione wyżej dłu
go się jeszcze chwiały, Poznańskie w żaden sposób kwi
tnąć nie mogło; i jeżeli w tym czasie zafundowane, z na
rodowego tylko rozporządzenia nastąpić to musiało;
gdyż kronikarze Niemieccy, nie byliby pewnie zamilczeli,
nie byliby zaniedbali podać potomności jego erekcyą, jak
podali Misneńskiego, choć go cesarz nie uposażył. Ża
dnego więc poparcia mniemanego hołdownictwa Polski,
w przypisywanćj fundacyi biskupstwa Poznańskiego Ot
tonowi W ., wynajdywać nie mogą ani Niemieccy, ani Pol
scy kompilatorowie; a przyleganie do tak ulotnćj, niczem
niepopartej tradycji, niegruntownem rozpatrzeniem się
whistoryi, lub też stronnictwem się wydaje.

Cheł

pliwość jest zarazą historyi, a żywienie potakiwaniem,
jest już chorobą.

Ouon I I nie wojował z Polską, jeżeli przystaniemy
do twierdzenia, że nie Mieczysław Piast, lecz inny jakiś
Mesico Słowiański, sprzymierzył się za Henrykiem pre
tendentem przeciwko cesarzowi.

Zbyt ciemne są tej

wojny opisy, aby w nich doczytać się można, jakie skut
ki z nićj na Polskę spłynęły. Nie mógł tćż (choćby i wo
jował z Polską) nic przeważnego dokazać, gdy r. 983 po-
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tężnie od Słowian pod wodzą Mistywoja księcia Obotrytów
naciskany, mając dopićro lat 29, życie (jak piszą niektó
rzy) ze zgryzoty zakończył.

Otton I I I , od obrania r. 983, do dnia 24 stycznia
1002 r. dnia śmierci swojej, dwóch lat nie przeżył bez
wojny ze Słowianami. Wszystkie prawie biskupstwa od
Ottona I fundowane, upadły; poganizm skrycie i otwar
cie powracał. Misty wój Obotrytów księcia raz z cesarzem
trzymał, drugi przeciw niemu wojował. R. 994, wszy
stkie niemal pokolenia Słowiańskie powstały.

Cesarz

musiał szukać pomocy Czechów, i (jak utrzymują Nie
mieccy pisarze) Polaków.

Z tych jedni (1) Bolesława,

drudzy syna jego Mieczysława (2), przeznaczają na tę
usługę. Każą mu oblegać i choć na czas krótki opano
wać Brandeburg; gdyż Kizo (3) z Lutykami wnet go
odebrał; Mistywój zaś 999 r. spalił. Mówią także histo
rycy Niemieccy, że Bolesław zażądał od tego cesarza
przysłania duchownych z Rzymu: dwóch pustelników, Be
nedykt i Jan (4), mieli się tej missyi podjąć; tymczasem
Otton umarł. Byłoby to skazówką, że i wrPolszczę poga
nizm się niejako powracał (5).
(1) Bruno. Vita S. Adalberti. 21.
(2) Kronika Hildesheimska, p. r. 99-5. To wysłanie Mieczysła
wa ligo pod Brandeburg, dowodzi, jak kronikarze średnich wie*
ków nierozważnie bajali o Polszczę. Mieczysław syn Bolesława
Chrobrego ur. 900 r., miał więc gdy oblegał Brandeburg r. 994,
lat trzy, według kroniki Kwedlinb.
(3) Ditmar p. 78. Ann. Saxo p. 352.
(4) Giesebrecht, T. 11, s. 4, za Dytmarera, Damianim i Kron.
Kwedlinb.
(5) Długosz, Kromer i inni nasi dziejopisowie podają, że Bo
lesław zażądał ich od ś. Romualda opala Kamedułów. Do nich
gdy się 4ch krajowców przyłączyło, osiedli w miejscu, gdzie
dziś leży miasto Kazimiérz. Mieli poginąć r. 1009 czy 1010.
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Z tego razem jawnie się pokazuje, że Otton III ani
szkodzić, ani pomagać nie był wstanie. O bytności jego
w Gnieźnie, nie zgadzają się ani późniejsi, ani dawniejsi
historycy Niemieccy; a koronowanie Bolesława przez te
go cesarza przy owych odwiedzinach, jest przez wielką
obu epok pisarzy liczbę zupełnie zaprzeczone, albo zamil
czano; poczynając od samego Dytmara. Zgodniejsze pe
wnie z prawdą, a nawet niektóremi kronikarzami (I)
jest podanie, iż koronę sam sobie włożył na głowę: wię
cej nawet potędze odpowiadające. W tym razie przyzna
nie Kromera, i innych Polskich historyków, jakoby Ot
ton wyzwolił Bolesława przy ukoronowaniu od trybutu,
samo przez się upadłoby, i okazało pokryciem bajki,
bajką.

Henryk II. jak kończył wyprawy przeciwko Bolesła
wowi Chrobremu, już wyżej namieniwszy, nie chcę po
wtarzać. O owćm tylko przejściu pod Poznań i (lanym
pokoju, często od historyków Niemieckich wspomina
nym, chcę jeszcze pomówić.
W żadnym z Polskich pisarzy, niéma wzmianki o Po
znańskim pokoju. A skoro Dytmar i wszystkie za nim
kroniki, co przedmiotem układów być miało i co posta(1)
Kronika Kwedlinburska p. r. 1025. Dux Poloniae obltu
Henrici Imperatoris Augusti comperto, elatus animo, visceretenus superbid perfunditur adeo, ut unitam sibi etiam imponi
coronam, temere est usurpatus.
Otto Frusingrnsis lib. VI. c. X X V III. Boleslaus Polonorum dux,
qui ab antecessore suo Henrico, noviter subactus fuerat, a regno
dividí, rexque per se vocari molitur. Qui non multo post moriens &c. &c.
Wippo p. 470. Eodem anno Boleslaus Slavigena, Dux Polono
rum, insignia regalia et regiuui uomen in injuriam Regis Chunradi, sibi aptavit, cujus temeritalem cita mors exinauivit.
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nowiono, nie nauczają, podanie to, zdaje się być bardzo
wątpliwem. Jeżeli zaś ma być prawda, że Henryk tak
daleko się posunął w kraje Polskie (jak piszą Niemcy),
musiałato być wyprawa podobna do Francuzkiej w roku
181*2; gdy wojsko zgłodzone, ztrudzone i nieliczne,
„s cesarzem łzy roniącym powróciło do domu (1)”. Prze
cież chełpliwość całćj rzeszy kompilatorów Niemieckich,
jest niepohamowana; gdy od Dytmara czasów, aż do
dnia dzisiejszego czytać się daje, przy opowiadaniu tego
przyjścia pod Poznań: „ cesarz przebaczył, udarował po

kojem i t. p.” Rzecz ciekawa, czy partacze historyczni (2),
za ośm wieków, będą podobnie opisywać wyprawę Na
poleona do Moskwy? Czy będą tak lekkomyślni, że nie
powiem bezczelni?
Co się zaś tycze spraw Słowian Nadelbiańskieh za te
go cesarza, dostrzedz się daje mniej spójności w odpićraniu najazdów Niemieckich. Być może, iż dzierżenie
Bolesława krajów nad środkową Elbą, więcej uważane
było za zdobycz, jak za wyswobodzenie, i równie się
jego obawiali Słowianie tameczni. Powstali jednak prze
ciw ostatniemu Obotryci, pod wodzą swego Mistywoja,
a Wagryanie pod Mizzidroga wnet po śmierci Ottona,
spalili Hamburg, wymordowali księży, i jarzmo cesar
skie spoinie z duchownćm zrzucili. Za przybyciem atoli
(1) Kron. Kwędlin, jak wyżej.
(2; Używam tego nazwiska na oddanie Schlozera Stoplerów.
Prócz tego, należy się niejednym przymiotnik fałszywych. Np.
H. Contractus pod r. 1004 napisał: „et Boleslaronem ducem Sclavorum, cum tota gente sua subjugavit.” Heneliusz u Somersberga, T. 11, p. 204, po Sclavorum: dodał: „ P o lo n o ru m Mała ró
żnica. Otóż Heneliusz jednem słowem r. 1004 podbił Bolesława
i cały naród Polski, odwołując się do H. Contracta.

«
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Henryka r. 1003, mieli się poddać Lutycy; niedługo
potćm Mistywój zwaryował, wołając w paroxyzraach:
„ś. Wawrzyniec mnie piecze (1)!”
Tak upłynęło spokojniej lat 15. Biskupstwa zaczęły
na nowo powstawać, gdy 1018 r, Lutycy porozumiaw
szy się z Obotrytami, wrvgnali Mizysława następcę Mistywoja i wraz zWagryanami powrócili do pogaństwa da
wnego. Roku 1019, nietylko Słowianie, ale właśni kre
wni cesarza i Bernhard ks. Saski, związali się przeciw
ko niemu. Zgodę przywrócili biskupi, ale poddanie się
Słowian nie nastąpiło: bo gdy Henryk w r. 1022 czy
1023, zwołał zjazd do Werben, na którym stosunki
polityczne i duchowne, miały być ułożone, obecny tamże
biskup Aldenburgski nic nieotrzymawszy dla kościoła,
powrócił do Hildesheim, i aż do śmierci pozostał w tem
miejscu bez biskupstwa.
Umarł też Henryk l i r . 1024, o rok poprzedziwszy
śmierć Bolesława Chrobrego; który, jak pisze p. Roepell
i p. Giesebrecht: „ korzystając z opustoszenia tronu cesar

skiego sam się królem zrobił, zrzekłszy się godności lenniczej imperii (2).”
Na tym peryodzie historycznym chcę zakończyć pier
wszy i najważniejszy okres stosunków Polski z imperium
Niemieckiem, co do mniemanego hołdownictwa i trybu
tu. Sześć lat pierwej umarł Dytmar (1018 r.), ta konstellacya historyczna horyzontu Słowiańskiego, wedle
której krążyła i krąży, wielka liczba satellitów, raz po
życzających od niej światła, drugi zaciemniając mdły
* «

*

(1) Giesebrecht. Wendische Geschichten T. II, s. 13.
(2) Giesebrecht. Wend. Gesch. T. II, s. 62.
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Dynastya nowa osiadła tron Niemiecki; i

Polska utraciła monarchę, mogącego nazawsze utrwalić
niepodległość zachodnich pokoleń Słowiańskich; co mó
wię? nadać całej Słowiańszczyźnie przewagę w Euro
pie, gdyby był równie dobrym politykiem, jak walecznym
wojownikiem; gdyby był chciał mniej podbijać, a wię
cej sprzymierzać.
Kiedy więc pojrzymy na opisy Dytmara, nie znajdziemy
przekonania, aby Polska kiedykolwiek podlegała Niem
com. Kilka miejsc dwuznacznych, wątpliwych,ciemnych,
nie może pochylać nas do opowiadań pózniéjszvch pisa
rzy; owszem uderza oczy nasze, stronnicze naciąganie,
wzmagająca się chełpliwość i romantyczna idea odno
wienia Rzymskiego panowania nad światem Europej
skim. Za Dytmarem, nie znajdzie nikt w Polszczę, ani
marchionów, któremi cesarze obsadzali zdobyte kraje;
ani missos dominicos, wyprawianych od dworu i boku
(a latere), na kontrolowanie rządów prowincji i odbiera
nie trybutów; nie dowić się, co, kiedy pobrano; nawet
czego od Polski żądano. Nie powiedział Dytmar, aby
cesarz który, dostał od Polski choć jeden szeląg, je
dnego wołu, jeden plaster miodu, jednę kitkę lnu (1),
choć spółczesnym był Mieczysława
Chrobrego.

Igo i Bolesława

Dziwićby się zatém trzeba, zkąd się mógł

wylądz ów trybut, owe hołdownictwo, gdyby dziesięć wie
ków następnych nie świadczyło, że Niemcy zawsze usi
łowali posieść kraje Słowiańskie, i na mogiłach z kości
jéj mieszkańców, osadzić swój ród i potęgę: gdyby nie
jawną była żądza duchowieństwa ówczasowego Rzym
• (1) Ob. wyżej co był trybut.
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skiego, ubogacenia się kosztem nawracanych. Daje po
znać historya biskupów wojujących, piszących: któż oni
byli, jeżeli nie stryjowie, wujowie, bracia i różnych sto
pni krewni komesów, inarchionów, królów i cesarzów
Niemieckich?

razem czyhający na łupy, z niegodnych

chrześc ialiski ej miłości Słowian, i piszący ich dzieje.
Najeżdżali, gnębili, wynarodowiali Słowian, a gdy Pol
ski nie mogli wraz z cesarzem zdobyć orężem, sięgali ją
piórem, klejąc roszczenia mające później torować dro
gę jednych i tych samych dążeń. Nie ściąga się jednak
ten zarzut do Dytmara Merzeburskiego, bo on nie Pol
skę tylko Mesikonów zapisał na hołdowników, jak wy
żej okazane, ale do następców, którzy go przekręcali.
Mniej uporczywa bywała kiedyś, jest i będzie walka
z świeckimi jak duchownymi historykami, począwszy od
Epkona de Repkau aż do dzisiejszych. Hołdownictwo
Polski, jeżeli się gdzie plącze jeszcze między pisarzami
świeckiemu opierane bywa na odwoływaniu się do prze
wielebnych, i nie posuwa za okres dawny: tojest zacie
mnienia, niepewności, przy niedostatku dowodów. Kry
tyka porównawcza, uszanowanie dla prawdy, stawia im
zapory wstrzymujące od przytwierdzeń.

Widzimy to

w powyżej umieszczonych wyciągach z działań cesarzów
na wschodzie,* a mianowicie w Słowiańszczyźnie.
Wszak*1
że od Karola Wgo aż do Henryka ligo, żaden nie był
w Polszczę z wojskami (jeżeli nie ostatni dla powrotu
z płaczem), żaden jej nie zwyciężył, bo sami Nadelbiańcy
pokonać się nie dali. Skoro tamci na ostrzu broni nieśli
im trybuta, dlaczegóżby Polacy mieli się poddać dobro
wolnie? Czy dlatego, aby być mordowani, łupieni jak
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tamci (1)? Nie: podobnych absurdów, zdrowa nie dopu
szcza logika.
W okresie któryśmy przebiegli, widzieć się dało: że ce
sarze Niemieccy od Karola W g0, jedni nie wojowali
z Polską, drudzy niebyli w stanie jćj pokonać: a bez
zwycięztw i podbojów, chyba transcendentalna histo_

•

_

rya, może dopuszczać trybuta i hołdownictwo. Dostrze
gliśmy, że Dylmar, najdawniejszy po Eginhardzie, obok
Witykinda dziejopisarz (tak jak tamci nie utrzymy wali),
nie utrzymywał, aby Polska należała do imperyum. Mógł
się przekonać czytelnik z dość znacznej liczby miejsc po
wołanych (aczkolwiek one są kroplą morza pisarskiego
Niemców), jak późniejsi wypisywali, nicowali, przewra
cali tego poważanego, choć co do Polski i Słowian bar
dzo podejrzanego pisarza; gdy coraz więcćj w miarę
wzrastającej potęgi Niemiec, zdawało im się, że jak każ
dy człowiek rodzi się niewolnikiem grzechu pierworo
dnego, tak każdy naród organizuje się tylko dla cesarzów; i nie może, nie powinien się organizować, tylko dla
powiększenia blasku ich majestatu i przyczynienia im dobra
i potęgi. Rozważał pewnie, jak późniejsi historycy staran
nie zachowali od zatraty piśmienne dowody i wszelkiego
rodzaju dyplomata, w odległe cofające się wieki; a nie mo
gli zaskarbić żadnego mogącego dowieść, że Polska by(1)
Łupieztwa biskupów Niemieckich w krajach Słowian Nadelbiańskich, opóźniły o półtora wieku przynajmniej, zagrunto
wanie chrześcianizmu. Upadły biskupstwa przez Ottona Igo fun
dowane, płonęły kościoły wedle Sali, Elby. Bobru; kiedy z na
rodowego natchnienia, tam gdzie stopa Niemców zbrojnych nie
postała, wznosił się spokojnie kościół już w Smogrowie i Gnie
źnie, nie od cesarza, nie od zdobywcy biskupa sławiony. Jednak
musimy jeszcze dziś czytać:
Gfjriflrntfflim, ijaben bic DcutfĄcn
bcn ^lolcn gcbraĄt!”
Tom I. Marzec 1845.
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ła obowiązaną do trybutu i hołdownictwa; czćm samćm^
tą próżnią wyświecili urojenie i chełpliwość. AJe zapy
ta się kto może, dlaczegóż tylu Niemieckich i Czeskich,
potrącało o tę ulotną tradycyą, a nigdy jej nie obaliło?
Ja mu odpowiem: z Niemców i Czechów żaden tradycyi kronikarskiej nie obalił; ale żaden jej tćż dowodami
nie podparł. Krytycy zaś nasi: Jonston (1), G. Szulc (2),
Fergusson, Tepper (3), Naruszewicz (4), wyzwali, nieja
ko, głoszących trybut i hołdownictwo; i utrzymali się
niepokonani do dzisiaj na placu. Liczba mnoga przeciw
prawdzie, nic nie znaczy: dwa a dwa będzie cztery, choć
by stu twierdziło, że pięć. Ten więc upór pedancki
w powtarzaniu, jest cechą charakteru stagnacyjnego

w dziejach, a postępowego w marzeniach.
Jużbym pewnie nie potrzebował obarczać czytelnika
dalszemi wywodami; bo zbyteczne jest rozprawianie
0 ścianach i dachu budynku niemającego fundamentu:
ale niechaj sobie przypomni, albo niechaj się dowie, jak
pisali o Polszczę, kronikarze średnich wieków. Pójdę
jak poprzednio powiedziałem, za Menzlem, Roeplem
1 Giesebrechtem. I tak, wymieniając tylko styczne z ce
sarstwem :

Za Mieczysława II. Jak pogodzić gnuśność przypi
sywaną przez historyków Polskich, z czynami, o których
mianowani Niemieccy opowiadają? (5). R. 1028 miał
(1) Polihistor. 1667.
(2) Tractatus historico politicus de Polonia nunquam Iributaria. Gedani 1694.
(3) Poloniam imperio romano nunquam subjectam. 1789.
(4) Historya Narodu Polskiego.
(5) Ilomicida, tyrannus. Talis ergo est rex Misecho. Chronog.
Saxo a a. 1030.
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spustoszyć okropnie kraje nad środkową Elbą: ale to
nie zapaliło ces. Konrada do wojny; dopiero, gdy do nie
go udali się po protekcyą Łuzyczanie, i wierne mu przy
rzekli posłuszeństwo. Ruszył przeto r. 10*29 ces. Kon
rad, obiegł Budissyn, ale niedobywszy go, powrócił do
Saxonii.
R. 1030, wpadł znowu z Siegfrydem, synem Udona,
do Luzacyi; około 100 wsi między Elbą i Salą spalił,
i 10,000 niewolnika do Polski zagnał (1). R. 1031
Konrad cesarz popićrając Ottona (Bezprima, Bezbraima (2) mniemanego brata Mieczysława II, do Czech czy
do Rusi zbiegłego.

Przed

tymże Bezprimem uciekł

i Mieczysław do Czech: Udalryk uwięziwszy go, chciał
cesarzowi wydać, lecz ten wspaniale odrzucając niego(1) Tasrogośćza powstawanie przeciw władzy Polskiej, jest wi
doczną skazówką, że ani Bolesław Chrobry, ani syn jego Mieczy
sław' ligi, nie przychodzili nad Elbę dla wyswobodzenia Słowian,
ale dla ich podbicia. Nie mieli więc do wyboru, prócz jarzma po
bratymców lub Niemców. Fatalne skutki polityki Piastów!!
(2) Wippo p. 447. „Boleslaus Dux Bolenorum mortuus, reliquit
duos filios, Miseconem et Ottonem” dalej: „Tunc Miseco omnibus
modis quaerebat gratiam Imperatricis Giselae et reliquorum
Principum, ut mereretur redire ad gratiam Imperatoris. Caesar
misericordia motus, dedit sibi veniam, et divisa Bolanorum pro
vincia in tres partes, Miseconem fecit Tetrarchum: reliquas duas
aliis commendavit: inominata potestate minor facta est temeritas.”
Otto Frisingcnsis VI. c. 28. „At Miseco a Kege exul factus, ad
Imperatorem supplex venit, interventuque Reginae, divisa in tres
partes Provincia, tertiam partem ipse obtinuit.’’
• Ann. Hildesheim. „Et post modum Imperatore consentientc
Mersburg venit, et semet Aon. Julii in Imperatoriam potestatem,
coronae ac totius regalis ornamenti oblilus, humiliter dedit.
Quem Imperator clementius, quam ipse opinaretur suscepit, eique
ct ejuS patrueli Thicdrico, Regnum, quod ipse solus ante possidebat, divisis: quod ipse tamen postea solus interim sibi occupavit.”

614

O MNIEM ANYM TRYB U C IE

dną ofiarę, rzekł: „nie chcę od nieprzyjaciela, kupować nie

przyjaciela' jak to świadczą kronikarze Niemieccy jeden
za drugim (1). Tymczasem Otto u Roepella, a Bezprim
u Giesebrechta, zabrał Mieczysławowi insygnia królew
skie i Konradowi zawiózłszy, uznany od niego za książęcia Polski (2). Otto ów, czy Bezprim wprawdzie zabity r.
103*2, jednak Mieczysław jedzie do Merzeburga, i od
Konrada grzecznie przyjęty, poddaje się cesarstwu. Kon
rad jednak mimo grzeczności, Polskę na trzy części dzie
li ; jednę jemu zostawia, drugą wujowi jakiemuś Dietruhowi ofiaruje, a trzecią Bóg wié komu, bo historycy nie
wiedzą (3). W net Mieczysław jednej trzeciej tylko Pol
ski panujący, zwycięża Pomorzan i do płacenia daniny
przymusza; aczkolwiek Bolesław I i Chrobry, tylu kra
jami rządzący, silnego od nich doznawał odporu.
Niewprawne nawet do rozbioru historycznego oko,
dostrzedz musi, te nieprzystające do siebie katastrofy
i moraenta. Dwukrotne pustoszenie zogromnćm woj
skiem krajów Nadelbiańskich, zjawienie się Ottona (Bezprima Bezbraima), wygnanie z Polski Mieczysława, nieMonachus Brwncillersis, vita Ezonis et Mathildae c. III. „Patrata
mox super Polonos expeditione, triumphatoquc sub tributo Mesichone, cura tota Slavorura gentę, victoriae trophaeum duplici
quoque sub corona sortitus est.”
Co tu chełpliwości! Co tu fałszów! a przecieżto zawołani do
spraw Polski kronikarze....
(1) Po zarznięciu przez Gerona trzydziestu fksiążąt Słowiań
skich, nastąpił widać wiek cnoty. Tak wspaniałemi nie byli An
glicy dla Napoleona.
(2) Otto Frisingen. c. 1. „Otto vero libere ducatu petitus, dia
dema quod pater ejus ad ignominiam regni illicite fecerat (?)>
regi misit, seque cum omni ditione ejus subjecit.”
(3) Risum teneatis amici!

PO LSK L

615

wiedzieć jakiemi siłami, oddanie korony i insygniów,
uznanie Bezprima królem Polski, wproszenie się w pod
daństwo Mieczysława, podział Polski na trzy części, zwycięztwo Pomorzan, a to wszystko od r. 1028 dor. 1034,
t. j. roku śmierci Mieczysława: to za nadto, za szybko.
Naruszewicz w T. IV str. 167 wyd. Lips., wytknął te
baśni; odczytać je należy.

Ale że nowćj historyi Pol

skiej autor, i drugi nowszćj jeszcze Wendyjskićj, nie
wspomnieli krytyki Polskiego historyka (choć go tylokrot
nie spominają), a nieodparłszy jej, odwołują się do za
mąconych źródeł, muszę im przyznać patryotyzm, ale ni
komu nie życzę się uczyć historyi Polskiej z pisarzy Nie
mieckich, począwszy od roku 1013, w którym się Her
man Contractus urodził, aż do roku 1844.

Za Kazimierza 7, po wygnaniu Ryxy i syna je j, na
jazd Brzetysława Czeskiego, nie ściąga się do hołdownictwa imperio. Zgodne są historye Polskie, co do rozsterek krajowych.

Ale dlaczego professor Roepell pomi

nął świadectwa narodowe, Kadłubka, Miechowity, i Kro
mera (1), jako Kazimierz, za zdaniem większości na zjeździe w Gnieźnie objawionćm, do tronu był przywołany;
tylko napisał, iż na czele 600 danych sobie żołnie
rzy (2), miał powrócić, i nie bez walki zasiąść na ojcowskiem dziedzictwie? (3). Dlaczego każe mu staczać boje,
(1) Comitiae Gnesnam indicant, ibi de summa reip. consulantur; dalej: Vicit tandem ea seutentia, quae Casimirum ubi sit
ąuaerendum, dalej: Oratores delecti primores &c. &c., ad Rixam
in Saxoniam proficiscuntur.
(2) Gallus p. 88 pisze, że od Piotra Węgierskiego miał 100 lu
dzi i koni; dopiero na p. 92: „Et assumptis secum militibus quingentis, Poloniae fines introivit”
(3) Geschichte Polens. s. 181.
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kiedy pożądane przyjęcie go, zaświadcza dotąd znana
pieśń: „O witajże raiły gospodynie!” i t. d. jeżeli te wal
ki niebyły z Czechami? Dlaczego zamilcza wyprawione
po niego poselstwo, kiedy pisarz życia ś. Stanisława,
z którego swoje 600 żołnierzy wyjął, wyraźnie mówi na
str. 334.: „Solempnes nuncii nobilium Polonorum, obtulerunt” &c. &c. i to zgodnie z Miechowitą i Kromerem?
Chyba dla ostrzeżenia, że nie historyą Polską pisać, ale
uzurpacye Niemieckie poprzeć, i narodowi prawo przy
wołania zaprzeczyć zamierzył. To przeistaczanie faktów,
jest potakiwaniem chełpliwcom (1), chcącym dać wie
rzyć, iż w Polszczę, nawet trawa bez pozwolenia Niemców,
rosnąć była nie powinna.
r

Za Bolesława I I Śmiałego, nie było wojny z cesa
rzem Henrykiem IV; bo chociaż Polacy pomagali Beli,
przeciyyko Andrzejowi bili się z Niemcami, i dwa razy
przyczynili się do uspokojenia W ęgier; nie byłato woj
na zimperyum. Dwukrotnie także wszczynała się z Cze
chami: dawniejsi historycy nasi, niejasno je rozróżnili:
Naruszeyyicz pokłada z nich jednę pod r. 1062, a drugą
1063; prof. Koeppell zaś przybliżył do r. 1071, aby
przytoczyć, iż Henryk IV mający roku 1062 lat dziesięć,
a 1063 lat jedenaście, już 191etni wr. 1071, pogroził
przy wołanym doMeissen królowi Polskiemu, i Czeskiemu
Wratisławowi, iż tego ukarze, kto z nich pierwszy we(1) Wippo: „Defuncto Misecone, Casimirus filius ejus fidelitcr
serviebat hucusąue Imperatoribus nostris.”
9

Herm. Contractus: „Anno 1050, contra Gazmcrum Polonorum
ducem, rebellionem mollientem, expeditioncm parał, graviquc
infirmitate detentus, paccm, pactumąuc eum petentem suscipiens, discessit.*’
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źmie się do broni (1); zapewne dla oddania części Lam
bertowi Schafnaburgskiemu, bo inni o tćm nie piszę.
Nie wiém, co to zagrożenie znaczyć miało, według etykie
ty dyplomatycznćj Niemców ; czy trybut? ale o żadnćm
płaceniu Lambert nie pisze; czy bołdownictwo w obo
wiązku przyjmowania groźby? nie wiém.

Ale widzi mi

się po prostu, że Bolesław niebardzo musiał się oba
wiać gniewu cesarza, który pokonać nie mógł książąt Sas
kich, i w styczniu 1077, a zatem wpółszósta roku po
owej groźbie, boso i we włosiennicy musiał stać za po
kutę, przed mieszkaniem papićża w Kanossie.
(I)
Lambertus Schafnabur. a a. 1077: „Dux Polonorum , qui per
multos ja m annos, regibus Tcutonicis tributarius fuerat, cujusque regnum olim Teutonicorum virtute subactum et in provinciam reductum fuerat, repente in superbiam elatus, propterea,
quod principes Teutónicos cerneret, domesticis occupatos se*
d itio n ib u s , nequaquam ad inferenda gentibus externis vacare
regiam dignitatem , regium que nomen sibi usurpavit, diadema
imposuit, atque ipso die natalis D o m in i, a X V Episcopis in re
gem est consecratus. Que brevi post comperto, principes Teu
tónicos, quibus reipublicae dignitas curae fuit, graviter afficere, sibique invicem succensebant, quod dum intestinis in se
atque in sua viscera odiis sevirent, et digladiarentur, potentiam
opesque barbarorum in tantum aluissent, ut ja m tertio dux Boemicus regnum Teutonicum , ferro et igne populabundus peregrassat, et nunc Dux Polonorum in ignom iniam regni Teutonici, contra leges et ju ra majorum , regium nom en, regium que
diadema impudens afTectasset.”
Gdy zaś o zajściach Bolesława z W ralisław em pisze: „Eodem
anno 1071, inter ducem Polonorum et Bohem orum , infestissima fuit dissensio, propter quod eos rex in civitatem Misenae
autum nali tempore evocatos durius corripuit, et ut deinceps
suis singulis terminis contenti essent, ncc se vicissim temerariis incursionibus lacesserent, sub obtentu regiae majestatis
praecepit, alioquin se hostem et vindicem experturas feret, qui
prior alteri arma intulisset.” Nie podobna; musiał Lam bert Szafnaburgski m yśleć, że po śm ierci jego, historyi ju ż nie będzie.
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Niemniej dziwię się, czemu Henryk IV nie przeciwił
się, gdy Polacy, po wygnaniu Bolesława Śmiałego, powo
łali brata jego Władysława Igo wr. 1081 do rządów,
bez oddania trybutu i hołdu ani z jednćj Polski, choć ją
Konrad na trzy podzieliwszy, miał

sobie przyznane

prawo rozrządzania, od mnichów W ippona,

Ottona

Frejzyngieńskiego i kronikarza z Hildesheim?

Dziwię

się jeszcze, niemogąc wyczytać w kronikarzach Niemiec
kich, kto, ojciec Władysław, czy nieprawy syn jego
Zbigniew z udzielonych prowincyj, czyli tćż obadwa byli
obowiązani do trybutu cesarzom i wjakiej prowincyi?
Mnie się znów po prostu sądzącemu widzi, że.... kronika
rze zmyślili. Bo chociaż nasi historycy napisali o tym
podziale, musiał być tylko projektowany; ale bądź dla
oppozycyi w narodzie, bądź dla innych powodów niewy
konany, gdy żadne pamiątki ani ślady tak ważnego czy
nu i rządów Zbigniewa nie pozostały. Zresztą ci, co
śmiałego wygnali stryja, nie byliby łatwo bękarciemu
podlegali synowi. Wracając się do hołdownictwa i try
butu, te jakoś w tćj epoce omdlały u kronikarzy Nie
mieckich, bo żadnego starcia się z cesarzami nie było.
Inaczćj:

Za Bolesława I I I Krzywoustego; bo gdy ten wojska
Henryka V z Bawarów, Alemanów, Franków wscho
dnich, Nadreńczyków od kończyn państwa, z Czechów
i Sasów zdługiemi włóczniami (1), r. 1109 od Głogo
wa odparł i pod Wrocławiem zwyciężył, zaraz Ann. Sa
xo napisał, że Henryk dawno zalegający trybut wymu
sił (*2). Kronikarz Hildesheimski: że cesarz, Bolesława
(1) P. 209H Cosmasa wyrażenie: u Menkena.
(2) P. 622—3 u Eckarda: „Rex Henricus in Polonia multo labore desudans, diu vagatum a terra ilia tributi exegit debitum.
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potężnie nacisnął (1). Chroń. Saxo przynajraniéj rabunek
Polski

Henrykowi

przypisuje (2).

Zamilczeli jednak

0 owocach tćj wojny, Cosmas spółczesny, wielu innych,
a nawet Otto Frejzyngieński, zawsze cesarzom zwycięztwa
1 nieograniczoną władzę nad Polską przyznający.

Nie

chaj to będzie czytelnikowi skazówką, ile prawda ucier
pieć musiała, dla chełpliwości historyków Niemieckich
i Czeskich; a chociaż który z nich nie chciał jej zabijać na
ofiarę téj swojej bogini, to przynajmniej niósł jej mil
czenie za hołd, aby nie być z rzędu kapłanów wypchnięty.
Rok

1135 dostarczył nowych tematów Ottonowi

Frejzyngieńskiemu (3), Annaliście Bosowskierau (4), Annaliście Pegawskiemu (5), kronik. S. Petri (6), z różnicą, że
(1) A a. 1109 Regem de Bolena bello petit, eumque nimis coarctat.
(2) A a. 1110 Henrieus Rex, Poloniam cum exercitu ingreditur,
eamque praeda et incendio depopulata revertitur. Albertus Stadensis, te same ma słowa.
(3) L. VII. c. X IX . „Inde in Saxoniam divertens, Polonorum
ducem, cum multis muneribus obviam habuit, quem tarnen non
ante dignatus est suo conspectu praesentari, quam tributum duo*
decim annorurn, hoc est, quingentas libras, ad singulos annos
persolveret, et de Pomeranis et Rugis homagium sibi faceret,
subjectionemque perpetuam sacramento confirmaret, Regemque
Daciae in signum subjectionis, ad decorem Imperialis reverentiae gladium sibi sub corona, deferre fecit, ac ab Ungarorum
rege perculso terrore, multa et magnifica muñera suscepit."’
(4) A a . 1135. „Sed et dux Poloniae duxque Bohemiae pelles
griseas, atque mardelinas, cum variis auri et argenti, et prae*
tiosarum rerum muneribus, tanta aflerebant copia, ut nullus
superesset principum, qui et ducem illorura et Imperatoribus
muneribus, se non gauderet honoratum.”
(5) Słowo za słowem, widocznie jeden drugiego przepisywał.
(6) Te same słowa: może jednak bytność w Merzeburgu zro
bić wątpliwą, podając, że Sobiesław z Bolesławem nie w Merxeburgu, lecz w Glacu pokój i przymierze zawarli: co też i nasi
historycy twierdzą.
Tom I Marrfc 1845.
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ostatni, nie rok 1135, lecz 1137 pokłada. Kronikarze
Montis Sereni (1) wyprawiają Bolesława z niewiadome
go powodu, bez wojny, bez zwycięztwa, ale jednak za
rozkazem Lotaryusza cesarza, do Merzeburga z futrami i
innemi bogatemi darami, przyczyniając zgodę to z Sobie
sławem, to z Uirykiem Czeskim (2). Sam zaś tylko O t
to Frejzyngieński każe mu płacić 121etni trybut z wyspy
Rügen i Pomeranii, gdyż oprócz tu powołanych, współ
czesny Ann: Saxo, ani o futrach, ani o trybucie i Rugii
(Rügen) nie mówi (3), tylko Bolesława na rycerza pasu
je i do S. Godeharda wyprawia, co u wykładaczy Niem
ców, ma znaczyć oddanie się w poddaństwo (4).
(1) A a. 1135. „Imperator Assumtionem Stac Mariae in Merse
burg celebrat, ubi Bolizlnus, dux Poloniae, et Olhilricus dux Bohemiae, cum caeteris Principibus adfuerunt, ubi etiam Bolizlaus
gladium Imperatori reportavit.”
Powoływane tutaj wypisy, znajdzie czytelnik w zbiorze Menkena, Scriptores rerum germanie, w tomie III, i przyzna, że mógł
napisać Krasicki:
„Ztąd też jeden za drugim owczym bieżąc pędem,
„Skoro zełgał najpierwszy, wszyscy łgali rzędem.’’
(2) Chr. Bigauiense a a. 1135. „Imperator Curiain apud Merse
burg habuit, ubi ex praecepto, Dux Polonorum afTuit, qui nunquam antea ad alicujus Imperatorum Curiam venire Voluerat, nec
precibus nec minis." (Więc to pierwsza być miała bytność; dotąd
ani prośby, ani groźby nakłonić się nie dał.) AfTuit et Dux Boemorum Llricus, ibi Polono duci, per Lotharium conciliatus.
Tu się znów pokazuje wiarygodność kronikarzy Niemieckich.
Każą być r. 1135 Udalrykowi w Merzeburgu, który r. 1039 umarł.
(3) U Eccarda w T. II na p. 668 — 9. llluc confluebant, cum
primariis regni i t. d. Znów: Dux autem Poloniae, in die sancto i t. d.
(4) Podobało się panu Roeplowi tłómaczyć regis efficitur,
przez oddanie się w poddaństwo (Mannschaft.) Nie uznaliśmy
tego za rzetelne oddanie myśli, i moglibyśmy komu innemu po
czytać za żywioł chełpliwości. Ale gdy badacz pilny jak on, po
wiedziawszy już na s. 135, że Mannschaft króla Polskiego, już za
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Z naszych historyków, najbliższy czasu tego Bogu

chwał, nie wspomina o Merzeburskiéj bytności, trybucie i
Rugii. Długoszowi i Miechowicie podobała się ta wy
spa; dlatego chcą przyznawać, iż Lotaryusz upomina
się o trybut z niej, ale go Bolesławowi odmówić każe i
utrzymywać, że to jego kraje. Kromer krytykuje to poBolesława I, żadnego prawie nie miała znaczenia: Bolesława Ul,
znowu mannom Lotaryusza mieć chce. Wyznać mimowolnie mu
simy, że nie Bolesława lii za poddanego Lotaryusza, ale jego za
hołdownika Niemieckich skrybentów uznajemy.
Upór Niemieckich historyków przy podległości Polski cesarstwu,
odbiera często uwagę piszącym. Tak np. B. Gotthelf Struve, w
swojćm: Corpus historiae Germanicae p. 317, kładzie w usta Lam
bertowi Schafnaburgskiemu pod r. 1077 (Lambert umarł w tym
że roku) o Bolesławie Krzywoustym panującym od r. 1102 do
piero. „Inter has turbas, Boleslaus Krziowisti dux Polonorum, qui
per multos jam annos Regibus teutonicis tributarius fuerat, cuj usque regnum jam olim teutonicorum virlute i t. d.” jak na sir.
naszej 87 pod Bolesławem Śmiałym. Te same słowa co do jedne
go: tylko podobało się panu Struve dodać Krzioioisty, a zatem
dwóch Bolesławów, jednćm świadectwem obsłużyć.
Sabcllicus w r. 1436, t 1506, Włoch, znany z pochlebstw histo
ryk, napisał w dziele swojćm Eneades XL lib. in lib- IX.: ,,Slavorurn, Polonorum, Boemorum legatos Aquisgrani, cum amplissimis muneribus ad Corolum M. venisse, ut pax sibi cum Gallis
incolumis maneret.” Nie wiedział więc szanowny historyk, że za
czasów Karola Wielk., nazwisko nawet Poloni znane niebyło,
i zaledwie w końcu X wieku napotykać się da.
Hartknoch zaraził się niemniej kronikami Niemieckiemi, kiedy
wywoławszy sobie na pomoc, najlichszego z historyków Neugebauera, w dziele swojćm De republica Polonica w 1698 p. 48 pi
sze: „Conradus II Imperator, Miecislaum II rebeliantem, ad officium redire coegit, tributumque ei imposuit” WTidać, z jakiem
uprzedzeniem wziął się Hartknoch do dzieła, kiedy rozprawia
jąc dopiero, czy Polska była hołdowniczą, już Mieczysława rebel
iantem nazywa.
Szczęśliwe' byłyto czasy dla kronikarz}! wierzono temu co na
pisali, jak ewangielii. Dziś pełno niedowiarków, drukowane na
wet nicują, krytykują podania; może się ozuchwalą i o gazetach
wątpić zaczną!
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danie p. 131 mówiąc: „niech wiara zostanie przy auto
rze. Ale przydało się bardzo Lotaryuszowi, rozrzucanie
podobnych wieści pomiędzy gminem.” Naruszewicz st.
288 nr. 7, T. V, wyd. Lips., idąc za Ann. Saxo, przyzna
je bytność Bolesława wMerzeburgu na Wniebowzięcie
Matki Boskiej (15 sierp:), wyczerpnąwszy ją z Niemie
ckich kronikarzy; powody tak pasowania na rycerza, jak
wymaganie trybutu tłómaczy. Mnie się atoli zdaje posia
danie Rugii, bądź jako zdobycz, bądź jako lenność, bar
dzo niepewnem. Dlaczegożby albowiem Bolesław roz
porządzając synów, i przeznaczając dla Władysława do
zarządu Pomeranią, miał zostawić Rugią bez władcy,
gdyby ją był w tym czasie posiadał?
Ważniejsza nad poprzedzające następuje tutaj kwestya:
Jeżeli Bolesław III został cesarskim mannem i do trybu
tu się zobowiązał, dlaczegóż podzielił Polskę bez po
zwolenia cesarza między synów, i wyrażenia na które
go z nich obowiązki dla Niemców przelćwa? Jeżeli po
dział nastąpił z wolą narodu, czemu na sejmie czy zjeździe w Krakowie, o świeżo zapłacić się mianym, i na
dal płacić się mającym trybucie, ani mowy nie było ?
Czemuże już bajarze nie dołożyli, że sejm Krakowski
poddał Polskę pod trybut!
Ztemwszystkiem, niezastanawiając się dłużej nad po
działem, przestaniemy: dość na tćm, że był wjkonany.
Władysław najstarszy, chcący sobie przywłaszczyć samodzierstwo, wygnany, udał się do szwagra, Konrada
III cesarza.

Professor Roepell, str. 352 m ów i, jako

w porze letniej r. 1146 po naradzie z księciami Saskiem i, zrobiono wyprawę przeciwko synom Bolesława (hi
storycy nasi niektórzy kładą wygnanie p. r. 1148), ale
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bezskuteczną. Mieli jednak, Bolesław IV Kędzierzawy i
młodsi książęta, przybywszy do obozu cesarskiego, ofia
rować znaczne summy, i przyobiecać stawienie się na
pierwszym zjezdzie. Czemu, choć się zadosyć nie stało,
wyprawy nie zrobiono, tylko roku 1150 zaprosił znowu
cesarz książąt do Merzeburga? Naturalnie, nie przyjecha
li; wojny dlatego nie było. Konrad nakoniec umarł 1152.
Prawdziwą przyczynę tych nieudanych wypraw Kon
rada III, należy wykryć. Nie leży ona, ani wpotędze
Polskich książąt, ani w cesarza względzie dla powino
wactwa, tylko w jego własnym sił niedostatku. Saski
książę Henryk pyszny (od innych wspaniałym nazywany),
zięć Lotaryusza cesarza, i z tego powodu współzawodnik
do godności cesarskićj z Konradem, posiadał razem
Saxonią i Bawaryą.

Konrad ubiegłszy g o , widząc

w nim nader potężnego wazala, zażądał: aby na zasadzie
prawa państwa, zabraniać mającego posiadania dwóch
razem księztw, jedno oddał (1). Henryk przecząc, aby po
dobne prawo istniało, nie chciał bvć posłusznym; za co
go cesarz r. 1138 w Wiirtzburgu 2) bannitą ogłosił,
a następnie r. 1139 Saxonią wyższą, przez niego posia
daną, Albertowi Niedźwiedziowi (3) z domu Askańskiego,
a Bawaryą Leopoldowi V Austryackiemu, oddał. Hen
ryk jednak miał dosyć stronników wSaxonii, że Alberta,
tego jeszcze roku, na przekorę cesarzowi wygnał i księz(1) Helmold L. 1» c. 54. .Jnjustum esse perhibens quemquam
principem, duos tcnere ducatus.”
(2) Ann. Saxo a a. 1138.
(3) Cq do posiądzcnia przez Alberta Niedźwiedzia krain Sło
wiańskich, są przeciwne podania, a przez historyków nierozstrzygnione, jakoby: Przybysław z książąt Obotryckich, będąc
bezdzietnym, Albertowi państwo swoje i Brandurgiem stołecznem miastem, testamentem zapisał.
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t\yo objął. Konrad, niemogąc siłą wykonać Wurtzburgskiego wyroku, zażądał zgody zapraszając do Kwedlinburga
na umowę; dokąd gdy Henryk zjechał, zachorował
i umarł (podobno otruty).

Nie przewiódł jednak cesarz;

musiał uledz Sasom, popierającym następcę, małoletnie
go Henryka Lwa.

Trwały niepokoje i spory, między

książętami Niemieckiemi i cesarzem, raz jednemu, drugi
drugiemu ulegającym księciu, nietylko do śmierci jego
w r. 1152, ale i za Fryderyka Igo, i dopiero r. 1156 we
wrześniu, na wielkim sejmie wRatysbonie ułożone zo
stały. Wskutek tych układów, Henryk Lew, stał się
najpotężniejszym

książęciem Niemieckim.

Widocznie

przeto, synowie Bolesława Krzywoustego, nie mieli naj
mniejszej potrzeby obawiać się cesarza Konrada III, któ
ry swoim wazalom musiał ulegać. Przez ten czas W ła 
dysław włóczył się, żebrząc zemsty nad swoją ojczyzną; a:

Bolesław Kędzierzawy IV, objął seniorat. Gniewał Się
nowy cesarz Fryderyk I Rudobrody, lecz dopićro ucisnąwszy Włochy, ułagodziwszy mniej więcej spory między
księztwami Niemieckiemi, przywołał do Hali z posił
kami: Yichmana arcybiskupa Magdeburskiego, Ilartwicha biskupa Breraeuskiego, Henryka Lwa księcia Saskiego,
Albrechta

Niedźwiedzia

margrabię

Brandeburskiego,

falcgrafa Ottona, Dietricha Łużyckiego, oraz wielu in
nych duchownych i świeckich książąt: do których przy
łączył się jeszcze Włady sław Czeski z bratem Teobaldem.
W ich towarzystwie wyruszył dla przywrócenia chwieją

cych się stosunków Polski do cesarstwa; jak się p. R. Roepell wyraża na s. 359.
Bolesław Kędzierzawy, niechcąc z tak potężnem woj
skiem staczać bitwy stanowczej, cofał się; spaliwszy
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Głogów i Bitoin, i pustosząc cały kraj za Odrą, lekkiemi tylko podjazdami i zasadzkami, opóźniał pochód nie
przyjaciela. Przeszedł i Odrę Fryderyk I; ale wojsko
z trudów i głodu dostało biegunki, i szemrać zaczęło, że
cierpi dla obcej sobie sprawy. Do tego nowe rozruchy
we Włoszech niepokoiły cesarza: życzył więc sobie po
koju, aczkolwiek troskliwy o powagę majestatu. W tem
wahaniu się Władysław Czeski, wybrał się na pośred
nika i namowami przywiódł do tego, że Bolesław miej
sce zjazdu w Kargowie naznaczył.
Tu dopićro Naruszewicz, uplatany w relacye Niemiec
kie, idzie za Badewickim *1) i bez ufności wypisuje,
jako Bolesław zaprzysiągł za siebie i za wszystkich Po
laków7 (sic), że brata Władysława wygnał z kraju, nie
tym umysłem,

aby to czynił na wzgardę

państwa

Rzymskiego. Obiecał cesarzowi w podarunku 2 0 0 0 ,
panom Niemieckim 1000 grzywien srćbra, cesarzowćj
20 grzywien złota; dworowi 200 grzy: srebra, za omie
szkanie przybycia na zjazd Niemiecki, gdzie był wzywa
ny i t. d. (st. 39 — 40 T. V I, ed: Lipsk). Przyrzekł
dać 300 kopijników na wyprawę do W ło c h , dał w za
kład brata Kazimićrza, a wziął w zamian, na żonę dla
drugiego Mieczysława, Adelajdę krewną cesarską; zaczćm zaś do układów przypuszczony został, musiał bo
sy, trzymając miecz goły nad głową, przeprosić cesarza.
Dlaczego Naruszewicz za Niemcem pisząc, nie wspomniał
co swoi napisali?— Nie wićm; obaczmy.

Kadłubek, wyd. Gdańskie p. 51.: „Sed utrumque yir
industrius de die in diem procrastinans, sinebello confligit,
(1) Godne uwagi, że Helmold w tym czasie piszący kronikę
swoją Słowian, bynajmniej, ani o tej wyprawie, ani o tej zgodzie
w kargowej nie wspomniał.
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sine praelio triumphat. P. 52: Boleslaus igitur qui ab
Imperatore vinci non potuit, non dedignaretur obedire
imperio, nam gratuito ajnplexu fraternos ab exilio filios
excipit, quos &c. &c. (1).”

Miechowita, p. 65, tom II, zbioru Pistoryusza (2 : „Partitis itaque militibus ex locis iniquis, hostes lacessere
non cessarunt, singulaque loca et villagia, per quae
exercitus Imperatoris erat transiturus, exusserunt, ut
tam milites quam equi eorum tabescerent et consumerentur inedia, sed et fluxus ventris dissentericus,
exercitum Imperatoris invasit, ex qua peste plurimi cadebant, et moriebantur. Caesar non babens pugnandi
copiam, quoniam nec hostis ad confligendum apparebat,
(1) Po Polsku: „Jednakże mąż przebiegły, dzień za dniem
zwłócząc, bez wojny poraża, bez wojny tryumfuje.” Str. 52: Bole
sław więc, którego cesarz zwyciężyć nie mógł, nie wzdrygał się
uledz cesarstwu, dobrowolnie przywołując z wygnania synów
brata swojego. '
(1) Podzieliwszy rycerstwo na oddziały, z miejsc niedostępnych
nie przestawali napadać nieprzyjaciela. Niektóre włości i osady,
przez jakie wojsko cesarza przechodzić miało, zniszczyli tak da
lece, że nietylko żołnierze ale i konie ich usychały i z głodu
padały, ale biegunka dyssenteryczna opanowała wojsko cesarskie,
a szerząc zarazę, wielu o śmierć przyprawiła; innych zaś bojażń
przejmując, do próśb o powrót znaglała. Cesarz niemogąc wojo
wać, gdyż ani wojska do walki nie pojawiały się, ani też zam
ków i miast warownych do dobywania w Polszczę nie było, same
pola niszczył. Cesarz zważając, że niechlubnie byłoby dla niego,
powraca bez owocu; za pośrednictwem Władysława Czeskiego
księcia, pod Kargową, między Wrocławiem a Poznaniem leżącą,
w ten z książętami Polskiemi ułożył się sposób: iżby bratu Wła
dysławowi wygnanemu, księstwa przywrócili, a cesarzowi trzysta
włóczni, przeciw Medyolanowi w nadchodzącćm lecie przysłali.
Po przyjęciu warunków przez książąt Polskich Bolesława, Mie
czysława i Henryka, aby pokojowi większą nadać trwałość spo
krewnieniem, dał Henryk cesarz, Mieczysławowi księciu Wiel
kopolskiemu i Pomorskiemu, za żonę wnuczkę swoją Adelajdę.
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nec castra ac civitates munitae ad expugnandum in
Polonia rcperiebantur, soli agri innocui exurabantur,
et vastabantur. Igitur turpe ratus caesar, absque fructu
discedere, per medium Vladislai ducis Boemiae circa vil—
lam Crisogwe, inter Vratislaviam et Posnaniam consistentem, in hunc modum cum Principibus Polonorum convenit:# ut fratrem eorum Vadislaum exulem in suos ducatus restituèrent, et imperatori trecentas lanceas adversus Mediolanum pro aestate futuro mitterent. Acceptata
est utraque conditio a Boleslao Mycezlao et Henrico Po
lonorum principibus, ad diuturnioremque pacem conficiendam, Fridericus imperator, affinitatem cum ducibus
Poloniae, dando in conjugem Mycezlao duci majoris Poloniae et Pomeraniae Adleydam neptem suam:” na ten ko
niec o pokoju.

Boguchwał u Sommersberga t II, p. 43. Omne itaque
robur imperii in Boleslaum conspirât. Fit igitur manus
omnium contra Boleslaum, et manus Boleslai contra
omnes. Bina illi electio proponitur, ut videlicet regno
cedat, aut belli conflictum non declinet. Sed vir industrius utraque dissimulans, amputat hostibus ubique pabulantia subsidia. Illud robor invictissimum legionum pe
ste fama contabuit. Boleslaus sine bello, cum hoste eonfligit, et sine proelio industriose triumphat; daléj:
Boleslaus itaque, qui per [imperatorem vinci non poterat, mature non dedignaretur obedire et graduito &c. &c.
za Kadłubkiem (1).
(I)
Cała więc potęga cesarstwa sprzysięga się na Bolesława;
wszyscy przeciw niemu, on przeciw wszystkim, zostawiając mu
wybór z dwojga: ustąpić panowania, albo przyjąć bitwę. Lecz
mąż przemyślny żadnej niedawszy odpowiedzi, wszędzie odejmuTom 1. Marzec 1845.
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Kromer>ed. Basil, p. 147,opowiedziawszy o zasadzkach,
głodzie, et intestinorum labore jak poprzedni, twierdzi, iż
wojsko cesarskie, nietjlko szemrać, ale głośno złorze
czyć zaczęło, uważając się dla obcéj sprawy na wojnę
wywiedzionćm. Bolesław Czeski obrał się pośrednikiem
doradzając zgodę; więc (1) „amplectuntur nostri consilium
ejus, petita acceptaque fide, ad hostem proficiscuntur;
ubi multis ultro citroque habitis sermonibus, pax tandem
his legibus, constituitur, ut Yladislaus ad Silesiae dominatum modo restituatur, caeteris se abstineat; et utBoleslaus una cum fratribus trecentos hastatos équités, Friderico in auxilium ad Mediolanense sive Longobardicum bellum mittat. Et quo firmior haec pax fit, Adelaidam imperatoris sororis filiam, Miecislaus, tertiam uxorem duxit”.
Dodaje jeszcze Kromer, że Radewik żadnej wzmianki
o trybucie nie czyni.
Radewik opiera to opowiadanie swoje, na liście Fry
deryka Igo cesarza, do Wibalda opata Korbejskiego (2);
list własny jednak nie może służyć za dowód, chyba
przeciw piszącemu ; bo papier cierpliwy musi znieść co
je środki wyżywienia się. Tak ową treść fcniezwyciężonych le
gionów zaraza i głód wycieńczywszy, w miejsce walk, przemysł
Bolesława bez bitwy uwieńcza; dalej:
Tak Bolesław od cesarza niepokonany, nie wzdryga się uledz
cesarstwu i t. d.
(1) Przyjmują nasi radę jego, i po wzajemnćm ubezpieczeniu
się jadą do nieprzyjaciela; gdzie po wielu popierających i prze
ciwnych mowach, na tych zasadach stanowią pokój: aby W ła
dysław teraz do posiadania Szląska został przywrócony, a reszty
się zrzekł; a Bolesław łącznie z braćmi, trzysta kopijników Fry
derykowi na Medyolańską czyli Longobardzką wyprawę, jako
pomoc przysłał. Chcąc zaś utrwalić ten pokój, pojął za żonę
Mieczysław córkę siostry cesarza, Adelajdę.
(2) Czytać go można cały u Narusz. T. VI, str. 40 wyd. Lipsk.
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na nim napisać chcemy, i tu bynajmniej za świadectwo
służyć nie powinien, jakoby Bolesław boso', z mieczem
nad głowę, miał się czołgać przed Fryderykiem.... niezwycięzcą. Jakaby go potrzeba do tak upodlającego na
glić mogła czynu, kiedy nawet biegunką wojsko Bolesła
wa zarażone nie było, i nikt nie szemrał w Polskim obo
zie? Mogłaby ta historyjka nabyć pozoru prawdy, gdyby
warunki pokoju z Radewika przez Naruszewicza powtó
rzone, choć w drobnej części dopełnione były; ale Nie
mieccy pisarze i sam Radewik zgodni, że im się zadosyć
nie stało. Pytam więc: gdzie większe podobieństwo do
prawdy?.... Fryderyk I , potężny wojownik i dumny, nie
byłby pewnie zniósł spokojnie, aby Bolesław Bosy, lek
ceważył pokoju Kargowskiego narzuty: przecież nie uczy
nas historya, iżby się później zadosyćuczynienia dopo
minał bronią. W tćj apatyi dojrzy pewnie bezstronne
oko, niemałą tylko porcyą zakorzenionej chełpliwości.
Bandtkie, idąc za Radewikiem i Wincentym Pragskim, powtarza bosiny; a odrzuciwszy obcych i swoich
świadectwa mnogie, jako Władysław Czeski zrobił się
pośrednikiem pokoju, Bolesławowi samemu o pokój pro
sić każe. Siebie za to pośrednikiem między prawdą a hi
storyjką robi, zapewniając: że bosiny w owych czasach
nie krzywdziły, gdy Henryk IV cesarz boso także błagał
papieża.
Niemcy mieli przynajmniej patryotyczne cele, bo im
się marzyło, że kraje Słowiańskie są, albo staną się ich
dziedzictwem. To widmo mroczyło i mroczy im prawdę
czynami i rezultatami jaśniejącą. Tak np/ pan C. A. Menzel, poradziwszy się Wippona , w swoich G5cfd)icf)tcil ber
2)C«tfĄcn, w Wrocławiu peryodycznie jeszcze r. 1823
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wychodzących, gdy Polacy odebrawszy rządy Mieczy
sławowi III

(staremu), też przez

biskupa Giedeona

Kazimierzowi II (Sprawiedliwemu) oddali, powiada: Ze
się Kazimierz jako wierny lennik sprawiał. Mógł on
wprawdzie czytając J. S. Bandtkiego: Krótkie wyobraże
nie dziejów' królestwa Polskiego, pit»rwej, bo r. 1810
w Wrocławiu

wydane, znalezć na str. 331: „Cesarz

Fryderyk, zniósł ustawę Bolesława III Krzywoustego,
na mocy której panowanie zwierzchnicze przy najstar
szym synu być miało, i potwierdził elekcyą Kazimierza;”
i upatrzyć w tych słowach niejakieś poparcie: leczBandtkie, chwyciwszy się nie wiedzićć jakiego podania, nie
mógł przytoczyć aby się Polacy opowiadali, chcąc wy
brać Kazimierza, lub wybrawszy, żądali potwierdzenia.
Mógł sobie Fryderyk pisać co chciał, a Polacy robić co
im się podobało, bo na polach Ronkalskich, nie mieli
swoich reprezentantów'.
Więcej rozważył rzeczy p. RoepcII, utrzymując, że Mie
czysław szukał pomocy cesarza, w ubliżeniu prawom se
nioratu ; lecz ten nie był

w stanie i nie chciał mu dać

posiłków (1). To miało znaczyć u Bandtkiego, zniesie
nie ustawy Bolesława z dodatkiem błędu, bo to nie była
ustawa Bolesława, ale sejmu

w Krakowie, na którym

rozporządzenie na łożu śmiertelnem Bolesława, do skut
ku przywieść uchwalono. Jakoż podział krajów, dopiero
po tym sejmie Krakowskim nastąpił.
Równą powagę ma twierdzenie C. A. Menzla s. 726,
że r. 1300, jeszcze cesarz Albrecht I Polskę za Ienność
uważał, i jako* z taką się obchodził. Nie odkrywa nam
zasady swego zdania, my go dla czytelnika wyręczymy.
(1) Geschichte Polen« s. 368-
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Przykrzyły się Polakom skutki, nieodpowiednie cza
som wzrastania na zachodzie jedynowładności, pomy
ślanej federacyi Bolesława Krzywoustego. Odrażały na
ród od Piastów, lat 160 nieustające kłótnie między so
bą, ztąd zamięszania, i coraz wriększe ich niemczenie (1),
naostatek wyjawiające się dążenie do rządów samowła
dnych. Pochwycili więc pozory, i Władysławowi Łokie
tkowi odebrawszy rządy, na zjezdzie w Poznaniu uradzi
li zaprosić na tron Wacława króla Czeskiego (1300).
Wacław sam z Czechami, mógł się oprzćć cesarzowi,
gdy jeszcze Polacy go wybrali, stał się już niebezpie
cznym. Chcąc przeto Albrecht I, cieniem przynajmniej
potęgi okazać wryższosć, a przytem ująć dla siebie W a 
cława, dał mu niby zezwolenie.

Akt ten więcej śmie

chu niż pogardy godny, przechował Sommersberg w Ser.
rer. Siles. t. I, p. 948. Brzmi on, po wstępie pochlebiają
cym, temi słowy: „Quid intendens Nostra Serenitas, Tibi
ex gratia speciali concedimus, ut quidquid de Terra illu -

stris Ducis Majoris Polomae, quam occupat, Tibi subjugare
poteris, a Nobis et dieto Romano Imperio, a Te et Tuis
haeredibus teneri volumus, perpetuo titulo foeodali (2).
Dat. Mogunt. III. Kai. Julii Ind. XIII. Anno MCCC.” Ta
kie zezwolenie, może być listem korsarskim nazwane,
i nic więcej. Lecz zaświadcza zarazem, że imperyum
(1) Znający historyą Piastów Polskich i Szląskich, nie zaprze
czą, że ród ten działał szkodliwie dla Słowiańszczyzny, t. j. wbrew
jej interesu.
(2) Co oceniając Najjaśniejszość nasza, z łaski szczególnej
przyzwalamy, iż cokolwiek z ziemi oświeconego ksiąięcia Wielko
polskiego, tej którą posiada, będziesz mógł zdobyć, jako od nas
i rzeczonego cesarstwa Rzymskiego, przez ciebie posiadane wie
cznym lenniczym tytułem i Twoich następców nieić chcemy.
Dan &c. &c.
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nic w Polszczę do rządzenia nie miało, kiedy cesarz Al
brecht dopićro Wacławowi zdobywać i swemu zwierz
chnictwu poddawać kazał; służy oraz za pieczęć uzurpacyj Niemieckich, będąc ostatnim z dowodów, danniczość i hołdownictwo Polski zaświadczać mających. Po
święciłem pracy niemało na szukanie w dziejach, czy
więcej nie znajdzie się na utwierdzenie pretensyj cesar
skich, ale nadaremnie. Com tylko znalazł, i co jako
świadectwo pokładane bywa, częścią w wypisach, czę
ścią w potocznem opowiadaniu, położyłem czytelnikowi
przed oczy.
Niechciałem i nie chcę niczyjemu ubliżać zdaniu; a je
żeli śledząc prawdę zdarzyć się mogło, iżem miłość wła
sną którego Polaka lub Niemca zadrasnął, lub w uwielbionem dziele jakiem, poważył się wytykać błędy i nacią
gania, niech mi dla miłości historyi przebaczy. Skoroby
zaś kto, przy wierze w trybut i hołdownictwo Polski,
mając ochotę konieczną pozostania, posiadał do tego
gruntowne, na pewnych świadectwach dowody, niech
je ogłosi, niech mnie połaje; ja nie odpowiem tylko się
będę uczył, czegom się dotąd z dziejów nauczyć nie mógł.
W ich zaś niedostatku, niech Polski hołdowniczką nie
robi, bo mógłby być o złą wolą posądzony.
Gdy kończąc moje pismo, pojrzę raz jeszcze na mappę Europy w ósmym wieku, nie mogę bez rozdarcia ser
ca, bez żalu i smutku porównać jej z dzisiejszą. Gdzież
się podzieli owi Słowianie, brzegi Cisy, Egry, Chemnitzu,
Sali, Elby, Penny, Odry, wybrzeża mórz Wschodniego
i Adryatyckiego zamieszkujący? Zniemczeli, niemczeją!!...
A skoro zmierzę te dwa nad morzami wyciągnięte
ramiona, nowe o Słowiańszczyznę snują mi się kłopoty.
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Od wędrówek, żaden naród w Europie nie podpadł
tak rozciągłemu wydziedziczeniu, jak Słowianie. I gdy
by nie rycerstwo Polskie, nie waleczność Litwinów zgnio
tły były Krzyżaków, jużby może i te narody, były zniem
czone. Tego zdania, nikt mi za czczą chlubę, nie poczyta.
Mamli w potarganiu Słowiańszczyzny szukać win, i
mianować winowajców?.....

Nie, innym to zostawiam:

powićm tylko, że główną przyczynę widzę w ciągłćm po
różnianiu jćj pokoleń. Gotówbym nawet przypuścić, że
Machiavelli, zapatrzywszy się na historyą narodów Sło
wiańskich i cesarzów Niemieckich, wyrzekł dla swego
książecia radę: „Divide et impera.”

ZŁOTAREŃKO
(Z D Z I E J Ó W

UKRAIŃSKICH

1 6 5 1 ROKU) ,

przez

l.

Zpoza lasu widać dworzec,
Dołem wioskę ponad wodę;
Czy to grodek? Bo proporzec
Tkwi u bramy—i gospodę
Jako tako widno. Wkoło
Ostrokołów' groźne czoło,
WTał wysoki, rów potrójny,
I na wale strażnik czujny,
Chociaż milczy, zda się krzyczy:
Wara Ordzie! WTara Siczy!

Jutro łany zdepcą Sicze.
Żal się Boże tego kraju;
Wsie pustkami, w gruzach miasta.
Dziś w nich jak w zrąbanym gaju,
Gościniec zielskiem zarasta.
Jeśli który gród ocalał,
Cud to boski; i tak świeci
Jako wyspa śród zamieci
Piasku, coby kraj ten zalał.

Lanckoroński z wojny wrócił,
Wiatr w proporzec jak wprzód
Wszakże teraz czas pokoju:
Lanckoroński niech śpi zdrowy;
(szumi,
Chrobry przywiózł wieniec z boju Dworzec ze snu się ocucił,
Choć ciernisty, lecz laurowy.
Szlachta po izbach się tłumi.
Oj bo krwawe boje były!
I
Idź, Zbarazkie licz mogiły.
Pan przystępny i gościnny,
Grób narodu; zda się szatan
Gdybyś widział go w obozie,
Zawsze dumny; w gniewie,
Z tym Chmielnickim był tam
(zbratan.
(w grozie,
Teraz pokój szlachcie w domu; W domu byłto człow iek inny.
Z krwi koszule w rzece pierze; Od poranku z szlachtą bracią
Przerzadzony; nie ma komu
O minionych dniach rozprawia.
Dbać o żniwo; na grabieże.
W inem, słowem i postacią
Bo w te czasy rozbójnicze,
Rozwesela i wystawia.
Nie dla siebie rolnik sieje.
Kto najdzielniej na harc chodził,
Pokój; wiatr to dziś nie wieje, Dzielnym koniem go nagrodził.
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Od poranku brzmią wiwaty,
Chodźmy bracia, chodź kozaku.
Grzmot muzyki dworcem wstrzą Za wałami na koń wsiędziem,
sa, Poigramy, pohulamy,
Wchodzi kozak między brały,
Wyprzedzać się, gonić będziem.
Czarnego pokręca wąsa.
Czego w izbach gnuśnieć mamy?
Czarna burka z barków zwisa,
W oku ogień, przez łeb kresa.
Już na stepie drużba cala
Jak do boju w szyku stała.
Lanckoroński z miejsca wstaje, Step jak morze. Wiatr przewala
Do uścisku rękę daje;
Bujną trawę; zda się fala.
Kozak ścisnął szorstko, twardo, Las z północy; step w trzy strony
I stał w tłumie zadumany,
Niezmierzony, nieskończony.
Jakby coś przypomniał sobie.
Już z kopyta: dalćj młodzież,
Lanckoroński ręce obie
Dalej, dalej, dusze w konie.
Zarzucił na jego szyję,
Brzęczą szable, szumi odzież.
I łzą rzewną zapłakany
Jakby sznurem przeciął błonie.
Całował kozackie rany.
Gonią, pędzą w kupie, ścisło,
Bracia! wiecie piersi czyje,
A wiatr świszczę poza niemi.
Czyim drogim strugom krwi
Wtem choć stare, przed wszyJam jest winien cześć i dni?
(slkicmi
Stadnickiego
lice
błysło.
Twarz kozaka jak w płomieniu;
Czapka spadła; gołćj głowy
Sto ócz czule nań pogląda,
Czub ordyński nie skrył siwy.
Łez mu wstydno, mówić żąda,
Lecz słów braknie w rozczuleniu. Dalej, naprzód czarno-grzywy
W powietrzu cztery podkowy!
Już o staje wszyscy z tyłu.
Twój ja jadłem chleb i sól,
Patrz, patrz, któryś znowu sadzi,
Tyś uważał mnie jak człeka.
Konia spina, wąsa gładzi;
Tyś mi ojciec, pan i król,
Ledwie widać go z zapylu
Tobie służyć chcę do wieka.
O! pstrokaty koń nie lada!
Nie dziękujcie; bo rai miło
Piersi za was stawić było.
Trzeci, trzeci go dopada.
Choćbyś szeptał mi do ucha, ,
Tęgo trzeci, tęgo trzeci!
To
Bracławski miecznik leci;
Że to bracia, jednowierce,
Brak mu ręki, stracił słuch,
Choć się czegoś tłukło serce,
Ale bije jakby dwóch.
Kozak serca nic posłucha.
T yś miłościw na lud drobny,
Z prostym gadasz, bronisz grabić , Jeszcze jeden naprzód rwie się.
Panie bracie! wielki brzuch,
Gdyb to każdy Lach podobny
Koń nieborak nie doniesie,
Bis by kazał tylu nabić.
Nic nie pyta; i to zuch,
Słowa szlachcie nie do smaku
Siwy, gruby, ale rześki,
Aby przerwać. Ktoś zawoła:
To podsędek Latyczewski.
Gdy drużyna dziś wesoła,
Tom I. Marzec 1815.
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Nu i kozak, nu mospanie,
Nie da sobie w kaszę pluć.
Huknął, gwiznął; na gwizdanie
Jak jął podjezd ziemię pruć
Tuż za niemi; tuż za niemi
Rzuca czapkę, chwyta z ziemi.
Do podsędka się przysuwa,
Trudno; stary; dobrze czuwa.
Jednak w wielkiem wysileniu
Gdy już mijał wyciągnięty,
Jak go muśnie po goleniu,
A podsędek hep, jak ścięty.
Szlachta w śmiechy; drudzy
(w gniewy:
Co on tak się będzie bratać.
To żart istny; szarp mu grzywy
Albo boki kijem złatać.
0 wyścigu zapomnieli,
Do hurtu, do hurtu śpieszą.
Jakby kawki się zlecieli,
Burczą, szumią tłumną rzeszą.
Ukośne spojrzenie miga.
Ten, ów złością rozegrzani.
Ale Lanckoroński wbiega:
A panowie! a kochani!
Wszak ja jemu tyle dłużny
Dajcie pokój! to przypadek;
Bracia, stójcie! gniew wasz pró
żny
On niewinny; Pan Bóg świadek.

Szlachcic w niczera nie zna
^miary,
I,ecz kozak, ani ratunku.
Kropli jednej nawet nie pił,
Przepraszany patrzył krzywo,
Dziki wzrok wr miecznika wlepił,
Milcząc, konia zwrócił żywo.
Ku dworowi pognał cwałem.
Już u mostu, już za wałem.

n.
D u m k a K o zarlł« .

Poszli nasi wrcztery pola
A na piąte do Podola.
Samko muszkiet naprzód jedzie.
Pan chorąży, żołnierz dobry,
Blizko trzech tysięcy wiedzie;
A każdy brat kozak chrobry,
Każdy wrogom stanie żmiją.
Skaczą konie, szable błyszczą,
Żegnają się, w bębny biją,
A za nimi wiatry świszczą.
Ale Samko nie harcuje,
Konia wolno iść zostawia,
Coś u bisa w myśli snuje,
Duma, myśli i przemawia.
„A nuż Lachy naszych zwralą
Służba, wina! Po staremu
Jak na stepie kosa ziele?
Kwasy, swary trunkiem zapić.
Z kości co jak w piekle spalą,
. Wszakże zdarza się każdemu
Sprawią bankiet na pochmiele.
I kozackie nasze głowy
Czasem krzywo się pokwapić.
Pan podsędek jeździec dobry,
Krwawe, w polu rozproszone,
Czyż z nas który wątpi o nim?
Złomem szabel naruszone,
A Batoryż nie był chrobry
Wezmą koniom pod podkow y?
1 na koniu i pod koniem?
Jak pył z próchna, jako śmiecie
Przepadnie kozacka chwała,
Poszły w kolej gęste czary;
Co stanęła dybem w świecie,
Gniew utonął w słodkim trunku; Co jak step się rozciągała,
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Jak szum ługów brzmiała światu. Kozak dawno świat obrzydził.
Tureczyźnie, Tatarszczyżnie
Pieśń kozacka tak jak dola.
Codzień woczylichcm bryżnie,
Dziś na śmiech Lachu, nie bratu.
H anna
Przez step lecąc kruk zakracze, Czyliż u nas wam niewola?
Siwy jastrząb smutno krzyknie, Wszak dostatek was otacza?
Kukułka w ługu zapłacze,
Cześć i wdzięczność wszyscy
Zamyślony orzeł zniknie;
(mamy.
A wszystko po swojej braci
Ojciec wioskę wam przeznacza:
Po kozakach towarzyszach!
On was kocha, my sprzyjamy.
Czy ich z piaskiem po komyszach
WTicher rozniósł? czy bis gaci
K o za k
Ich ciałami morskie wały
Panno! Bóg i wv na świecie
Ze te czuby poznikały?
Dotąd człeka wstrzymujecie!
Nie widać już ich po ługach,
Dla was wszystko znieść on umie.
Po kochanym Zaporożu;
Dla was zrzekł on się sam siebie.
Nie widać po Krymskich smu- Syn stepu na dworskim chlebie
(gach, Już zapomniał jak ług szumi.
Nie widać na Czarnem morzu, On zapomniał więcej jeszcze.
Nie huczą w Tureckich górach Bóg nie będzie w łasce chował!
Ni na Lackich goszczą dworach. Choć pierś brało jakby w kleszcze
Kruk zakracze i zaszumi,
Dla was braci swych mordował.
W’zniesie pióra nastrzępione,
Nie dla chleba, nie dla blasku,...
I poleci w cudzą stronę....
Duszny dla nas kraj wasz Lacki;
Aż patrz, hurt się kości tłumi, Na Dnieprowym tylko piasku,
Kości chrzęszczą, tkwią szabliska, W morzu stepów świat kozacki.
Miecz rozkłóty brzęczy, błyska. Jednak jak pies do obroży
Chodzi sroka czarno-pióra:
Jam tu przywykł. Póki żywy
A lam, jak pomięta skóra
Zlotareńko, dla was służy;
Którą Semen szewc odbieży,
Czasem nawet był szczęśliwy.
To kozacka głowa leży;
Daruj panno: prosta głowa
Do połowy w ziemię wrosła.
Co myśl snuje rzuca w słowa.
Z czubów skręcił bis powrosła
Byłem szczęśliwy jak Bóg,
A krwią wszystkie possychały. Byłem na was patrzyć mógł.
Otóż napytali chwały!”
Ale dzisiaj, serce pęka
l Ianna
Za igraszkę tak lżyć mnie.
, , ,
.
. ______________ Tak znieważvć Złotareńka....
Jakoś smutna duma wasza,
.
T, , , x
...
Bog zapomni, a ja nie.
Jak gdvbys nas znienawidził,
°
,
„
A•
• ;
•
.
Darmo pvta: za co? kto?
Az mnie trwoży i przestrasza.
, *
. „ ,
Kozak niemy; tylko burza
Ko/aK
Uczuć serca, twarz zachmurza,
Taka każda duma nasza.
A oko zabiegło łzą.

i
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III.
J;zom niewieścim rzekła: precz!
Lanckoroński, żołnierz stary,
Z jasną twarzą i niedrżącą
Od lat siedmiu nieustannie
Ręką, wzięła broń błyszczącą,
Płakał żony swój Barbary,
Świat mu cały został w Hannie. Przypasała mi ten miecz.
Tyś jej córka, jednaż krew,
Piękna dziewka była licem,
Jak też oczy, lica, brew.
Jeszcze milsza obyczajem.
Które przed czterdziesto laty
Promień Boży nad rodzicem,
Ojciec wiekiem dziś garbaty,
Jesień życia przez nią majem.
Nadcwszystko kochał, czcił,
Czasby spocząć po obozach.
Przestać rąbać Szwedy, Turki, I czci pokąd będzie żył!
Miecz odpasać, żyć dla córki;
Tęż masz miłość, czułość, dobroć!
Lecz los kraju w ciągłych gni- Chodź, na ojca oczy obróć,
(zach. Nie lak smutno patrzaj na mig
Kmieć, poddany z ojców, z dzia Bo osłabnie stare ramię!
(dów, A dziś trzeba wszystkich sił.
Pan Bóg wić o co się dąsa.
Marja panno matko Boża,
W ściekł się, zbrodnią bez przy Z ufnością składam w twe ręce
kładów, Skarb mój cały, dni dziecęce.
Własnej matki serce kąsa.
Jeśli w stepach będę gnił,
Próżny siłą, złością piany,
Przyślij jej anioła stróża;
Krwią szlachecką rozegrzany,
Bądź jej ojcem, matką, wszy(stkiem;
Już na Lwowskie darł się ściany.
Chudy pachoł z czynszu wczora; Czuwaj nad tym słabym listkiem.
Wczora, głowa do kolana,
Przeczysta panno, krynico
Dzisiaj na grzbiet wkładł bisiora Dobroci, litości, cnoty;
Wszak i ty byłaś, dziewico,
I już wyrósł na hetmana.
Na ziemskie rzuconą słoty;
Z Wołochami robi swatv,
•r
Ty znasz gorycz łez sieroty.
Zbójca Tatar z nim za braty.
W biednej dziewicy cnotami
Lanckoroński kocha sławy,
Choć żal córki, choć wiek tłoczy. Potężne władze się mnożą.
Wybiera się na wyprawę,
Żyłaś w nędzy z prostaczkami,
Przysiągł czerni zajrzyć w oczy. A dziś jesteś matką Bożą.
„Hal opryszki, choć was wiele, Chór aniołów przy twym tronie,
Słońca palą się w koronie,
Bóg i święty Kostka z nami;
Świat wszystek cały w pokłonie.
Błysną stare karabele,
Wielkaś! równe twej wielkości
Wy będziecie znów chłopami!
Lecz ty, Hanno, dziewko moja, W twćm sercu skarby litości.
,Nie płacz, nie łam białych rąk, Jakeś była wzorem ziemi,
Tak dziś czuwasz nad wszystkiemi.
Chciałażbyś, by u nóg wroga
Och! chrońże drużynę bratnią,
Żołnierz, ojciec stary kfąkł?
Matka twoja w czasy krwawe,
Daj nam z wojny wrócić zdrowo.
Zlituj się, niebios królowo!
Gdym wyjeżdżał na wyprawę,
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Nasadzane w złote blaszki
Jeśli legnę, czuwaj nad nią.”
W perłowej massy ozdóbki.
I starzec oblany łzami,
Dziewicę niemą i drżącą
Na stolikach srebrne kubki,
Ujął drżącemi rękami.
Rostruchany. Adamaszki
Przyciskał o pierś łkającą.
Ze złotą frenzlą, ponsowe,
Okryły krzesła dębowe,
Moja Hanno! chociaż wierzę
Duże, z poręczą wysoką.
Zeć w opiekę Marja bierze,
Jednak chciałbym przed rozsta- Piece w różno-barwne kaile,
(niem Stoły z drzewa w sztuczne tafle.
Widzieć los twój'ustalony.
Zatrzymasz na ścianie oko?
Ty się zgodzisz z raojem zdaniem: Rzęd portretów: to mieczniki
Wszak starosta człowiek dobry? Wojscy, skarbniki, cześniki,
To kasztelan, a twarz młoda
Będzie godzien takiej żony.
W’ domu rządny, w boju chrobry. W końcu, to dziad wojewoda.
Różne lica, stroje różne,
Młody, zacny, służby składa
Już-żc skończyć z nim wypada. A wszystkie pełne, przemożne.
No Hanusiu, dajmy słowo!
Rys wydatny, oczy mgliste,
Do wesela już gotowo.
Wąsy ciemne, zawiesiste.
Lecz czegóż ty taka blada?
Który daw ny, brodę nosi
To nic rozkaz, ale rada.
W ręku czekan, znamię wojny.
Jednak ojciec ci powiada:
A każdy z nich strojny, zbrojny
Że gdyby przyszło do tego,
Czy to żołnierz czy hreczkosiej.
Miałby się za szczęśliwego.
Przyszedł dzień długo czckany
Ba nawet, praw ie bez troski
Córki jedynej wesela;
Rzuciłby ojczystą strzechę.
Pozajeżdżały rydwany,
Kolebki, a klientela
Roby wyw iózł tę pociechę,
Że cię oddał w' dom mężowski, Pańska cała suto, strojno.
W stan dostojny, w afekt boski. Z tłumnym gościem, po komnaPatrzy córka okiem łzawćm,
(tach
Blada, drżąca, jak nieswoja.
Dzień zaczęła na wiwatach.
Jednak mówi: wola twoja.
Pan starosta z niespokojną
Ojcze, dla mnie świętem pra
Twarzą chodzi, gości wita,
wem. Mało kogo o co pyta.
Pan starosta młodzian śmiały,
IV.
Zaw sze pierwszy do ochoty,
W zamku wielki ruch od wrczora, Figlarz, śmieszek, herszt pustoty.
Czyszczą, wnoszą now e sprzęty. Gdy się chęci już spełniały
Dziś nie poznałbyś już dwora:
W najszczęśliwszym dniu żvwTota,
Chodzi jakby kosą ścięty.
Wewnątrz cały obciągnięty
Holenderską tkanką w kwiaty; Chwilo życia szczcro-złota
I u ciebież na dnie męty?
Tło błękitne, hafly białe.
W szafach srebrny sprzęt bogaty, Między tłumem wieść się. szerzy,
Po kątach komódki małe;
2e panna młoda od rana
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Plącze, zbladła jakby ściana.
Staremu nie było zadość?
Ale temu nikt nie wierzy.
Szlachta dziwi się i mówi:
Pan starosta mąż nielada;
„Nazbyt krótka pańska radość.”
Z pierza, z mięsa ptak szacowny, Ledwo dzień trwa! bal weselny;
Godzien sięgać do królowny. . Tylu przyborów i szumu
Prócz tego, co za parada
Szkoda. Lanckoroński dzielny
W strojach, w służbie, w pysznej Z kwaśną miną pośród tłumu
(zbroi Chodził. Wponiedziałek rano
Dwór jak obóz w polu stoi.
Już go całkiem nic widziano.
Ciasny zamek. W podarunku
Różne wieści były w tłumie
Przywiózł sobole, tyflyki,
Chociaż nikt ich nie rozumie.
Brylantowe naszyjniki,
Jedni mówią że to z dymu
Jak wieść chodzi, bez szacunku. Pańskiego taka mitręga,
Mówią, że odkąd przyjechał,
Drudzy, że biegł goniec z Krymu
Ma oblicze zasmucone;
Z złą wieścią. Ci, że potęga
Że stary, choć się uśmiechał,
Bogdana już pod Winnicą;
Lecz z przymusem. Przyszłą żonę Że król umarł, i Bóg wie co.
Ledwie raz widział; na chwile Świadomi rzeczy szeptali
I to wielkie korowody;
Pod sekretem między sobą,
Ojciec ze trzy razy wprzódy
Że przed ślubem późną dobą
Chodził do niej, gadał długo.
Gospodarz wychodził z sali;
A gdy wyszli, stary mile
Że wrogrodzie pod lipami
Poglądał na pana zięcia,
Z Złotareńkicm długo gadał.
Żywo mówił, brał w objęcia.
Kozak zmokremi oczami
Pan zięć uniżonym sługą,
O coś prosił, do nóg padał.
Ściskał teścia za kolana,
Miecz dobywał, krzyż całował,
Ale twarz zakłopotana.
Klął się, że Bogdana zgładzi,
Jednak jakie bądź powody
Że klęskom kraju zaradzi,
Znalazły się na zawadzie,
Że własnego Boga zdradzi,
W’zględów, czyli serc przeszkody, Byle córki nie marnował.
Obrzęd ślubu kres im kładzie. %Nie zważał na próżną wrzawę,
Bóg odgadnie tę zawiłość.
Wręcz staroście dał odprawę.
Jeśli podług serc małżeństwo, Bo będzie tego żałował.
Rajem życie zrobi miłość;
Lanckoroński zbladł jak glina.
Nie? na cały wiek męczeństwo? Oczy w ogniu, zęby ścięte.
Lepiej żywo kłaść się w grób
„Waszmość warjat, słowo
Niż bez uczuć zawrzeć ślub.
(święte!
Bądź co bądź, o ósmej wieczór Drwię z Siczy i Tatarzyna.”
Był ślub z wielką pompą w sali. Jeszcze długo rozmawiali,
Na walach z harmat strzelali
Lecz nikt nie zna rozmów treści.
I życzenia składał dwór.
Lach ponury wszedł do sali,
Tylko czemuż zwyczajowi
Kozak zniknął gdzieś bez wieści.
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V.
Straszny widok przygotowań,
Wjednę stronę Tatarzyna,
Z wszystkich kątów lud się tłumi W drugą chama czartów syna.
Zbrojny, groźny. Nie zna knowań,W Beresteczku brzmią wiwaty,
Zdrad wojennych, lecz bić umie. Król, rycerstwo szczęściem piane;
To rzecz wodzów. Wodze, pany, Chociaż bolą świeże straty,
Król i wielmożne hetmany
Już złe dole zapomniane.
Wyjeżdżają ze stolicy.
Szlachcic bić się mężnie umie,
Lecz, pożegnań było wiele,
Lecz nie lubi długich leż,
Król krzyżem leżał w kościele, Polityki nie rozumie:
Lud się modlił na ulicy.
Pobił; resztę djabeł bierz.
Szli prędko: tylko w Lublinie
Czas do domu. Darmo krzyczy
Król się wstrzymał; bo tam dawno Wiśniowiecki: „Nuże w pogoń!”
Święty Kostka z cudów słynie, Dziś dojedziem końca dziczy,
I jest kraju tarczą jawną.
Szlachta z miejsca, boże-broń.
Król przez całą mszę tam klęczał Jeden Lanckoroński stary
Wproch uniżał głowę pańską.
W trzy tysiące poszedł wprzód,
Jeśli złamie czerń szatańską,
Trzymać w klubach Sicz, Tatary,
Złotą suknię dać zaręczał.
Ukraiński spijać miód.
Z drugiej strony, z Ukraińskiej,
Słychać jęki, wsie w płomieniach,
HuczyW kozak, tłum Ordvński
Ukraiński wicher świszczę,
•
Pławi konie w krwi strumieniach, Widać długie lały deszcze,
Lud ucieka nagi, zbity.
Bo step wkoło wodą spłynął,
Smutne reszty ludnych osad.
Mgły jak dym objęły stepy.
Wróg jak tuman. Pod kopyty Chcesz byś z lichem się rozminął?
Ziemia trzęsie się do posad.
Kryj się pod dach człeku ślepy.
Płyną krocie, grzmią podkowy, Jest tam wicher, pan stepowy,
Piki jak na polu kłosy,
On jej prędko nagnie głowy.
A na pikach ludzkie głowy,
Ho! i drugi pan nie stchórzy;
A wprzód tłumów krzywonosy. Jemu miły świat ten mglisty,
Hej! okropny nadszedł dzień:
On syn stepów, on król burzy,
Jak dwa wilki wściekłym zębem On się w łono mgły ponurzy
Tak się dwa wojska zczepiły.
Jako w żywioł swój ojczysty.
Dym pod niebo burym kłębem I ot stoi pod Batowem
Wzbił się, wojska okrył cień.
Tłumna rzesza jak las czarny,
Trzy dni całe gromy biły.
Błyska mieczem i surowem
Biedna ziemio! dzieci twoje
Okiem patrzy. Będzie parny
Dziś obaczysz w tłumnym trupie. Dzień dzisiejszy: strzeż się Lachu!
Aż wstyd patrzeć na ich boje
Kalinowski nie zna strachu.
Jak zwierzęta drą się głupie.
Wśród tej rzeszy pod namiotem
Pojedynek trzy dni trwał,
Dwóch mołojców. Jeden chodzi
A czwartego już Lach gnał
Szybkim krokiem, i jak grzmotem
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Huczy słowem. Znać przewodzi Chmur«! wrony się powlekły,
Całym tłumem. Jeszcze młodzian Ku nim siry wilk poskakał,
A już duma pała w oku;
Będą krwawe rzeki ciekły.
W aksamitne szaty odzian,
Głupcy, myślą ze my głupi
Krzywy, drogi miecz u boku.
Jakto dawniej kiedyś było.
Drugi starszy, przez łeb kresa, Kozak i dziś rznie i łupi.
Czarny wąs na wargi zwisa.
Ale im się i nie śniło
Żeby ustał przy dział grzmocie.
T y m o tk o

Ba! ustoi kto m a kroęjc<

Cóż, kochany Złotareńku,
Niech się śmieją, wąsy gładzą;
Jeszczeć w głowic nędzne fraszki Do wieczora się pośmieją,
Lachy drwią z nas pomaleńku. Wieczór z trwogi oszaleją,
No, niech Lachy, lecz i Laszki, Sami Hannę przyprowadzą,
Prawda żeś im służył wiernie
Obaczymy czy nam sprosta
Ledwieć głowa tkwi na karku, Kalinowski i starosta.
Toż i za tb masz w podarku
Oj! starosto, gdyby tobie
Kresę przez łeb, wzgardy ciernie. Popadł w łapę gładysz djabli....
Śliczna Hanna dla starosty,
Wiesz, ja ci tę grzeczność zrobię
Nic dla ciebie takie gody,
Wypróbujesz swojej szabli.
Cóż, żeś dzielny, mężny, młody: Byłbym kontent, wiem jak miło
On pan, a ty kozak prosty.
Dług zapłacić choćby częścią;
To, to Lachy gdzieś się śmieją Przed przeklętym stanąć z siłą,
Żeś szaloną żył nadzieją.
Wraże usta zamknąć pięścią.
Z lo ta re u k o

Z lo ta re u k o

Ej! Tymoszku skończ dla Boga!
Wszak nam obu jedna droga
Chociaż ty syn atamański,
Głośny z mocy i odwagi,
Czyś zapomniał dzień szatański
ICzechryńskie twe zniewagi?...
Tvm«ł/.ko

Niechby ją brał, gdyby ona
Mogła kochać go. Wiem pewnie,
Że ojcu do nóg schylona
Nieboga płakała rzewnie,
Prosząc by ją nic przymuszał.
Aż stary do łez się wzruszał.
W iem że nie chciała starosty.
mu mta) Bra6 ,ę c0 ranje nienawjdli

Cicho! słowa twe jak węgle
To nikczemnie; jam człek prosty
Niecierpliwą pierś mą pieką
Ale dusza tem się brzydzi.
Że przedwcześnie zagram w krę- Wszystkobym darował:
(gle. Dumę, zasługi zelżone,
A szkoda, han niedaleko!
Sny mc drogie którcm chował
Mogę buchnąć! znasz mnie nieco Jak skarb szczęścia w mig zniA żal się nam jednej głowy.
(szczone.
Dziś pokaże im Niżowy
Ale tego nic daruję
Jakto z karków psie łby lecą.
To mnie zawiedzie do grobu,
Ilej! niedarmo kruk im krakał A może bóg da, nas obu.
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Rozegrzany w krwawej walce
Śmielszy m będę do dziew icy.

Ja dalibóg! nie żartuję!
Chybam nie syn atamański
Ledwo na świt, a już rzesza,
Jeślić za łeb tego panka,
Jako puszcza śród trzęsienia
Nie zegnę pod twoje nogi,
Choć on starosta Humański.
Wzburzyła się. Tłum się mięsza,
Dzieli, huczy, rozprzestrzenia.
Hej! od kozackiej ostrogi
Pęknie łeb mu jakby szklanka! I ramiona olbrzymowe
Na milę wszerz rozpostarte,
Bo do twojej tam kozery
I ja mam urazy swoje;
Rosną jakby polipowe,
Onto pierwszy swoim szczery,
Już w kupie jak bramy zwarte.
Teraz szlachta to nie fraszka,
Na dzisiejsze naglił boje.
W koło wyją wrodzy główni,
Onto i teść i pan polny,
Złowili w sidełko ptaszka,
Najpierwsi wrzasnęli tłumnie:
By mi wstrzymał przejazd wolny, Lepiej wilkowi w wołkowni; #
By nie puścić mnie ku Dumnie. Jednak trzy dni dzień i noc
Ha! ha! mądrzy! obaczymy
Odpierali tłumną moc.
Kto lepszy; pycha, czy siła.
Czerń się tłoczy jakby fala,
Za trzy dni z Jass ogłosimy
W rzące garło fale pije,
Nie tysiąc Tatarów gnije,
Żem już szwagier Radziwiłła.
Nie tysiąc się głów tam wala
Choć się książę Dymitr stara,
Zaporozkich. Biegą nowe
Chociaż sprzyja mu Lupuli,
Dać swą lub wziąć cudzą głowę.
Jam już zięciem Hospodara,
Bój nierówny, cudu trzeba
Pewność ma, w kozaczej kuli
Ha! ty brzydzisz się niewolą,
By przed czwartym nie paść
(świtem!
W żdnie pierwej chcesz ko(chanki. Kalinowski już do nieba
Duch dał, głowa pod kopytem,
Ech! te cacki, zalecanki
Trzeba runąć w proch sztan
Głowy mojej nie zabolą.
Niech się zżyma panna Dumna,
darom.
Już to było, i minęło!
Niedobita reszta krzyczy:
Sułtan kazał: mąż lub trumna. „Nie chcemy litości Siczy
„Lepiej poddać się Tatarom.”
Z nim nie żartem idzie dzieło.
Niech się krzywi, niech się zżyma I zmęczonych pięć tysięcy
Mołodce jej zabrzmią w dudki, Poszło wjasyr. Bisurmanin
Nosacz, Puszkar nie zadrzyma, Rad z wykupna dostać danin,
Prócz pieniędzy nie chce więcej.
Z czasem wróci humor słodki.
Ale kozak niesyt klęską;
Huczny będzie dzień godowy,
On ma zemstę zaspokoić,
Przyświecimy wsi pożarem,
Chce gorąco, dłoń zwycięzką
A tysiączne Lackie głowy,
W krwi nurzając, rany zgoić.
Będą młodej ślubnym darem.
Złotareńko już u hana
Miło, miło że zuchwalce
Targuje jeńców od rana.
Stanęli mi na granicy,
Tom 1. Marzec 1845.
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Mogę ci życie darować
Tymoszkowi nie brak złota.
Niech Hanna pogodzi nas.
Serdjuki przynieśli wory.
Ty i Lanckoroński stary,
Na pieniądze Tatar skory.
Targ skończony; jest ochota.
WTrócicie do domu zdrowo.
A nu chłopcy, gońcie psiarnie Lecz daj mi szlacheckie słowo,
Że się z nią wyrzeczesz pary.
Ho, ho! żyje kum Stadnicki.
Dzień nie minie dzisiaj marnie, Starosta milczał jak niemy,
W tobie odżył mi Czaplicki.
Twarz zawrzała, wzrok wbił
Czaplickiego w każdym widzę,
(w ziemię.
Za wrzasnął Tymoszko piany.
Z ło ta r e ń k o
Od dziś już się nie powstydzę
Plag Czehryński, wy gałgany!
No, gadaj przeklęte plemię.
Bo ci język wnet wyrwiemy!
A to co za starzec rześki?
Złotareńko w twarz mu plunął. Starosta milczał. Niedługo
Zdrów podsędku Latyczewski! Kozak cierpliwym być umie:
Świsnął, z ochotną usługą
Milczy, tylko czapkę wsunął,
Ani spojrzał. Drudzy idą,
Orszak Nahajców się tłumi.
Bladych chłonie wzrok zwierzęcy Wzięli starostę pod ramie
Już się pogodzili z biedą,
Dwóch zgięło głowę do góry.
Każdy chciałby umrzeć prędzej. Trzeci sprawny szczęki łamie,
A starostaż gdzie Humański?
I topi w garle pazury.
Złotareńku! ot masz swata.
Starosta milczy. Wokoło
Czerń gromadzi się wesoło
„Witam, witam honor pański,
I pan u nóg mych do kata!”
Patrząc oczyma dużemi.
Cha, cha, cha język na ziemi!
S ta ro s ta
Tymoszko przybiegł do tłoku-,
Krew pierwsza, krew w nim rozGardzę łaską; wydrzyj życie;
(pala.
Stu rękom głowa nie sprosta,
Bad morderczego widoku,
Domęczcież kiedy męczycie!
Chłopcom pohulać pozwala.
Wołał zwalony starosta.
Po dwóch godzinach minionych
Z ło ta r e ń k o
Chłopcom roboty nie stało,
No, starosto, jeszcze czas,
A na niwach zakrwawionych,
Trzeba dumę w kieszeń schować. Pięć tysięcy głów leżało.

WSPOMNIENIA KONCERTOWE.
priez

(Ciąg dalszy.)

Nie trzeba ufać pozorom. Kto mało ceniąc nieznane
imię pana Lubowskiego, koncertu jego nie odwiedził,
mnićj jednę godzinę przyjemności w życiu swojem liczyć
będzie; bo pod nieznanem dotąd nazwiskiem ukrywał
się piękny talent, tyle już dziś widoczny, że i na przy
szłość cóś sobie z niego obiecywać można.
Bez fantazvi, koncerla wirtuozów już dzisiaj prawie
obejść się nie mogą; zastępują one miejsce używanych dawnićj form ronda, waryacyj, i sztuk koncertami zwa
nych, a niema prawie wirtuoza, któryby się z własną

fantazyą nie popisywał.

Przebiera się też już wątku,

a to t>!ko dlatego, że wielki jest nauki niedobór; ztąd
jedni drugich naśladują, a tak starannie, że do jednćj
fantazji, kilka razy można motywa odmienić, a fantazya
zawsze jedna i ta sama pozostanie; chociaż oczywiście
zawsze inna być powinna, jako fantazya.

Proszę poró

wnać kompozycyę p. Lubowskiego, co ma być fantazyą
z tematów Normy z kompozycją p. Thalberga, co ma
być fantazyą z tematów Mojżesza, a zobaczymy, że sieć
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biegaczy (passażów) śpiew otaczających, siekanie go okta
wami i inne ingredyencye są im wspólne; na trylach
też żadnemu autorowi nie brakuje, od Liszta zacząwszy,
a skończywszy na którymkolwiek. I jakież tego wszy
stkiego znaczenie, gdy wszystko znaczyć może? O fantazye! fantazye! i smutne i wesołe, zawszeście jednakie.
A ileby wasza nędzna forma zyskała, gdybyście ją choć
w cząstkach chatakterem odziały?

Ale niesłuszne są

takie skargi, bo to równości humoru dowodzi. Fantazye
wszystko przerabiają, same nigdy nieprzerobione.

Któś

powiedział o Gelinku, owym sławnym fabrykancie waryacyj na fortepian: il a varié tout, et resta lui-même inva

riable. I on tych samych używał passażów, których dzi
siejsi kompozytorowie używają, tylko ci znacznie gorzéj;
on nic nie psuł, a oni piękne melodye, bo to taka ich
fantazya.
Pieśni bez słów daleko są lepsze, a pierwsza, można
powiedzieć doskonała w swém rodzaju. Czuła i wolna,
zrazu weselsza i raźniejsza daléj, a zawsze nowa i prze
śliczna, wprowadzeniem pierwszego tematu na końcu,
zyskała na znaczeniu i całości. I)o wydania jej charakte
ru dopomaga umiejętne obchodzenie się z fortepianem,
jakie p. Lubowski okazał, a jednak proste. Jego expressya jest pełna prawdy i zupełnie od przesady wolna;
ton spręży sty i jędrny (należy on téï w części do instru
mentu z fabryki Krall i Sejdler pochodzącego), i ogólny
charakter gry p. Lubowskiego nie ma wyszukanej pieszczotliwości, nie rwie dziwactwem ustawicznych sprze
czności ciągu myśli, i całości jej święcie strzeże. Pochwał
tych jednak nie stosujemy w zupełności do wykonania Szo
pena. Etuda pierwsza (cis moll), za ostro i za silnie w ogól
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ności odegraną była, a druga (es dur) zupełnie zepsutą
została. To samo niegdvś u nas i Liszt zrobił; ałe gdy on
zbytkiem mechanizmu zgrzeszył, to p.Lubowski brakiem
jego, choćby i umyślnym. Trzeba szanować myśli autora,
a więc i tempo które im naznaczył. Ale niedosyć, że p. Lubowski je wziął za wolno na allegretto, bo jeszcze dodał
niestosowne wcale zmiany, jak rilardando (opóźnianie)
w rozmaitym stopniu, co tę etudę więcej lekką, na sen
tymentalną przerobiło, a raczćj przerobić chciało. Przy
tej sposobności, trzeba tćż powstać na owe dowolne
zmiany, do jakich kompozycja nie upoważnia wcale.
Któżby je śmiał, wprowadzać w obecności autora? a prze
cież i tutaj cząstka jego, bo dzieło było obecne, a im ono
lepsze, tym mniej do zmian jest stosowne, i niech zosta
nie jak jest, nawet bez dodatków' by też najmniejszych.
Pan Lubowski się myli gdy mniema, że Szopen nie skoń
czył dostatecznie swej etudy, i że potrzeba było jeszcze
raz

powtórzyć akkord

toniczny,

całość zamykający.

A przecież koniec, a raczej zakończenie jest pieczęcią
dzieła, którą t>lko samemu autorowi łamać wolno.
Że jednak i tak doświadczony muzyk jak p. Brzowski
tego samego figla elegii Ernsta wypłatał, wydziwić się
nie można. Przygrywając panu Szletvńskiemu (skrzypko
wi) na fortepianie, właśnie na samym końcu wprowadzo
ną dowolnie figurą muzyczną, zepsuł charakter jego, ko
jący boleść i rozpacz po całej tej wijącą się elegii; i koniec,
zamiast co miał z pomocą fortepianu, poważnym krokiem
zstąpić ku podstawie i spoczynkowi, by rozległą har
monią podparł wybiegłe po nadzieję skrzypce, dreptał
oklepaną figurę.

A gdy p. Brzowski pokazał, że umió

przygrywać, bo to trudnićj niż kto myśli, czemu swoją

v
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powagą zły daje przykład pojmowania autora, dla roz
poczynających muzyczny zawód?
Jużto po raz drugi jesteśmy zmuszeni poprawiać błę
dy drukarskie na afiszu. Andante Ernsta nie jest to sa
mo co Elegia Ernsta; i jedno drugiém zastąpione być nie
może.

Ma swój i andante charakter, ale niekoniecznie

elegiczny, chociaż powolne jego kroki, smętnemi mogą
udarować rytmami. A jeśli muzykalny zecer na nazwę
elegii się nie zgadzał (a podobno ma słuszność, bo tu
więcej rozpaczy niż cichej boleści), to mógł w nawiasie
pomieścić swoje zdanie. Poparł je p. Szletyński grą głę
boką, namiętną, i okazał, że mu przystają lepiej takie
utwory, niż wymuskane, jak Trémolo Beriota.
Dwie uwertury na koncercie pana Paris wykonane,
nie wiadomo jak się do tego zaszczytu dostały. Ojcami
ich są pp. Steivich i Proch, a jedna lichsza jak druga.
Pracują w nich instrumenta i ludzie, dlatego tylko, aby
trochę hałasu narobić, i koncert jako tako zapchać.
Uwertura, jeśli znaczenia tego wyrazu trzymać się ze
chcemy, ma być wstępem malującym
nastąpi;

i

pod tym względjm

w

ch arakter

tego co

mowie będące, do

syć się przydały: choć przyznać należy, iż jakkowiek ża
dnej z następnych kompozycyj, mistrzowskiej nie było,
to już sam koncert Beriota bez porównania jest lepszy,
zniósłszy Form różnicę. Że te uwertury jednak nie były
zrobione do otwarcia dwóch części programatu któremu
przewodniczyły, zdaje się, że musiały mićć jaki inny po
wód ; i wartoby się jednej chociaż z nich zapytać: „ouver
ture, que me veux-tu?;” a gdv zacznie paplać czego ją
nauczono, to się pokaże, że to ni w pięć, ni w dziewięć.
Są one z liczby tych uwertur bez chrztu, tojest bez ża-
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dncgo charakteru, a ztąd do wszystkiego zdatne, albo
raczej do niczego. A kto je do tego koncertu wybrał,
dowiódł małego.smaku i znajomości rzeczy, albo lekce
ważeniem publiczności zawinił, dając liche ramoty za
miast muzyki. A przecie każdy walc Straussa, lub jego
współzawodników więcćj ma ognia i melodyj łechcących
i świeżych rytmów; a te uwertury a szczególnej też
pierwsza to popiół i to po trudnopulnym materyale oddawna zastygły, w którym ani iskierki życia nie znaj
dziesz. Alei proch zamókł bo się palić nie chciał. To zda
wałoby się, że nie łatwo o lepszą uwerturę, gdy z dwóch
każda mało warta. Rzecz ma się inaczej; nietylko z oper,
(choć i między takiemi są podobne wartością, z Normy
naprzykład), wiele uwertur pięknych się znajdzie, ale tćż
nie brak licznych radosnych i uroczystych. (Jubel und
Fest-Cwerture). To wszystko jednak cudzoziemskie utwo
ry. Koncert w Warszawie i przez rodaka dawany, (bo

p. Paris ma być z Lublina rodem), ile można z dzieł roda
ków złożonym byćby powinien; a gdy o uwertury ko
niecznie chodzi, to długo szukać nie trzeba. Aby choć
jednę wspomnieć, wymieniamy prześlicznie instrumentowaną uwerturę p. Nideckiego, pierwszy raz na jednym
z ostatnich u nas koncertów Lipińskiego odegraną. I nietjlko muzycy z powołania przygotowali tego rodzaju pra
cę; był i amator co ich liczbę pomnożył i więeejby się
ich znalazło; ale niech mają sposobność posłyszenia dzieł
własnych w całości i dokładnie wykonanych, niech się
uczą poznawać tajemnic wielkiego instrumentu orkiestrą
zwanego, a nie polenią się pracować. Koncerta, jedyną
u nas prawie mogą dać sposobność do kształcenia się
w w iększych kompozycyach instrumentalnych, a i ta bez
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korzyści przemija, bo panowie.... ich.... och mają pierw
szeństwo. A smutna to i pocieszna rzecz razem, słyszeć
pokłask, takim kompozycyom dawany.

Ze autora tutaj

nie było, więc i pokłask nie dla jego osoby, ale dla dy
rektora, orkiestry, lub dzieła był przeznaczony. Jakkol
wiek rola pierwszego jest ważna i przewodnictwo massom konieczne, to w przypadku o którym mówimy, nic
odznaczającego się nie przedstawiało. Orkiestra też na
sza trudniejsze pokonywać przywykła zdania, a chwalić
ją za wykonanie takiej uwertury, jest to samo, co unosić
się nad tern, że baletniczka chodzić umie. A muzyka....
ale o tej jużeśmy mówili. Oklaski umilkły, aby niedłu
go znowu szczęścia próbować, witając występującego
skrzypka.

Zabrzmiały oznaki zadowolnienia, a p. Paris

przyjemnie niemi zdziwiony być musiał, boć się ich nie
spodziewał, jako ze swego talentu ani ze sławy, publi
cznie jeszcze nieznany. Albo raczćj, te oklaski szczegól
ne na nim musiały zrobić wrażenie, tak jako każda na
groda przed zasłużeniem na nią udzielona.

A jeśli to

ma być środkiem ośmielenia, to niech raczy publiczność
liczniej odwiedzać koncerta; zaręczamy, iż taki dowód
ufności w zdolnościach ośmielającego się publicznie wy
stąpić człowieka, lepiej celu dopnie. Ze względów tćż
akustycznych muzyce przysługę uczyni, bo przeszkodzi
mnożeniu się tonów, w pustej sali mocno odbrzmiewających.
P. Paris gra pięknie, i piękniej jeszcze grać będzie
gdy zechce, tojest, jeśli dalej nad swoim instrumentem
popracuje.

To co stanowi najważniejszą skrzypka zaletę,

już posiada; ton piękny i czystość intonacji, cłiociaż te
go bezwarunkowo przyjmować nie można. Żeby ton był
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byt wykończony a więc zupełnie piękny, winien prócz
miłego dźwięku, mićć siłę, głębokość i sprężystość; przy
mioty mało w tonie p. Paris wyrobione.

Pochodzi to

albo z indywidualności, za którą podobno nikt odpowie
dzialnym być nie może, albo z wad instrumentu, który
łatwo innym zastąpić, albo z braku pracy i starania do
tego celu skierowanych, które wkrótce nagrodzi tak wy
sokie usposobienie, jakie panu Paris przyznać należy. Jego
śpićw jest miły, nieraz tkliwy, a zawsze nieprzesadny.
Kompozycye gładkie, łagodnego charakteru, jak koncert
Beriota, z niewymuszonym wdziękiem i lekkością odegra
ne były. W biegaczach większemi niż sekundy pośpieszają
cych stopniami, ton w ogólności nie był wydatny i nieco
zamazany, co także i do tonów drgających (staccato) się
rozciąga; brak im należytego oznaczenia. Za to, pewność
z jaką p. Paris i najwyższych tonów dosięga, bez poprze
dniego nawet

przygotowania,

godna jest pochwały.

Własnych kompozycyj nam nie dał, jakby nie ufał sobie
jeszcze. Jeśli tego powodem jest rzadka dzisiaj w mu
zycznym świecie skromność, to dowodzi sumiennego
0 rzeczy wyobrażenia, i coś lepszego nad zwykłe partac
kie kompozycye obiecuje, bo trzeba się uczyć i długo
1 pilnie, aby umieć coś dobrego zrobić.
P. Janotha gra także dobrze na fortepianie, bo inaczćj
publicznieby nie

występował.

W parafrazie Kullaka

okazał lekkość w dotknięciu i wysoki mechanizm, na
którym nie brakło i w fantazyi jego własnćj kompozycyi, z tematów Lunatyczki. O niej nic nowego powie
dzieć nie umiemy, bo i ona nic nowego nie powiedziała.
A więc jak do innych, zawołamy i do tej; o fantazye!
fantazye!
J
Tom I. Marzec 1845.
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Słuchając z kolei dwóch tak sprzecznych instrumen
tów jak wiolonczella i fortepian, wydziwić się nie mo
żna, że ich wirtuozi, połączonym talentem wspólne po
Europie zbierają laury; pzgóry przewidzieć można było,
że talent Doehlera niemały być musi, gdy się współ
zawodnictwa Piattego nie obawia. W muzyce najwięcej
melodya nas zachwyca, a wyższych do niej zdolności
a więc i większego uroku, zapewne nikt wiolonczelli
nie zaprzeczy. Cała też tajemnica Doehlera polega wię
cej na blasku i elegancji jak śpiewności; biegacze u nie
go wielką grają rolę, i to nie takie tylko, co melodyę jak
by w ramki opraw iają, ale i oddzielnie dla siebie istnie
jące. Wszakże nie zaniedbuje i sztuki nowożytnych fortepianistów, jakby oddzielną orkiestrę ze swego instrumen
tu tworzących, dosyć jej jednak oszczędnie używa, co mu
podwójną przynosi korzyść. Raz, że to lepiej sprzeczność
fortepianu z wiolonczellą wykazuje (a każda sprzeczność
zajęcie się podnieca), drugi raz dlatego, że jak się zdaje,
Doehler z trudnościąby mógł zadowolnić żądania wyso
ko podrosłe co do wykonania melodyi; bo kto słyszał
Liszta, temu wybredzać wolno. Jak

Doehler pojmuje

fortepian, widzieć można zjego kompozycyj, a poniekąd
i z wyboru, jaki zrobił do drugiego swego koncertu zpomiędzy licznych dzieł Szopena. W walcach właśnie cha
rakter wewnętrzny tworów tego autora najmniej się po
kazuje; głębokości tu nie ma, ale jest zręczne, salonowe
użycie fortepianu. Że mechanizm Doehlera jest pewny,
o tern zaledwie wspominać potrzeba, ale nie można go
nazwać posuniętym do doskonałości; ani lotność w bie
gaczach, ani zręczność w oktawach i podwójnych tonach,
nie jest zadziwiająca. Ale co jest właściwe Doehlerowi,
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to pewna rdzenność tonu, zdrowie jego rzecby można ,
i zawsze równa dosadność uderzenia, co przecież trochę
nudzi nakoniec.

Kompozycj e nic szczególnego; z ode

granych na drugim koncercie najlepsza Tarantella, jako
najwybitniejsza charakterem, na który się wszystkie jej
części składają. Zdawało nam się jednak, że ją Doehler
grał za wolno, by miała przedstawić obraz owego za
wrotu zmysłów i wrzącego szału, co podług powiastki,
ma ogarniać ukąszone przez owad osoby; ale być może,
że nasze wyobrażenia pod tym względem są przesadzone,
chociaż je niegdyś Litolf wykonaniem tej samej Tarantelli umocnił. Z obcych kompozycyj przez Doehlera wy
konanych, najpiękniejsze było: „Pożegnanie” Schuberta;
w niemto właśnie pokazało się małe cieniowanie to
nów, tutaj niezbędne, bo powtarzający się jeden i ten
sam ton wrównych rytmicznych przedziałach, winien być
więcej urozmaicony, by zawsze nowym się pokazał, a tym
więcej że towarzysząca mu harmonia, niedosyć wybi
tnym charakterem powtarzanie to jego okrywa.
Doehler, jak już mówiono, niekoniecznie upędza się za
śpiewnością fortepianu, i zręcznie korzysta z właściwej
mu perlistości tonu; ztąd jego kompozycja i gra cała,
najwięcej na biegaczach się zasadza. Natura wiolonczeli
jest inna; dla niej, można powiedzieć, sama tylko śpie
wność przystoi, a ile razy sztucznemi skokami i biegaczami
zadziwić zechce, zawsze traci na tkliwości tonu, a eilekt
pokaże się wymęczony i ciężki, szczególniej też w bie
gaczach podwójnych, jakoto w oktawach, sextach chro
matycznych, z łatwością Piattego wykouywanych. Tutaj
prawie nigdy całkowitego zadowolnienia dla słuchacza
być nie może, bo szybko przebiegające tony, posunię*
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ciem po strunach jednych i tych samych palców wydo
bywane , niedosyć się wydatnie oddzielają, a nawet
wątpliwej są czystości, choćby w innym przypadku in
tonacja jak u Piattego, nienaganną była.

Ton jego

nie ma dzielności, ale raczćj młodzieńczą pieszczotę,
a wykonanie śpiewów, nic do życzenia nie zostawia. By
łaby tu sposobność dla recenzenta wystąpić z opisaniem
uczuć choćby i urojonych, jakie gra Piattego budzi; ale
niewdzięczna to praca; i dlatego, że każdy słuchający
mniej więcej inaczćj czuje, choć się wszyscy na rodzaj
uczuć zbudzonych zgodzić muszą, i dlatego, że nie podo
bna opisać tego co się czuje.

Kto rzeczywistej doznał

rozkoszy, nie potrzebuje słowem jćj uwieczniać, bo ona
nazawsze pamiętną mu zostanie.

Idźmy raczej za mi

mowolnie nasuwającym się wspomnieniem na naszego
Kossowskiego, by ile pamięć dozwoli porównać go z cu
dzoziemcem. Zacząwszy od tonu jaki jednemu i drugie
mu jest właściwy, przyznać należy Kossowskiemu wię
cej jędrności i mocy, a nadto rozmaitsze i delikatniejsze
jego cieniowanie w sile, i jakby większą elastyczność
smyczkowania. Za to, niższy jest w czystosci intonacyi i
pod względem czysto muzycznego wpływu, jaki melodya
jednego i drugiego na słuchaczach wywiera. Owa większa
zdolność Kossowskiego w cieniowaniu śpićwu, niezawsze stosownie użyta, uderza niekonsekwentnym sto
pniowaniem i melodyę jego jakby chorowitą czyni (nie
mówimy tu nic, o bezwzględnćj wartości kompozycyj wy
konywanych); kiedy przeciwnie melodya Piattego jest
gładsza, jakby z więcej pewnego siebie uczucia płynąca,
a ztąd więcćj ma charakteru. Dlatego powiedzićć mo
żna, że śpiew pierwszego wmawia i łudzi, drugiego
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przekonywa i dowodzi. Fladżeolety Kossowskiego, któ
rych daleko więcej używa, zachowują lepićj właściwość
tonu wiolonczelli, u Piattego więcej do głosu skrzypiec
tłumikami (sordini) zciszonych są podobne. Mechanizmu
obu wirtuozów dostatecznie porównywać nie można, bo
jeden i drugi mało go rozwija; wszakże u Piattego wyż
szy on być się zdaje, choćby tylko w biegaczach z poje
dynczych tonów złożonych, jak tego cadenza dowodzi.
Lotność i jasność tonów, połączona ze stosownćm ich
cieniowaniem, nadaje biegaczom Piattego wykończenie,
jakiego Kossowski nie pokazał. Z tego krótkiego poró
wnania dwóch wiolonczellistów płynie to przekonanie,
że nasz ziomek posiada także właściwe sobie środki od
innych go odróżniające, a nawet dające mu pierwszeń
stwo; trzeba mu tylko nauki coby błędnemi pokierowała
krokami i zwróciła sposoby nabyte i nabyć się mogące
ku rzeczywistej piękności. Jak często ludzie o niej zapo
minają, dowiódł Piatti, psując piękną i pięknie wykonaną
melodyę, wprowadzonym na jej koniec biegaczem z gó
ry na dół puszczonym. Jeśli nas pamięć nie myli, było
to po ,.Litanii” Schuberta; a że to był dodatek Piattego,
założyćby się można. Niepodobieństwem jest bowiem,
aby myśl z głębi uczucia wysnuta, skończyć się mogła
taką bazgraniną muzyczną. Czyż wirtuoza zapominające
go siebie dla sztuki, pomieścić wypadnie we wstępie do
bajek Krasickiego?

\

ODPOWIEDŹ
na niektóre uwagi p. Puszą nad rozprawą
o temperaturze źródeł Taftowych przez L. Zejsznera.

Uwagi p. Puszą nad moją rozprawą, o temperaturze źró
deł Tatrowych w Bibl. Warsz. list. 1844 r. umieszczone,
redukują się do dwóch zarzutów; t. j., że średnią tempera
turę źródeł niewłaściwie oznaczałem, powtóre, że zmniej
szanie się ich ciepła, co 500 stóp, o jeden stopień C., nie ma
miejsca. Jak dalece są uzasadnione, rozbierzmy.
Mierząc temperaturę źródeł Tatrowych, wysokieini góra
mi i znacznemi przestrzeniami przedzielonych w różnych
miejscach i latach, brałem z obserwacyj robionych średnią
arytmetyczną. P. Pusz zaś utrzymuje, że wypada ją znajdo
wać, według zasady przez niego wskazanej, o temperaturze
źródeł w okolicach Warszawy (Bibl. Warsz. lipiec 1844).
Poznawszy zmniejszanie i powiększanie się temperatury
źródeł, w każdym miesiącu w szczególności, pod Warszawą
tryszczących, wynajduje przez interpolacyą średnią dla źró
dła Glinnik pod Wieliczką leżącego. Nie dostrzegł się pan
Pusz, że średnią wyciągał z obserwacyj różnych miesięcy
i lat robionych. Średnia dla źródła Glinnika, przez taką in
terpolacją wyprowadzona, nie jest zatem prawdziwą, bo
źródła mają odmienną temperaturę, w jednymże miesiącu
w różnych latach, co sam p. Pusz okazał. I tak źródło przy
ogrodzie Kaźmirowskim w Warszawie, przez p. Baranow
skiego mierzone (Bibl. Wrarsz. lip. 1844 r. st. 24), w mie
siącu styczniu okazywało temperaturę jak następuje:
1840 stycznia -f- 7,28°C
1841
—
0,00.

1842

—

7,28

1843

—

6,83
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Większe zmiany pokazywało źródło pod Ujazdowem
(str. 26), przez p. Puszą mierzone:
1836 grudzień -f- 7.10°C.
1837
—
-6,14.
1839
—
5,35.
1840
—
4,20.

Z tego okazuje się wyraźnie, jak dalece liczba p. Puszą
jest niepewną. Sztucznie wyrachowana średnia p. Puszą,
dla źródła Glinnika, jest zatem bezzasadną. Chociaż, p. P.
nie oświadcza wyraźnie, że powiększanie i ubywanie tem
peratury źródeł pod Warszawą, wciągu roku jest toż sa
mo co pod Krakowem i w Tatrach, to całe swe rozumo
wanie na tein opiera. Na to jednakże nie ma dowodu. Że
tak nic jest i tak być nie może, łatwo okazać. Zmiany atmo
sfery nierównie prędzej wpływają na źródła płynące z pia
sku, lub gliny, a takieini są Warszawskie, aniżeli ze skał,
jak to wprost dowodzą moje obserwacje Krakowskich i Tatrowych źródeł. I tak, różnica temperatury źródła Glinnika
w różnych miesiącach i latach przeze mnie mierzona jednymże termometrem, nie przenosiła -f-0,65,°C.; dla źródła Zako
panego i Kościeliskiego w różnych latach, w miesiącach
letnich wynosi -j- 0,10°C., tymczasem różnice dla Warszaw
skich znalazł p. Pusz w jednym miesiącu -|- 2,90°C. Stosun
ki gieograliczne, niemały wpływ wywierają na zmiany cie
pła atmosfery w krajach płaskich, pagórkowatych i wyso
kich Alpach; nie idzie zatem, iżby ciepło równocześnie*
wzmagało się jednostajnie pod Warszawą i w dolinach Tatrowych. Wynajdowanie średniej temperatury źródeł we
dług sposobu p. Puszą, jest dlatego nieuzasadnione, i gdy
nie masz dostatecznej liczby dat, przyjmować trzeba średnią
arytmetyczną.
Aby udowodnić że wynaleziona średnia dla źródła Glinnika jest prawdziwą, porównywa ją p. Pusz ze średnią tem
peraturą powietrza w Krakowie'. Dwie różne liczby podaje
dla niej p. Steczkowski. Pierwszą jest średnia z 23letnich
wynosi -f 7,35°R= 9* 18° C., druga z jedenastoletnich ob-
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serwacyj 4 razy dziennie robionych, wynosi -f- 6,64°R =
8,3°C. Która z nich zbliża się bardziej do prawdy, nie tak
łatwo rozstrzygnąć, obserwacye bowiem termomctryczne
w Krakowie wykonane, nie są tak niezawodne, jak to p. Pusz
chce uważać; albowiem termometra użyte, nie były poprze
dnio rozpoznawane, jak dalece są dobremi; a zatem nie są te
liczby nieulegające wątpliwości.
Różnica zachodząca pomiędzy temperaturą średnią po
wietrza i źródeł, odmienną jest w zimnych i ciepłych kli
matach: w pierwszych źródła są cieplejsze, w drugich zi
mniejsze od powietrza. W szerokości gieograficznćj Bazylei,
jest taż sama średnia powietrza co źródeł. Dlatego tempera
tura źródćł nie może tejże samćj różnicy z powietrzem po
kazywać pod Królewcem i Warszawą, co pod Krakowem.
3Iimo tego p. Pusz znalazł, że sobie odpowiadają. Jestto wi
doczny błąd, który, czyli leży w średnićj temperaturze po
wietrza czy źródeł, nie można dotąd rozstrzygnąć; a zatem
nowy jestto dowód, że albo wyrachowana średnia tempera
tura dla źródła Glinnika, albo średnia temperatura powie
trza Krakowa, są niepewne.
Co się tycze drugiego zarzutu p. Puszą, że temperatura
z'ródeł nie zmniejsza się o jeden stopień C. co 500°-p., ten
jest zupełnie dowolny: wybrawszy bowiem te fakta które mu
były potrzebnemi dla dowiedzenia przeciwnego zdania,
usnuł swe mniemane zarzuty. Prawo zmniejszania się tem
peratury co 500° p. o jeden stopień, nie zostało wyprowadzonem, jak to chce p. P. uwazac, z porównania temperatur
źródeł Glinnika i Rżącej wody pod Lubniem, ale 5 głównych
źródeł na różnych wysokościach leżących, poczynając od
wyniesienia nad morze 650° aż do 3481°. Że temperatu
ra tych źródeł, jest stałą w miesiącach letnich różnych lat,
dowodzą wykonane obserwacye, potwierdza to znaczna licz
ba innych źródeł, w tejże wysokości lężących a mniej dokła
dnie poznanych. Na te zasadnicze obserwacye niezważając
I ., stara się osłabić dowody postępu zmniejszania się cie
pła , temperaturą wyjątkową niektórych źródeł, i pomiara
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mi temperatury źródeł wyżej pod 3481°, czyli nad źródło
Białego Dunajca leżących. Jak prowadzi swe dowody, roz
bierzmy.
Utrzymuje p. P., jakoby na górze Strzebel dwa przeze mnie
mierzone źródła, powinny były mieć jednakową temperatu
rę: źródła Rżącej wody i na Krzynowisku zwane, leżą na
różnych wysokościach: str. 264 Bibl. Warsz. maj 1844 r.;
a zatćm nie mogą mićć jednakićj temperatury; byłoby to bo
wiem przeciwnem temu, co zamierzamdowodzić. Źródło na
Krzynowisku dlatego ma niższą temperaturę, i i leży wyżej.
Wyraźnie powiedziałem, że źródło Kościeliskie pokazuje
wyjątkową temperaturę, niezgadzającą się z prawem przeze
mnie odkrytćm: niezważając na to bynajmniej p. P., równa
je ze źródłem Glinnika i wyżej leżącemi. Że na tej wysoko
ści leży inne źródło mające przewidziany stopień ciepła, zu
pełnie nie zważa p. P., ani wdaje się w wy tłómaczenie tego
fenomenu.
Źródło Kościeliskie na wysokości -f- 2928, ma 4,26°C.
Zakopanego
„
3050, ma 5,40 „
Prócz tego są jeszcze 3 inne źródła na tejże wysokości
leżące, mające temperaturę co Zakopanego, a mianowicie
w dolinie Stronczyskiej pod górą Giewant, w dolinie na Zaboczy przy wielkim piecu Zakopanego, i w dolinie Jaworynki,
niedaleko kopalni żelaza Magory Zakopanego. Jestto prze
cież prosty dowód że źródło Kościeliskie ma temperaturę
wyjątkową, co stosunki gieograłiczne najlepiej objaśniają.
Zwiedzając minionego lata nanowo Tatry, zastanawiałem
się nad przyczynami mogącenii inieć wpływ na jego nizką
temperaturą. Owa massa wody źródła Kościeliskiego, wy
syłająca dwa potężne strumienie na północ i południe, musi
się zbićrać na znacznych przestrzeniach. Bezpośrednio nad
nićm sterczy potężna góra zwana W ielki Upłaz, której naj
wyższy szczyt Krzesanica zwany, 6525 stóp wznosi się nad
poziom morza, a zatćm 3600 nad źródło Kościeliskie. Góra
ta obszernie rozpostarta, składa się z wapienia alpejskiego
Masowego, mocno popękanśj skały, z której liczne a obfite
Tom I. Marzec 1845.
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źródła tryszczą. Woda, owe najsilniejsze źródło w Tatrach
podsycająca, musi sięzbićrać w różnych wysokościach Wiel
kiego Upłazu, a chociaż szczytów jego nie pokrywają śniegi,
z wyższych części góry zebrane sprawiają ową nizką tempe
raturę, i ztąd powstaje niższy stopień ciepła, dla źródła Ko
ścieliskiego.
Nad źródłem Zakopanego i mającemi z niem odpowiednią
temperaturę, nie sterczą wysokie góry, i dlatego pokazują
temperaturę przewidzianią przeze mnie.
Nie jestto rzeczą nieznaną, ani nową, iżby pomiędzy źró
dłami pokazującemi średnią temperaturę, nie znajdowały się
z niższą, jeżeli w ich blizkości sterczą wysokie góry, albo
rozpościerają się wiecznie leżące lody. Zwrócili na to uwa
gę Kupffer i G. Bischof (*), a Ennemoser zupełnie ją wyja
śnił. W poblizkości wiecznych lodów, mierzył ostatni w Ty
rolu 13 źródeł mających na jednej wysokości temperaturę
od -f- 2,54°C. do -f- (j,5°C.. A zatem w wysokich Alpach
są temperatury źródeł niższe, aniżeli być powinny.
Że źródła wyżej nad 3500' tryszczące, ulegają wynalezio
nemu prawu, ani twierdziłem, ani przeczyłem: za mało było
robionych obserwacyj nad niemi, o żadnem nie można na
wet twierdzić, czyli jest prawdziwem źródłem, czy przez pe
wien czas dobywającą się wodą powstającą z deszczów
i mgły. Nad temi źródłami pojedyncze tylko mamy obserwacye; wyjątkowo były powtórzone. Podhalanie opowia
dali mi, że na wysokich turniach giną w zimie źródła, śnieg
je zupełnie przykurzą i okrywa. Porównywania zatśm p. P.
źródeł pewnych z niepewnemi, nie mają żadnćj podstawy, i
nie mogą niczego dowodzić; i jeżeli zmniejszanie temperatury
dla pewnej wysokości jest prawdziwem, nie jestto dowodem,
że nie jest błędnem dla wyższych. Ale to trzeba było oka
zać, a nie dowolnemi zestawieniami niepewnych liczb wielo
stronnie poparte prawo obalać. Mógłby nawet p. P. dowićść, że się temperatura na wysokościach nie zmniejsza, ale
(*) Edinburg, new philosophical Journal. T. XL, str. 350.
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powiększa, gdyż z naszych obserwacyj i to możnaby okazać.
I tak źródło w dolinie Łukawczykowćj 5200' wyniesione,
pokazywało -j- 4,02°C., a źródło na Rowienkach 4800' wy
sokie -f- 3, 6C.; a zatćm możnaby twierdzić, żeco 400/ wyżćj
rośnie temperatura o 0,4°C. Jestto rozumowanie na tych
że zasadach oparte cop. P., że inszy jest stosunek zmniejsza
nia się. Liczby bez krytyki wybrane, doprowadzają zawsze do
tego, czego dowićść chcemy. Kończąc tę odpowiedź, wypada
nam wspomnieć o niektórych twierdzeniach p. P., na które
nie możemy się zgodzić. Z kilku obserwacyj, znajduje p. P.
średnią temperaturę dla Xowego Targu. Żaden fizyk nie uzna
podobnej liczby za ścisłą; szczęśliwe byłybyto czasy, gdyby
w parę dni można było to zrobić, do czego doprowadzają
żmudne obserwacye przez wiele lat powtarzane. Co się zaś
tycze Bańkowki i Nowego Targu, to w oczy wistym błędzie
jest p. P. Nowy Targ leży na obszernćj równinie Dunajca,
Bańkówka zaś 2 mile dalćj na południe u samych stóp Tatrów, przedzielona wysokiem pasmem gór; nadto pićrwsze
miejsce leży 400 stóp niżćj, aniżeli drugie. Nie masz wątpli
wości, że wynaleziona średnia p. P. dla Nowego Targu jest
nieuzasadnioną. Rzuciwszy okiem na wegietacyą tych dwóch
miejsc, łatwo się przekonamy, że inaczej promienie słońca
dogrzewają wBańkowce a w Nowym Targu.
Toż samo stosuje się do wynalezionej średnićj tempera
tury Kiesmarku, łączenia źródeł Morskiego Oka, i Doszychy
w dolinie Raczkowej wyciągnięta średnia, mających różne
wyniesienie i położenie na przeciwnych bokach Tatrów; po
równywanie źródeł Szwajcarskich z Tatrowemi, gór kilka
stopni bardziej na południe wysunionych. jednych przed drugiemi, również nie może być pewnem.
Z tego zatćm wynika, że prawo zmniejszania się tempe
ratur źródeł co 500' o jeden stopień C. aż do wysokości
3500 p. nie jest w czemkolwiek osłabionem przez p. P.; bo
czy weźmiemy średnie arytmetyczne powtarzane z wielu lat,
czy liczby z jednychże miesięcy letnich, zawsze toż samo
zmniejszanie pozostanie niezmiennym.

KROMKA LITERACKA.
Niezapominajlci-Noworocztiik na rok 1845, wydany
przez K. Korwella (rok siódmy).
Pisma jednorazowe jak Noworocznik, peryodycznie wy
chodzące zagranicą; są jakby popisem sztychów, oprawy
i gustu, pod względem typografii; nikt tam rozbioru wewnę
trznej ich wartości nie daje, bo też nakładca o wewnętrzną
nie ubiega się wartość. U nas żądają w ogóle, i my temu
żądaniu najniewinniejszemu a korzystnemu, musimy po
takiwać, aby Noworocznik był nietylko podarkiem z pozoru,
godnym płci pięknćj, i zgodnym z jej wdziękami, lecz rów
nie daniną dobrą dla piśmiennictwa. Przywykliśmy szukać
w takich zbiorach nie wierszy składnych, ale i poezyi; nie
historycznych notat do ryciny jakiegoś zamku, ale i poważ
nej rozprawy. Zwyczaj wszędzie niemal jest prawem, więc
i my teraz żądać możem, aby wydanie świetne Niezapominajek pana K. Korwella, przedstawiało płody, choć w części
godne nakładów i ozdób drukarskich.
Niezapominajki siódmy rok bytu liczące, wyznać z przy
krością musimy, dotąd całkiem prawie nie odpowiedziały
w wartości pysznym swoim obsłonkom; dziś jeżeli płody
wiersza i prozy, nie doszły jeszcze żądań naszego wybredne
go smaku, to już bezwątpienia wzniosły się nad poprzednio
lat sześciu zbiory. Z poezyi napotykamy tu płody T. Lenar
towicza i Antoniego Czajkowskiego, a to dosyć aby reprezentacya j£ j, mogła odpowiedzieć bogatej edycyi. Młody
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lecz głębszego ducha i ukształconego smaku poeta Lenarto
wicz, malarz rzewnćj prostoty, pieściwćj słodyczy natchnie
niem obrazowanej, cokolwiek z płodów swych ukaże, tę ,
głębszość talentu odsłania i piękną sobie w literaturze przy
szłość gotuje. Czajkowski w niemniej treściwem jak Le
nartowicz słowie, żywością myśli i kształtnem jćj objawie
niem celujący, najrozmaitsze a wdzięczne zawsze tony z lutni
swój wydobywa. Jednego i drugiego poetyckich urywków
podamy tu wyjątki. Jan Kochanowski, wiersz Lenartowicza,
oddycha tą prostotą i rzewnością; a w charakterze języka,
przypomina dobrze epokę naszego najpiśrwszego wieszcza
i cechowość utworów jego. Oto zwrotka co się ku czci Jana
zrodziła:
I jako na świat przyszedł, tak i schodzi
Czysty, jako się sprawiedliwym godzi.
A świat był jemu płomieniem ognistym,
Z którego żywot jak żelazo czystym
Wypłynął w wieczność, tam gdzie ojce, dziady,
Przeszli po cichu* na wspólne narady.

Oalój słowa, jakby z ust Kochanowskiego płynęły:
Zielona lipo moja, w której cieniu
Siadam i słonecznemu kryję się promieniu;
Jakżeto wiele z tobą rozmawiałem,
Jakieżto różne myśli wyśpiewałem;
Za każdą, złotą struną potrącając,
Aże przegrałem życie, wdzięcznie grając.
Mogłem ci wprawdzie w zbroi, przepasany
Do miecza rycerz, i między dworzany
Stanąć królewskie. Lecz ty lipo moja,
I ty gęśli, milsząś niżli zbroja.

Drugi wiersz jako krótszy a uroczćj formy, dźwięku i ca
łości, przytaczamy całkowicie:

Kaliua*
Czego ty kalino smutna?
Bo młodego Jasia nićma.

Poiciaitka gminna.

Rosła kalina z liściem szerokiem,
Nad modrym w gaju rosła potokiem.
Drobny deszcz piła, rosę zbierała,
W raajowem słońcu liście kąpała.
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W lipcu korale miała czerwone,
W cienkie z gałązek włosy wplecione,
Tak się stroiła jak dziewczę młode,
I jak w lusterko patrzała w wodę.
U tej krynicy, u tej kaliny,
Jasio piszczałki kręcił z wierzbiny,
I grywał sobie długo żałośnie,
Gdzie nad potokiem kalina rośnie.
I śpiewał sobie, dana i dana,
I głos po rosie leciał co rana;
Kalina suknie świąteczne brała,
I jak dziewczyna w gaju czekała.
Aż gdy jesienią w skrzynkę zieloną,
Pod czarny krzyżyk Jasia złożono,
Biedna kalina znać go kochała,
Bo wszystkie swoje liście rozwiała:
Żywe korale rzuciła w wodę,
Z żalu straciła swoją urodę.

Odmiennym , jakeśmy wspomnieli charekterem i barwą,
pociągają nas płody Czajkowskiego: oto urywek z wićrsza
na sprowadzenie zwłok Napoleona:
Cała Francja jak oblubienica,
W wieńce, w kwiaty, przyozdabia skronie,
A Paryż, jej wspaniała źrenica,
Pochodniami żałobnemi płonie.
Francjo! męża odrzuciłaś dumnie.
Gdy orężne nucił sobie psalmy;
Dziś proroka ty uwielbiasz w trumnie,
I męczeńskie zaszczepiasz mu palmy, i t. d,

Inne urtwki wierszów, niższej, lub małej są ceny; jedna
śpiówka Augustyna Bielowskiego do K. W . w dzień ślubu,
lekko i mile może zadźwięczyć uchu. Piękny wićrsz Riickierta , szczególnie formą celujący, w przekładzie niezrę
cznym stracił cały urok. Niechętnie zresztą widzimy tu czcze
rymy, krępujące myśli i obrazy powszednie w Wiecznćj że
gludze jakiegoś Anonima, Przeznaczeniu Marcellego Głuskiego i Myszkach na jarmarku kończącej Noworocznik bajce.
Lubo nie czas mówić dziś o bajkach, ale gdy okoliczność
dobra, szkoda ją opuścić. Nowa forma morału obrazowa
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nego, niby prostotą i przystępnością mająca przed dawnemi celować, utorowała i zjednała tym płodom, z których
niewielka liczba prawdziwą prostotą, jasnością i przystępno
ścią się odznacza, wziętość powszechną i sławę. Rzeczywi
ście kilka nauczek moralnych w formie wierszowej zręcznie
oddane, mogą dziecku wpaść w umysł i zostawić nasienie
dobrego: ale z jakichżeto szumnych ustępów i obrazów,
dowiaduje się dzisiaj dziecię, o tej lub owćj moralnej zasa
dzie: n. p.: „Dała mi złotówkę mama, bym zobaczył panora
ma. Idę ulicą Miodową, aż wtem starzec z siwą głową,
obraz nędzy i rozpaczy, prosi.../’
Czyż taki obraz znany dziecku tyle, aby go pojęło i sa
mo tak deklamatorsko oznaczyło? Albo gdy dalej mó
wi toż dziecię: iż dla cnoty wyrzekło się nowości i dało
starcowi zloty; i w końcu samo się chwali przytaczając na
ukę ojca (której pewnie nie zrozumiało): „lecz kto jestem
jak się zowrie, nikt się ode mnie nie dowie, bo mi ojciec
mawiał: „synu! nie chwal się z dobrego czynu.” Cnota
i czyn dobry, czyż to pojęcia i wyrazy dla dziecinnej głowy,
która to wszystko w postępowaniu może widzieć, ale ani
pojąć, ani nazwać nie potrafi (*)? Ta niejasność morału przy
jasnym na pozór wykładzie, uderza i wirowej bajce którą
czytamy w Niezapominajkach, niemogąc odgadnąć, dla ja
kiego wieku i stanu została napisaną.
Artykuły prozą, wszystkie mają wiele ceny; jedne pod
względem języka i stylu, drugie zajęcia lub przedmiotu.
Pan starościc K. W ł. Wojcickiego, szkic z czasów do prze
szłości należących, ale tak niedawnej, że jeszcze pas co ży
cie ubiegłe ma oznaczać, ta zmarszczka, słój drzewa-czasu,
nie napiętnował się osobnym kolorem. Treść ta do powieści
nieobfita, na szkic dostateczna: „Córka jedyna chorążego,
z woli ojca staje się ofiarą zwyczaju, który zabrania dziecku
na swój własny los wpływać, własnćm postanowieniem.
(*) Przytoczyliśmy powyższą bajkę jako najpopularniejszą, a bez
właściwych zalet.
P^zyp, Red.
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Otoż to córka Matylda, idzie za niedołężnego starościca,
i wlecze z nim żywot nieznośny. Po kilku miesiącach poży
cia, przyjeżdża dorodny młodzian , i zapala miłość w jej
sercu i w swojem. Cnotliwa Matylda w walce uczucia
i obowiązków, których świętość zaprzysięgła u ołtarza i oj
cu umierającemu; kończy życie. Starościc wyjeżdża do są
siadów na djabełka. Opowiadanie żywe, płynne, język jak
zwykle w płodach tego pisarza, zwięzły i czysty.
Powieść Józefa Dzierzkowskiego Obrazy Hogarta, zwodzi
pod dwoma względami: najprzód. że w niej nie masz
Hogartowskiej znamienności, a szukanie jśj i naciąganie do
naszych wad, było niepotrzebne; powtóre, że zbywa jej na
jednym wdzięku powieściowym , na zajęciu, które obudzić
w przedmiocie już rzeczywiście zszarzanym, było bardzo
trudno. Nie przytaczamy tu nawet treści, bo rzecz nie war
ta uwagi; bez żadnej cechy, choć są tam i Hiszpanie i pała
jące Hiszpanki, i bitwy, i Polacy mężni i skąpcy.
Najobszerniejszśj treści powieść, dał pan Ludwik Papro
cki; powieść historyczną z czasów Karóla X II, popierają
cego elekcyę Stanisława Leszczyńskiego, przeciw Augustowi
Saskiemu. Tytuł Hrabina de Konigsmark, faworyta Augu
sta II. Fakt historyczny dohrze obrobiony. Znajome dzie
jom postacie, występują tu w swoich nieskażonych charakte
rach. Jeden podkomorzy koronny Lubomirski, mąż zdra
dzony od monarchy-przyjaciela, jest martwą, milczącą isto
tą, którego charakter czy obojętności, czy ślepoty, czy cier
pliwej wytrwałości na hańbę domu, należało wykazać
i wprowadzić choćby dla effektu kontrastowego. Winniśmy
się w tern miejscu jaśniej wytłómaczyć. Hrabina Kóniysmark zdradziła plany bitwy Karola X II, wydając je Augu
stowi; zdradziła wtenczas, kiedy szlachetny aż do niedołęztwa kochanek jej Gillenstirna, niepomnąc zdrady kochanki,
przechowuje ją w swym namiocie wbrew rozkazom Karola,
swego pana i króla. Ta zdrada pociągnęła za sobą klęskę
Karola i wyrok śmierci na Gillenstirna. W końcu Karol
przebacza występek hrabiny, i niewinnemu Gillenstirnowi,
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Z jakich powodów?— odsyłamy czytelnika do samćj powie
ści, nader zajmującej i kształtnej. Otoż w tej chwili przeba
czenia, w rozwiązaniu powieści, której główny fakt w pier
wszym rozdziale autor przedstawił, należało koniecznie akcyą
osób głównych rozwinąć. Jeszcze jeden rozdział, a rzecz
byłaby zupełna i dobra. Ciągłe zajęcie i treściwość, jedyne
tśj powieści zalety: nie masz tu niepotrzebnych opisów
w ciągu akcyi, owszem za mało ich, jakeśmy już wspo
mnieli ; w końcu szczególnie. Przy tych zaletach uderzają
wady wzewnętrznem obrobieniu, gdzie smak i jego prawa,
nie wpłynęły na to zewnętrzne ukształcenie. Styl ogołoco
ny z wszelkićj prostoty, w zawiłej budowie peryodów przy
kre sprawia wrażenie: lubo zręczne są szkice i pojęcia cha
rakterów. Nieustanne przekładnie, nawiasy, mnóstwo epi
tetów ludziom i rzeczom bez potrzeby, boje same charaktery
znamionują i kreślą wyraźnie. Gdybyto była wada mimo
wolna, lżejby nam było wspomnićć o niej. ale jak uważamy,
umyślne to i zamiarowe kwiecenie stylu, w którym wyrazy
wściśnionych szeregach jak do szturmu uszykowane. Trzeba
to usprawiedliwić: „W jakże zachwycającej postaci stawia
nam przed oczy zbiór wdzięków tej upatrzonej przez nas
piękności, szczodra i niezawistna wolność ubioru, którą przy
chylna żądzy bez wędzidła samowładna moda Wersalu,
uczyniła prawem powszechnem tam. gdzie również hołd
piękności kierował prawami smaku, i gdzie zwłaszcza jak
na dworze Augusta, skłonność pana przesadziła jeszcze dyktatoryalne zasady. To lekkie i przezroczyste tło pajęczćj
tkaniny, miękko układającej się na utoczonych członkach
kształtnej i gibkićj jak wybujała trzcina kibici, nie przykrycie
tajemniczych powabów, lecz uwydatnienie ich pod zasłoną
ułudy, zdaje się mióć tylko na celu; i jakby dla wzniecenia
w rozdrażnionych zmysłach niepokoju pragnień pożerających,
lub ukazania nagiej prawdy, chciwemu wzorów czystej pię
kności oku estetycznemu, kończy swe panowanie tam, gdzie
zaokrąglenie łona, stałością swą przypomina nam marmur
Karrary, ogładzony dłótem Praxvtelesa, a świeżością i bar
Tom I. Marzec 1845.
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wą dwie białe róże wiosenne, lekką owiane krasą; ” albo
na stronnicy 182, dwa peryody jeden po drugim, każdy po
12 wierszy ścisłego druku obejmujący. Ta panująca wada,
ćmi wartość dobrćj i pełnej zajęcia powieści. Przedmiot jej
lubo ważny co do wyboru, jako bardzo niemoralny, po
chwały naszej również zyskać nie może.
Inne ustępy prozą, dobrym stylem zalecają się: szcze
gólnie legienda Pontski Piłat K. Korwella, treści wiadomćj
z samego tytułu.
Ryciny mają związek ścisły z artykułami; a tym droższe, że
przedmioty krajowe przedstawiają. Ubiór daicnej dziewicy
Polskiej, Jan Kochanowski pod lipą, i wieża zamkowa w Raycie, z opisem, miejscowych artystów rysunku i litografii.

Szlachcic Z uwalnia, czyli Białoruś wfantastycznych obra
zach, przez Jana Barszczewskiego, poprzedzone kry
tycznym rzutem oka na literaturę Białoruską, przez
Romualda Podbereskiego.
Uderza nas w samym tytule książki spółka dwóch imion
i dwóch przedmiotów oddzielnych, lubo jednćj dotyczących
się prowincyi, Białorusi; podania jćj ludu, i rozbiór jćj lite
ratury. Jako przegląd krytyczny, artykuł p. Podbereskiego
zasługuje na osobną wzmiankę; jako przedmowa pochwal
na do pism p. Barszczewskiego, byłby zbytecznym. Dzieło
samo najlepiej autora zaleca, i odtąd bez tych szumnych
wyrażeń o Lwach, i o Zaprzaniu się samego siebie dla poezyi, p. Barszczewski zajmie zaszczytne i zasłużone miejsce
w literaturze naszćj.
Ta sama poezya rodzima, która niezmierzone stepy Ukrainy,
w Koliszczyinie niewymownym wdziękiem obleka, w Szla
chcicu Zawalni, sosnowym borom, kamienistym brzegom je
zior, i słomianym dachom chat włościańskich na Białorusi,
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uroku prawdy malowniczćj użycza. W każdym obrazie wi
dać, że autor urodził się wśród tego ludu, że go ukochał, i
to uczucie z przepełnionego serca, w pełnem wdzięku opo
wiadaniu przelał. Piękny jest szkic północnej Białorusi, któ
ry za wstęp do Pana Zawalni służy:
„Podróżujący z północy ku Białoruskim stronom, widzi
przed sobą ogromne wsie, nakształt miasteczek murowa
ne, bielejące się kościołki i kamienice dworów, obszerne
zasiane pola, tu i owdzie małe gaiki sosnowe lub brzozowe,
słyszy nieraz rozciągły i głośny śpiew wieśniaka, przez po
la daleko sięgający, jak oko dojrzćć może, lub przelatujący
góry i doliny molodyą pasterskiego rożka. W dni niedziel
ne, kiedy się słońce zbliża ku zachodowi, spotyka wiejskie
dziewczęta w' świątecznych perkalowych, a niekiedy i w je
dwabnych sarafanach, w assystencyi zalotnych młodzieńców;
odbywają korowody śpiewając narodowe pieśni, a starcy
siedząc na przyzbach, rozprawiają o starych czasach i o tera
źniejszych.
Lecz gdy się zbliża ku granicom Siebieża i Newla, oglą
da przed sobą rozległe ciemne bory, nakształt chmur wi
szących na horyzoncie, między lasami słomiane dachy ubo
gich mieszkańców; gdzieniegdzie wzrok jego spotyka ster
czący między sosnami żelazny krzyż, jakiej mchem pokrytej
kapliczki, przed drzwiami którćj, na dwóch sosnowych słu
pach, wiszą dwa lub trzy dzwony; po okolicy rozsiane mo
gilne krzyże i kamienie. Rzadko się tam spotyka pański dom
porządnie wybudowany, niewiele i kościołów takich, gdzieby można było widzićć gust architekta lub koszt możnego
fundatora; i ten widok ziemi posępny i dziki, zaczynając się
od rzeki Łować, sięga do brzegów Dźwiny, gdzie się koń
czy Płota i Drysa.
Po całej tej przestrzeni wązkie kamieniste drogi, prze
rzynają górzyste miejsca, i mijając dzikie brzegi jezior, kryją
się w borach. W ubogich wioskach w dnie święte i po
wszednie, zawsze panuje jakaś ponura cichość; rzadko się
odezwie pieśń żniwiarza lub oracza, i w tern nuceniu łatwo
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zrozumieć można myśli jego stroskane, bo tu nieurodzaj
często omyła nadzieje pracowitego rolnika."
Równie malownicze jest opisanie białego domkupana Zawalni, wśród drzew nad jeziorem Nieszczordą, zamarzłćm
w tej chwili. Zbłąkanym po ogromnćm jeziorze, i śniegiem
zawianym podróżnym na saniach, zdaleka przyświeca świa
tełko z okna gościnnego dworku, w którym nocleg wygodny
znajdą; ale pod warunkiem, że staruszkowi gospodarzowi,
podanie jakie narodowe, wieczorem do poduszki opowie
dzą. Nasłuchał się ich do woli autor. P. Zawalni synowiec,
pewnej burzliwćj listopadowćj nocy, i tę właśnie, pod tytu
łami:. O czarnoksiężniku i o żmii wylęgłej z jajka koguta.
Zuchwałe postępki, Korona węża i Wilkołak, stanowią pićrwszy tomik powieści, których pięć jeszcze obiecanych mamy.
We wszystkich cztćrech powieściach, jest wdzięk niewy
muszony, wierne oddanie obyczajów ludu, i stosunków wło
ścian z panem, wiara w czary i zaklęte skarby. Tok opo
wiadania wyborny w prostocie swojej, a niekiedy trafnemi
uwagami p. Zawalni doskonale przerywany. Wiele jest rze
wności i prostoty razem w uczuciach miłosnych parobków
i dziewcząt; wiele wdzięku w tych Alonach i Ahapkach,
którym biedni zakochani serce, a duszę częstokroć czaro
wnikom oddają.
Jeżeli w dalszych powieściach, na tem samćm tle prawdy
i poetycznego uroku, większa będzie rozmaitość, niewątpli
wie przyjęte zostaną z tćm uczuciem, zjakićm nową a mi
łą znajomość po raz drugi witamy.
Tyle o opowiadaniach p. Barszczewskiego. Co do wstępu
krytycznego p. Podbereskiego, znajdujemy w nim najprzód
mniój pochlebną wzmiankę o Bohomolcu i Kniaininie, za
służonych w literaturze naszej Białoruskich pisarzach z cza
sów jezuickich; potem pochwały dwóch narodowych może,
ale i gminnych poetów Onoszki i Rysiilskiego, bardzo prze
sadzone , jeżeli z przytoczonych urywków sądzić mamy. To
samo powiedzićć można o żartobliwem tłómaczeniu Enejdy
na dyalekt Białoruski przez Mańkowskiego, które dotąd jest
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w rękopiśmie, i w małych wyjątkach tylko przez p. Podbereskiego przytoczone. Daléj następuje rzut oka na teraźniej
szą literaturę Białoruską, która pracami p. Bujnickiego, %
wydawanćm przez niego zbiorowćm pismem Rubonem obu
dzona, liczy w zawodzie historycznym imiona hrabiów M.
Bocha i A. Platera; w rzędzie poetów, panów: Alexandra
Grozę i Ładę Zabłockiego, a w innych rodzajach, wielu mniéj
znanych dotąd pisarzy, zpomiędzy których, p. Barszczewski
najnowszą pracą swoją, świetnie na widok powszechny wy
stąpił.
Cały ten rzut oka zajmujący jest i dobrze napisany; ale
chcielibyśmy go miéé mniéj szumnym w wyrażeniach, i
mniej obfitym w wyrazy składane, jak np. powieść obywatełsko- Inflancka, albo erudycyjno-ascetycznaf dyskursy za
ściankówo-literackie i t. p.
Przy skąpo i w protekcyonalnym sposobie udzielonych
pochwałach znanym już w literaturze pisarzom, dziwnie od
bija szumny panegiryk pisarza, którego czytająca publiczność
wcale nie zna jeszcze, a którego rozprawkę w rękopiśmie, p.
Podbereski nazywa pierwszym samodzielnym filozoficznym

przeglądem na poezyę ludu Białoruskiego, i pierwszą ozna
ką zbliżenia się narodu, do uznania się w istocie swojéj poezyi; zapowiadając w autorze rozprawki: „potęgę myśli zatrawioną wielostronném ukształceniem, i promienność stylu,
która pracę jego jakimś urokiem otacza ”
Takie wyrażenia, jakby z nieomylnego trójnoga a priori
rzucone, najgorszą przysługę wyrządzają pochwalonemu;
a chwalącego, równie jak przedmowy do Bocznika Litera
ckiego, mogą pozbawić tego zaufania czytelników, które dla
utrzymania zbiorowego pisma, koniecznie do imienia wyda
wcy przywiązane być powinno.
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Niewiasty Polskie, zarys historyczny K. Wł. Wójcickiego.
Warszawa, 1845.
Z początkiem bieżącego roku, wyszło dziełko znanego już
w literaturze naszej pisarza, pod tytułem: Niewiasty Polskie.
Tytuł ten, tak wabiący, i talent p. Wójcickiego tyle znany,
sprawiły, że wszyscy z upragnieniem chwycili książkę do rąk,
i jęli ciekawie szukać nowych szczegółów o naszych bab
kach i prababkach. Teraz więc wypada nam powiedzićć,
0 ile p. Wójcicki odpowiedział powszechnemu oczekiwaniu,
1czegośmy po nim żądali. Przeczytawszy tytuł Niewiasty Pol
skie, spodziewaliśmy się, że autor przedstawi nam w szcze
gółowych moralnych zarysach stanowisko, jakie od najda
wniejszych czasów kobiety w Polszczę zajmowały. Byłoto
szerokie pole do zbogacenia naszego piśmiennictwa: nie zby
wało autorowi na materyałach i na umiejętności ich obro
bienia. Historya przekonywa nas dostatecznie, jak przewa
żny wpływ pleć piękna u nas wywierała. D. M. pojął do
skonale tę myśl, kiedy pisał swoją Niewiastę Polską w trzech
epokach: żeby jednakże dokładniej odszkicować Polkę,
i w bardziej oderwanych przedstawić ją obrazach, może za
szczupłe przyjął ramy, i nie był dość szczęśliwym w wyborzeŚlepe poddanie się władzy rodzicielskićj i mężowskiej, wy
wołane jedynie przez przywiązanie i miłość, szczera pobo
żność, prostota, oto są główne cechy znamionujące kobiety
naszego kraju, i które mniemaliśmy, że p. Wójcicki rozwinie
nam w żywo schwyconych zarysach, ukoloryzowanych du
chem czasu każdej epoki. Zamiast tego, autor podał nam
niektóre szczegóły obyczajów, strojów, wyjątki z ówcze
snych broszur satyry cznych na zbytek i zepsucie, tak, że w ca
łym tym obrazie, więcćj cieniów niż światła spostrzegamy.
Wolelibyśmy raczćj całe to dzieło uważać jako przypiski do
ważniejszćj pracy pod tym tytułem, którćj uskutecznienia
nikt słuszniej jak autor przysłów, podjąć się nie może.
Nadto, w całćm tem dziełku nadaremnie szukalibyśmy
mnogich spostrzeżeń i uwag samego autora: po największej

K R O M K A LIT ERAC K A.

673

części sąto tylko wyjątki ze starych ksiąg lub rękopismów,
opisujące wesela, pogrzeby, walne zjazdy i tym podobne
uroczystości. Nigdzie nie dojrzeliśmy, żeby autor głębiej
myśl zapuścił w przyczyny tego zepsucia, na które tak gwał
townie powstaje, a przecież nie zbywało u nas na licznych
przykładach cnót i poświęceń, o których p. Wójcicki tak
mało napomknął. O ile krytyka winna być pobłażającą dla
poczynającego pisarza, o tyle musi więcćj wymagać od te
go, który tak niezaprzeczone dał już dowody swego talentu.
Nareszcie, książki tej nie możemy uważać jako odpowia' dającej swemu tytułowi, ale raczej, jako jeden z materyałów
służących do napisania obszernego dzieła, na którego okład
ce, z przyjemnością nazwisko p. Wójcickiego wyczytamy.

Dykcyonarz synonimów Polskich, przez Kazimierza Bro
dzińskiego.
Pisma Kazimiśrza Brodzińskiego, w zbiorze prawie zu
pełnym, wyszły w 1843 i 1844 roku w Wilnie, w dziesięciu
tomach. Po większej części oddawna czytelnikom Polskim
są znane; głos publiczny osądził je, i ważniejszym, zaszczyt
ne a zasłużone naznaczył już miejsce; krytyk, gdy mu przyj
dzie zastanowić się nad niemi, niepotrzebując zajmować się
szczegółowym rozbiorem, wdzięczniejsze przed sobą otwar
te mieć będzie pole: ocenić stanowisko Brodzińskiego jako
estetyka, a nadewszystko jako prawdziwie swojskiego po
ety. Zachowując sobie nadal wynurzenie niektórych myśli
o tym przedmiocie, zamierzamy tylko dzisiaj dać krótką
wiadomość o Dykcyonarzu synonimów, który tu po raz
pićrwszy wydrukowany, zajmuje cały tom IX ogólnego
wydania. Możeby zastanawiać mogło, co poetę i estetyka
skłoniło do takiego rodzaju pracy? czemu, porzuciwszy barwistą niwę poezyi, oddał się mozolnej pracy lexykograficz-
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nćj? Dziwne to z pozoru zjawisko, łatwT
o się jednak wytłómaczyć daje.
Kiedy gienialny Mroziński, ukazał nową całkiem drogę
w zapatrywaniu się na budowę języka, odkrycia jego, spo
wodowały niejednego męża znakomitych zdolności, do wie
lostronnych badań nad mow;| Polską, czego pierwszym owo
cem były wnioski Deputacyi Towarzystwa Przyjaciół Na
uk o ortografii, w których i Brodziński niemały miał
udział. Rozmiłowawszy się w pracy tego rodzaju, ciągle się
jej oddawał, lecz czysto grammatyczne poszukiwania, z na
tury swojej oschłe, niedługo zdołały go przywiązać; obrał
sobie więc do rozwagi jednę tylko przedmiotu stronę, wię
cej zajmującą, więcej rozmaitą; przedsięwziął ugruppować
wyrazy blizkoznaczne, okrćślić ich odcienie, rozwinąć i wy
jaśnić nader subtelne częstokroć różnice ich znaczeń. Nikt
tćż lepiej nad niego, do takiej nie był usposobiony roboty:
oczytany w dawnych pisarzach naszych, znający kilka języ
ków Słowiańskich, szczęśliwie umiał gromadzić zewsząd
analogie i przykłady, na poparcie swych wywodów; a gdzie
przykładów nie stawało , gdzie etymologie nie prowadziły
do celu, tam głębokie czucie ducha mowy, instynkt poety,
przychodziły mu w pomoc. Książka tego rodzaju, gdy tylko
zdolności autora są potemu, i może, i powinna być zajmują
cą .Samo z siebie wrvnika, że nie będzie dziełem do ciągłego
czytania; ale gdzie ją o tw o rzy sz, wszędzie napotkać możesz
postrzeżenia, uwagi, pobudzające do dalszych myśli. Nie
miała jej literatura nasza, bo księdza Jezierskiego Kilka wy
razów p
‘ orządkiem abecadła objaśnionych, wydane wr. 1792,
lubo zawierają pewną liczbę synonimów, dowcipnie i trafnie
objaśnionych, są jednakże zbiorem bardzo niezupełnym,
zbiorem, na którego tle, autor, niechcący wcale być lexykografem, pomieścił najrozmaitsze uwagi niekiedy językowe,
częściej moralne, obyczajowe i polityczne; cokolwiek bądź,
zawsze to szacowny zabytek epoki Stanisławowskiej, i Bro
dziński w niejednćm miejscu wypisy z niego przytacza. Le
dwie w kilkadziesiąt lat po Jezierskim, zaczęły się znowu
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ukazywać w pismach peryodycznych dorywcze próby syno
nimów, aż nareszcie Brodziński zamierzył obdarzyć nas pra
cą tego rodzaju, wykonaną na większą miarę. Plan dzieła
jest nader prosty i właśnie taki,jak wskazywała natura przed
miotu: autor najprzód wymienia blizkoznaczne wyrazy, i daje
defmicyą ogólną spólnego ich znaczenia; następnie określa
cieniowania znaczeń, którym każdy z wyrazów szczególnych
odpowiada, i to wszystko objaśnia przykładami, już własnemi, już czerpanemi najwięcej z dawnych, rzadziej z no
wych pisarzy. Niełatwą zaiste było rzeczą dać delinicye
trafne i zwięzłe, a tę mozolną część przedsięwzięcia, widzi
my tu prawie wszędzie wykonaną zupełnie dostatecznie,
niekiedy arcy szczęśliwie; przyznać jednak należy, że wywo
dy znaczeń, mianowicie wysnute z etymologii wyrazów,
niekiedy na bardzo słabej spoczywają podstawie. Pod wy
razami: godzić, jednać, pojednanie, kojarzyć, łączyć, czyta
my np. następną uwagę:
„Zjpowodu, że pojedynek ma, lub powinien mieć miejsce
tylko między ludźmi honorowemi, czyn ten bardzo pięknie
w naszym języku tak jest nazwany. Pojedynek raczej jest
skutkiem nieporozumienia, obrazy, niżeli nienawiści lub
pogardy; tu nie idzie o zgodę, ale o pojednanie. Szlachetni
nieprzyjaciele najbliżsi są pojednania i przyjaźni; pojednanie
się dwóch walczących z wyzwania, jest ostatecznem oczy
szczeniem się, okupieniem honoru; pojednanie ich jest przy
jaźnią wyniosłą, poświęceniem życia nabytą.”
Szkoda, że niepodobna zgodzić się na tę dowcipną i ładną
etymologią wyrazu pojedynek, który wszelako, właściwie
nic innego nie znaczy, jak walkę dwóch pojedynczych osób.
Dodajmy, że usterki tego rodzaju w Synonimach Brodziń
skiego są bardzo rzadkie, i że zdarzające się tu i owdzie za
dziwiać nie powinny, bo na ślizkićj drodze wywodów ety
mologicznych, żaden podobno badacz od szwanku się nie
uchronił. Jeżeli pod tym względem dzieło obecne gdzienie
gdzie ulega zarzutowi, zato przykłady, tak przytoczone
z pism innych pisarzy, jak własnego utworu, na bezwarun
Tom I. Marrec 1845.
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kową zasługują pochwalę, bo nietylko wszędzie są trafne,
ale obok tego niemal wszystkie zajmując pięknością myśli»
celują szczęśliwem wysłowieniem. Najobficiej ich dostarczy
li Budny, Leopolita, Skarga, z nowszych Naruszewicz,
Trembecki, Krasicki. W doborze ich, maluje się jak wzwierciedle, poczciwa dusza Brodzińskiego; maluje się prawość
jego uczuć, a niekiedy też i ta lekka, miła ironia, cechująca
ostatnie jego w kolei czasu poezye, pokrewne Fraszkom Ja
na Kochanowskiego.
Śmierć przedwczesna, nie dozwoliła autorowi wykończyć
zamierzonego dzieła; byłby je bezwątpienia uzupełnił, bo
sam w kilku miejscach odsyła do synonimów, które w pozo
stałych po nim rękopisinach, me dały się odszukać; byłby
niejednę definicyą zmienił, a przynajmniej ogładził, zaokrą
glił, uczynił wydatniejszą i więcej dosadną. Uznając dzieło
Brodzińskiego za to, czem jest rzeczywiście, za istotne
wzbogacenie naszej literatury, nie możemy nie żałować, że
tak potrzebna książka dostała się nam w wielkiej części
niedokończoną. Wielkąby położył zasługę ten, ktoby ją
uzupełnił; ale kto zajmie się podobną pracą? kto jej podoła
w dzisiejszćj babilonii? kiedy nie ma prawie wyrazu, któregoby znaczenie nie przestało być pewne, kiedy każdy używa
wyrazów w znaczeniu, jakie im z własnćj powagi sam na
daje, kiedy tylu piszących szuka zalety w tworzeniu sobie
własnego języka, w nastrzępianiu barbarzyńskiej mowy
dzikiemi wyrazami własnego ukucia, kiedy systematyczne
każenie języka stało się rzeczą mody, rzeczą tak upowsze
chnioną, że już prawie nikogo nie obraża? Kto więc tę ro
botę wykona? Oto chyba znowu pisarz Brodzińskiemu po
dobny, oto jaki człowiek wyższego usposobienia i poety
ckiej duszy, któremu los szczęśliwy da młodzieńcze lata
przepędzić między ludem, w ustroniu wiejskiem, dokąd ze
psucie to jeszcze nie doszło; a który zbogacony nabytą
w późniejszym wieku nauką, przesiąkły niesfałszowanym
duchem swojskiej mowy, z wytrwałością i zamiłowaniem
weźmie się do tej pożytecznej pracy.
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Córka artysty, powieść oryginalna we dwóch tomikach
przez R. K. Laskowskiego.
Jeszcze powieść obyczajowa której scena w Warszawie,
jak w Piętnastu dniach małżeństwa, i Małych tajemnicach
Warszawy. Młody pseudo-literat p. Leon, kocha się w Julce siostrzenicy inodniarki z ulicy Freta; siostrzenica ta jest
oraz córką artysty nieznanego w świecie, a niepoznanego
w powieści, gdyż oddawna nie żyje, i zaledwie krótkim ne
krologiem od autora uczczony. Tymczasem przyjeżdża
z prowincyi jakaś panna sędzianka z matką, widzą się z Leo
nem przy wyjściu z magazynu inodniarki, i zaraz nowa mi
łość, podsycana jeszcze nadzieją posagu, zapala się w sercu
Leona. Zaniedbuje już Julkę córkę artysty, czyli siostrze
nicę inodniarki, i wraz z przyjacielem, drugim pseudo-literatem O. Franciszkiem, budują zamki na lodzie. ' Tymcza
sem dwom hrabiom, dość znudzonym życiem, wpadają
w oko sędzianka i Julka; i gdy p. Leon, na prowrincyi przez
stryja starego kawalera (którego łaskę zaskarbił sobie za
pomocą domowej klucznicy), oświadcza się o rękę sędzianki,
odpowiadają mu, że wychodzi za hrabiego. Wtedy otwićrają się oczy Leonowi, poznaje, że Julkę tylko prawdziwie
kochał, wraca do Warszawy, śpieszy do magazynu modniarki, ale Julki już nie zobaczy; i ona zostaje hrabiną.
Na tein nie kończy się powieść. Wc dwa lata dopiero
następuje tragiczne jej rozwiązanie. Obie hrabiny podró
żują po W łoszech z mężami; w Wrenecyi, spotykaią nędza
rza osłabionego chorobą i głodem; poznają w nim rodaka,
i dają mu przytułek u siebie, ale tej samej nocy skonał bie
dny na ręku Julii: był to Leon.
Charakterów w tej powieści nie ma żadnych, obrazy oby
czajowe, nie nowe i słabo odmalowane; na każdej kartce
prawie niepotrzebna gadanina; styl niepoprawny lubo dość
gładki; ale dlaczego wkradają się do pisowni takie dziwo
lągi jak chonor, chumor, chojny, zamiast honor, humor, hoj
ny? Na takie błędy powinna każda lepsza drukarnia ba
czność dawać.

ROZMAITOŚCI.
Stanowisko sztuk pięknych.
Wśród rozmaitych umysłowych czynności ludzkich, dwa
są wielkie rodzaje, które obejmują wszystko, cokolwiek ro
zum zdolnym jest utworzyć najwznioślejszego: tojest: nau
ki i sztuki. Od pierwszćj zaraz chwili, w której umysł ludzki
rozpoczął swoje panowanie na ziemi, sztuki i nauki, były
jedynemi środkami do polepszania bytu społeczeństw, i za
wsze one obok siebie postępowały; a będąc wypływem
z jednegoż źródła, jak gdyby koniecznością i pociągiem płci
spowinowacona, nauki i sztuki zawsze i wszędzie obok
siebie postępować musiały. Tak wyraz nauki, jako tćż sztu
ki, są tu uważane za bardzo ogólne, tak, iż w tem obję
ciu, nic nie może się dotąd wyłączać, cokolwiek rozum
ludzki tworzy rozmaitemi drogami. W szczególnych do
piero względach, każda gałąź pracy ludzkiej, przybićra wła
ściwe sobie nazwisko. Pominąwszy ową wielką rozmaitość
nauk i umiejętności, chcemy się tu zastanowić nad sztu
kami, które przybrały nazwisko pięknych. Pochodząc one
z tegoż samego źródła co nauki, tojest ducha i myśli; posia
dają najwznioślejszy przymiot nieskończonego życia i pa
nowania na ziemi, wpośród największych nawet zniszczeń
i rewolucjj państw i świata. Chcemy tu oraz powiedzićć że
wpływ sztuk pięknych na społeczność, jest równie wielkim
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jak nauk; owszem obie te części nawzajem się wspomagają
i są wzajemnemi warunkami swojego postępu i doskonałości.
Pamiętne wieki strożytnej oświaty, najsławniejsze dawne
narody, wśród najwyższego swojego wyniesienia, poczy
tywały u siebie za najwyższą chlubę, pielęgnowanie sztuk
pięknych, i doskonalenie ich ciągłe aż do tego stopnia do
skonałości, którego czarujący urok, nietylko ówczesnego był
przedmiotem wielbienia, ale nadto pozostało ztąd wiekom
następnym, pozostało nam, pozostało najodleglejszym jeszcze
przyszłości pokoleniom, tlejące ciągle ognisko wdzięku, któ
rego wzmaganie się płomieni, w coraz większym okazuje
się blasku, w oczach światła i nauki dzisiejszych narodów.
Ta bowiem jest własność sztuk pięknych, iż ukrywają się
przed ciemnem okiem pospolitego widza, i jedynie prze
dzierają się do dusz ukształconych i czułych, rozciągając nad
niemi swobodne panowanie słodyczy, wdzięku i nauki. Ztąd
pochodzi iż każda świetniejsza epoka rozumu ludzkiego,
obok nauk, nierozdzielny i właściwy sobie posiadała sto
pień sztuk pięknych doskonałości. Kiedy Grecya wdziękiem
i szczytnością wymowy, prawodawstwem i doskonaleniem
towarzyskości, odkryciem wzniosłych prawd i filozofią, pa
nowała nad pozostałą resztą znajomego świata, wtenczas
jćj najwięksi mężowie, uchylali czoła przed mistrzami swo
jego wieku; a ten nawet, który nie chciał znać granic męztwa
i dumy, Alexander wielki, z największą chęcią szukał w pra
cowni wielkiego mistrza, pięknych wrażeń nauki. Nie tam
widzimy wielkość Rzymu, gdzie wywierał gwałty, grabił,
rozbijał, zbytkami biesiad trawił prowineye, lecz tam, gdzie
uprawiał na swoich niwach, dobroczynne nasiona sztuk i
nauk. Z upadkiem tylko państwa, sztuki i nauki zagrzebane
zostały w tych samych murach, których pierwćj były najchlubniejszą ozdobą. Słowem, gdzie tylko czujemy myśl ku
wydatniejszym punktom dawnych pokoleń, począwszy od
Egipcyan aż do dzisiejszych czasów', wszędzie widzimy, iż
sztuki piękne w odpowiadającym stanie ich oświaty, zawsze
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uprawiane były i miłowane przez tę część najszlachetniejszą
narodu, którą uważamy za duszę i żywioł jego świetności.
Liczne po sobie następują pokolenia, giną czasowe złu
dzenia świetności i blasku, wstępuje do grobu pamięć osób,
przemożnych zbytkiem i mieniem, ziemia nową okrywa się
postacią, liczne wieki nieskończony szereg zjawisk pogrążają
w niepamięci, czas rozchwiał wysilenia dumy, nie masz miast
wsławionych, nie masz narodów zadziwiających niegdyś
oświatą, lub straszących świat przemocą; na gruzach Palmiry,
łzy tylko wspomnienia; oddaje zadumany przychodzień wielu
innych miejsc kwitnących, śladu nawet badacz znaleźć nie mo
że. Nie masz Greków! cudami dzieł, krwią i popiołami za
siane ich niwy, wyrodziły na całej przestrzeni chwasty, dzicz
i barbarzyństwo. Ów nawet olbrzym, co z dumą wstrząsał
światem, i jednem skinieniem strącał lub gładził najda
wniejsze narody; Rzym, upadł, a losy jak gdyby spragnione
upokorzenia i wymiaru kary, tym większego dozwoliły po
hańbienia, im wyżćj wznosił się nad inne narody. Zaledwie
zdeptały go liczne hordy koczujące, ajuż przychodzień zapy
tuje się tylko tu i owdzie sterczących kamieni,gdzie był Rzym?
gdzie się podziały pomniki, gdzie przynajmniej ich ślady?
Podobnaż siła wypadków, zniszczyła jeszcze nieskończoną
liczbę wysileń późniejszych narodów, a taż księga, która nam
objawia przeszłości koleje, głośno naucza, co czeka również
postępującą za nami przyszłość. Takto śmierć powszechna,
rozwodząc swoje panowanie nad wszystkiemi miejscami
ziemi i nad licznemi wiekami, okrywa powłoką ciemności
wszystko, co może zagarnąć pod swoją przemoc.
Lecz jest na tej ziemi olbrzym, którego żadne wysilenia
losu, żadna choroba, żadna śmierć, życia pozbawić nie mogą.
Żyje i żyje, od chwili pierwszego rozwinięcia sił człowieka,
sprzysiężone nawet przeszkody, i niszczące wypadki świata,
zaledwo tylko opóźnić zdołały wzrost i rozwijanie się jego.
Najwyższem tem zjawiskiem świata, jest siła rozumu; jej
tylko służy w całćj rozciągłości nieśmiertelność. Bo gdy Bóg
stwarzał człowieka, ogrzćwając go duchem życia i rozumu,
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przeznaczył zaraz tym żywiołom nieokreślone granice, nie
objętą rozległość, słowem, nieskończoność i nieśmiertelność,
A tym sposobem, od pierwszego bytu człowieka, jedna po
łowa jego należy do ziemskiej znikomości, druga dzieli się
przymiotami nieba, będąc jego własnością, i przyszłćm oraz
siedliskiem. Takim darem uposażona istota człowieka wpo
śród ziemskićj wędrówki, utęskniona do swojego najszla
chetniejszego żywiołu, chcąc go wcześniej kosztować, za
mierzyła utworzyć nową nieśmiertelność, zakładając jćj po
czątek na ziemi, i przeznaczając ją dla słodyczy krótkich
chwil, nazwanych życiem. Tento duch w wysileniach swo
ich rozpoczął zaraz cząstkowe doskonalenie siebie, i zakład
dalszych w przyszłości postępów, a tak w miarę oddalania
się pokoleń od swego pierwszego szczepu, ludzie koniecznie
stawali się zdolniejszemi.
Jakkolwiek pojedyncza możność dozwolona była każde
mu zbogacania odkryciami i doświadczeniem społeczności,
wszelako liczne upłynęły wieki, nim człowiek odkrył cudo
wne sposoby przenoszenia swojego ducha w odleglejsze
czasy, przez objawianie i uwiecznienie myśli, która ponie
waż z wyroku niebios sama przez się nie może istnieć i być
pojmowaną bez pomocy materyi, rozum więc ludzi, wyna
lazł pośrednie sposoby do zatrzymania jej lotności przez
formy objawione piórem, rylcem, pęzlem, dłótem i t p.
Od chwili ukazania się tych sposobów na ziemi, człowiek
rozpoczął życie wiekami, a następnie ziemską nieśmiertelność.
Pomniki bowiem które zostawiał swojej myśli, służyły na
stępnym pokoleniom, raz jako skazówka rozwiniętego ży
cia tej lub owej epoki, drugi raz, aby jego życie wiekowe,
nie mogło być wstecz cofnięte przez następne pokolenia.
Tak, kiedy myśl za pomocą odkry tych długo tajemniczych
sposobów, zostać już mogła pewną puścizną przodków dla
pokoleń następnych, dziedzictwo jej, tak jak ród ludzki, po
dzielać się musiało na nieskończone części; i tato jest dzi
siejsza rozmaitość utworów rozumu, która okrywa zewsząd
cudami uprawioną naszą ziemię*
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Wśród tej nieskończonej rozmaitości, dwa jednak pozo
stały główne oddziały objawienia myśli: tojest, w słowach ,
czyli mowie, i obrazach. Myśli objawione słowami, nazwane
zostały nauką’, objawione obrazem, otrzymały nazwisko
sztuki. Następnie nauka mająca wyższe przedmioty i wznio
ślejsze cele, przybrała nazwisko filozofii. Sztuka zaś w wyż
szym uważana względzie, przybrała nazwisko pięknej. Ztąd
pokazuje się, iż jak dwie te gałęzie wyrastają zjednegoż
szczepu myśli, tak nawzajem ich pokrewieństwo i związek,
są koniecznemr warunkami do zrodzenia żywiących spo
łeczność owoców.
Kiedy więc widzimy, iż sama tylko myśl jest nieśmiertel
ną, i kiedy ludzie nie mają innych sposobów na jej uwiecz
nienie, jak przelewając swojego ducha w kształty rozmaitych
sztuk i nauk; wyjaśnione ztąd mamy przyczyny, dlaczego
jedne narody w nieskończonej prawie liczbie byt mające
niegdyś na ziemi, zostały dla nas albo zupełnie nieznanemi,
albo też z nazwiska tylko, w podaniach ksiąg innych naro
dów, znamy ich siedliska, lub epokę istnienia: gdy tymcza
sem inne, chociaż od licznych wieków już zniknęły, są je
dnak tyle przytomnemi naszemu umysłowi, iż zdaje się, jak
gdyby je tylko przedzielał wązki przesmyk morza, łączący
dawnych tych państw granice, z naszóm ich uwielbieniem.
Prawdę tę, wspierają jak najmocniej zjawiska wieków skut
kami, niepodając nam obrazu żadnego z tych narodów, któ
ry nie przelał i nie uwiecznił swej myśli sztuką i naukami.
Wszędzie rozciągnął się pomrok śmierci, wszędzie tam pa
nuje noc wieczna niepamięci, gdzie nigdy nie przyświecało
słońce uprawie rozumu: gdy przeciwnie, chociaż w proch
rozchwiały się gmachy Aten i Rzymu, Rzym jednak i Grecya, żyją i żyć będą nieskończenie w najodleglejsze wieki,
przez niestarte pomniki objawionej zewsząd, i w każdem ich
dziele zaszczepionej umysłowości.
Obraz ten rzeczy, im głębiej uważać będziemy, im mo
cniej połączymy łańcuch rozumowania, im na wydatniej ■
szych i nieporuszonych punktach oprzemy nasze badania,
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tym mocnićj się przekonamy, iż myśl tylko sama jest nieśmier
telną; a nieśmiertelność ta musi być objawioną w kształ
tach zatrzymujących ją , i zdolnych przeprowadzać pojęciu
następnych pokoleń. Kształtami zaś temi, są jedynie nauki
i sztuki.
Lecz żeby sztuki piękne mogły być tak władnemi jak
ich całkowita dzielność, i potęga objawiać może swą siłę;
należy im odjąć się od wszelkich materyalnych drobności,
i dążyć ustawicznie do wzniosłych celów. Należy im ubie
gać się za przedmiotami wielkierni, aby budząc w nas obe
cność spraw wielkich, przyczyniały się tem samem do po
dniesienia duszy, uszlachetniając ją dobroczynnym swoim
wpływem, lub przedstawiając niekiedy wdzięk i harmonią
w rozmaitości przedmiotów, prowadzić nas do celu ulepszeń
towarzyskich, przez rozlewanie w nich coraz więcćj słod
kich żywiołów życia. Słowem, gdzie tylko dążność ich jest
skierowana, lub gdziekolwiek przebiegają, powinny zosta
wiać owoce swćj wielkiej dążności przez niewątpliwe ślady
działającego ducha.
Ztąd wypływa, iż żaden przedmiot, chociażby był sam
w sobie pięknym, jeżeli nie jest zdatnym do działania na
nasze uczucia, nie wznosi duszy do wyższego stanowiska,
i nie maże tak powiem, pewnego porozumienia się z naszym
duchem ; nie należy do rzędu będących tu w mowie sztuk
pięknych. Chociaż bowiem w zwyczajnym sposobie mówie
nia, nazywamy zarówno, piękną oprawę książki,jak jej układ
materyi, chociaż mówimy piękna rama, piękny obraz,
piękny pierścień, piękna płaskorzeźba, piękna materya, pię
kna budowla i t. p. wielka jednak między temi przymiotami
zachodzi różnica. Pierwszych bowiem pięknośćzależy od po
łysku, koloru, składu, przezroczystości i t p., fizycznych przy
miotów, które częstokroć uznajemy za takie dla samego
tylko zwyczaju, mody, lub pewnej umowy, a to tak dalece,
iż rzecz zbyt droga lub rzadka do nabycia, koniecznie nie
którym umysłom wydawać się musi piękniejszą, względem
innej daleko tańszćj. Żaden jednak z tych względów nie mo
Tom I. Marzer 1845.
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że być poczytanym za przymiot wartości sztuk pięknych,
uważanych w umysłowym ich stanie. Jakkolwiek bowiem
posąg może być z alabastru, marmuru, bronzu, srebra, złota,
i t. p. kosztownych materyj, wszelako nie będzie mićć żadnćj
wartości w oczach sztuki, jeżeli w nićj nie będą znajdować
się owe duchowne przymioty, jakich wymaga ukształcone
czucie patrzącego widza, i jego głęboka znajomość przed
miotu. Jeżeli więc w tych drogich materyałach, nie spostrze
żemy w każdym zarysie pewnej doskonałości twórczej ręki,
dzieło pod względem umysłowym sztuki, jest żadne, i tylko
cenę jego oznaczyć może waga bryłowatości, lub t. p.; gdy
przeciwnie w prostej glinie, szczęśliwie wylana myśl gienialnego mistrza, staje się dla człowieka myślącego, najdroższym
przedmiotem dla jego rozwagi i uwielbienia. Nie piękność
także kolorów, stanowi piękność obrazu, ani też drogość
użytych materyałów, piękność budowy; lecz jak w pier
wszym tak w drugim razie, jestto owa zdumićwająca nas
harmonia wdzięku i prawdy, połączone w sposobie takim,
na jaki się mógł tylko zdobyć wysoko uprawiony umysł
człowieka.
Lecz może kto powiedzieć, iż do piękności sztuk, wiele
bardzo wpływa użycie mniej lub więcćj pięknych ma
teryałów. Tak jest rzeczywiście; taż sama doskonała statua
lepiej się wydaje w marmurze, jak gdyby była z gliny. Taż
kolumna z marmuru, porfiru, granitu, lub t. p., lepiej się wy
daje, jak z cegły okrytej tynkiem. Lecz to wcale nie prze
szkadza do sposobu uważania odjernnego sztuk pięknych,
ponieważ okoliczności te, są tylko przypadkowemi dla sztu
ki. Podobnie jak edycya dzieła na pięknym papićrze, w pię
knych okładkach, nie można powiedzieć, aby nie była przy
jemniejszą od innej na grubym papićrze i bez żadnej ozdoby,
wszelako jak w pierwszym przypadku, dzieło pozostaje tem
samem. A jako najgorsze dzieło może mićć najpiękniejszą
i kosztowną oprawę, a przeciwnie najznakomitsze, może być
pozbawione tych ozdób, nietracąc swojćj wewnętrznćj war
tości; tak również w sztukach pięknych, dzieło bez żadnćj
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wartości, może być wykonane w drogim materyale, a dzieło
największej ceny, ukrywać się w prostćj glinie, cegle, i t. p.
To rozróżnienie maleryalnych przymiotów sztuk, od ich
ducha i wartości wewnętrznej, jest nieodbicie potrzebnćm
do osiągnienia rzeczywistego wyobrażenia, jakie wypływać
musi z filozoficznego rozpoznania ich natury. Mając bowiem
rzetelne wyobrażenie tego przedmiotu, naznaczymy w kole
społeczeństwa należne jemu miejsce; a postępując w poro
zumieniu z interesem ogółu, przyczyniać się będziemy, al
bo do uprawy i postępu znakomitych tworów, albo też przy
najmniej, skutkiem ukształconego pojęcia, uznając zalety
dzieł znakomitych, rozwijać będziemy coraz bardziej rodzą
ce się zdolności.
Z powyższych okoliczności wnosić już możemy, iż niedosyć jest, aby twory sztuk pięknych były same w sobie znakomitemi, potrzeba jeszcze, aby patrzący na nie, posiadali ich
pewne wyobrażenie; bo wtenczas dopiero przez powsze
chniejsze uznanie, dzieło nabiera nowego, że tak powiem,
cywilnego życia. A jak okoliczność ta jest pożądaną dla
sztuk pięknych od społeczności, tak nawzajem, sztuki zupeł
nie tąż samą wzajemnością wypłacają się, wykazując go
dność i stan umysłu swoich czcicieli. Dlategoto łatwo roz
różnić umiemy ducha dwóch posiadaczów, z których jeden
nagromadził kosztowne brylanty, kamienie i Ł p. drobne za
bawki; drugi zaś księgi, obrazy, medale, posągi i t. p. Tym spo
sobem łatwiej już uczynić możemy wniosek: że sztuki piękne
nie są materyalnemi, lecz gruntując się na umysłowćj spekulacyi, są owocem rozwiniętych sił moralnych. A jakkol
wiek okazują się nam w postaciach matcryalnych, podobnie
jak duszy działania widzimy tylk*> za pomocą ciała; naj
główniejszym ich jednak jest celem uinysłowość i piękna
jćj doskonałość. Każde bowiem dzieło sztuki, jak samo w so
bie powinno być wypływem mądrze skombinowanych i po
jętych jego części, tak nawzajem wpływ jego i działanie,
stawać się musi moralnym w miarę większej lub mniejszej
wzniosłości przedmiotu, w miarę większego lub mniejszego
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ukształcenia patrzącego widza. I tento jest jedyny przy
miot sztuk pięknych, który je od innych sztuk mechanicznych,
a tern samem materyalnych nieskończenie odróżnia.
Widzieliśmy starożytność tworzącą arcydzieła sztuki
¡umiejącą szacować wzniosłość tych tworów. Lecz uważać
należy, iż może nigdy nie pojmowano ich o tyle w umysło
wym sposobie, ile teraz nam wypada, kiedy liczne nauki
i umiejętności, po wyjściu na scenę ulubionych uaszych zatru
dnień, ze szczupłych swoich granic, stały się przedmiotami
nader wielkiemi i dla sztuk pomocniczemi. Duch bowiem
wieku nieprzestając na materyalnych korzyściach, poddał je
szcze każdą z nich pod rozległe badania filozofii, gdzie każda
gałąź umiejętności, zbogaca nas dobroczynnemi plonami,
zdolnemi żywić potrzeby duszy i wielkie społeczności prze
znaczenie. Ztądto pochodzi, iż gdy przedtem wyłącznie spekulacyom tylko metafizycznym nadawano imię filozofii, dziś
każda nauka, każda umiejętność wznosząc się do wyższego
stanowiska, jest już filozoficzną, jest filozofią. I taki jest
szczególniejszy związek między ich rozmaitemi przedziałami,
iż nigdy jedna część nie może okazać swojej wyższości, bez
następnego budzenia postępu drugiej. Bo kiedy biegły zna
wca prawa rozważa badania filozofa, niepodobieństwem jest,
aby wielkie i głębokie myśli, nie rozszerzały widoków jego
nauki; tak jak nawzajem filozof, śledząc formy prawodaw
stwa, w ich teoryi lub skutkach, niepodobieństwem, aby nie
zbogacił swojego umysłu nowemi odkryciami. Toż samo
powiedzieć można o wzajemnym wpływie nieskończonej
prawie liczby innych wiadomości ludzkich; i z tegoto wzglę
du Cycero powiedział:„Omnes artes, quae ad humanitatem
pertinent, habent quoddcm commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur.*’ Aimć-Martin mówi:
„Wszystkie umiejętności stanowią jedność; słabość tylko na
sza rozdziela je, lecz w celu ich pojęcia, gieniusz je zgroma
dza. Jedna bowiem jest tylko umięjętność czyli nauka, tojest rozważanie praw przyrodzenia. Jej polem jest świat ca
ły, jćj punktem zbiorowym, rozum ludzki." Otoż, dlaczego
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nam przy dzisiejszym stanie nauk, w rozleglejszym sposobie
zapatrywać się należy na sztuki piękne, jak je doskonalić,
jaki im naznaczyć kierunek, aby obok postępu innych przed
miotów, znalazły również należne dla siebie miejsce. Tymto sposobem, sztuki piękne wybijając się coraz bardziej
z materyalnego zakresu i ciasnych widoków, wznosić się
muszą coraz wyżej w udoskonaleniu, przez wprowadzenie
do swojej praktyki, coraz mocniej i lepiej pojętych wido
ków moralnych. Artyście w ięc, aby mógł postępować z du
chem czasu, niedosyć jest dzisiaj zatrudniać się samemi tyl
ko sposobami tworzenia pewnych proporcyj i rysów; nale
ży mu jeszcze koniecznie czerpać z postronnych przedmio
tów i odkryć w naukach, zasilić i zbogacić mogących zasób
jego zdolności i przyrodzone usposobienie.
Wpływ sztuk podobnie jak nauk, jest dwojaki: raz zbogacają one społeczność sposobami materyalnemi, drugi raz
działając siłą umysłowości, a wtenczas podnoszą one mo
ralną istność człowieka, usiłując właściwymi sobie środ
kami, wykazać mu jego możność i potęgę. Uważając sztuki
pod względem ich piękności, łatwo dostrzeżemy, iż przy
miot ten ich, jest niejako duchownym, czyli, że piękność
w przedmiotach, jest ich duszą, ożywiającą w oczach naszych
wszelką materyę; ztądto sztuki piękne stają się metafizycznemi, i dlatego piękność ich, głębokie w duszach pojmu
jących ją, zostawiać musi wrażenie. Mówiąc o wpływie
piękności, Mengs tak się wyraża: „Piękność zależy na do
skonałości materyi, stosowanie do sposobu naszego wyobra
żenia; ponieważ zaś w Bogu tylko znajduje się najwyższa
doskonałość, piękność więc bezwzględna jest tylko przy
miotem bóstwa. \
\rzeczach zatem, im więcej spostrzegamy
piękności, tym mocniej czujemy rękę mądrości; bo piękność
w tym względzie uważana, stanowi duszę materyi; jak du
sza człowieka stanowi jego istność, tak równie piękność
jest duszą wszystkich form ; przedmioty zaś niemające
w sobie żadnej piękności, wydają nam się jak gdyby były
martwemi. Piękność mieści w sobie siłę, która nas unosi
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i zachwy ca: będąc zaś umysłową, porusza duszę i zwiększa
jćj władzę: i dlategoto piękność pociąga nas ku sobie, bo
gdy oczy nasze spostrzegają rzecz piękną, dusza budzona
tym widokiem, pragnie niejako zjednoczyć się z tąż rzeczą;
i dlatego pragniemy zawsze zbliżyć się do przedmiotu któ
ry uznajemy za piękny. Piękność unosi duszę za granicę tak
dalece, iż gdy taż uwiedziona fałszywym pozorem doskona
łości, spostrzeże błąd swój i ujrzy się być zawiedzioną,
wzniosłe jej uniesienie, zamienić się łatwo może, na pewien
rodzaj tęsknoty i melancholii. Dlatego więc zapewne przy
rodzenie rozlało tak nieskończoną rozmaitość piękności,
aby utrzymać nasz umysł w ciągłem ustawicznie poruszeniu.
Piękność uderza każdego człowieka, ponieważ mieści w so
bie siłę podobną do naszćj duszy, która się do nićj zwraca,
która jej w pędzie szuka i chętnie ją znajduje, jako światło
wszelkiej materyi, jako obraz samego bóstwa.”
Własności te i przymioty piękności, są widocznemi, bo
łatwo dają się sprawdzić w duszy każdego człowieka, któ
rego czucie i umysł ukształconemi zostały. Piękność więc
jest ową najdzielniejszą siłą, jaka łączy duszę człowieka
z otaczającemi ją przedmiotami. A ponieważ w sztukach pię
knych, piękność najwyżej wznosić się powinna w swojśj
doskonałości, wypływa ztąd, iż rozważanie przymiotów
i własności sztuk pięknych , koniecznie nas naprowadzać
musi na punkt wznioślejszy ich widoków i celu. W takim bo
wiem stanie dusza zajęta obecnością najmilszego dla siebie
przedmiotu, rzucając inne podrzędne kierunki i dążenia,
zatapia się chętnie w właściwym i że tak powiem sympaty
cznym dla siebie żywiole. Tu ujęta i zachwycona wdzię
kiem i harmonią, ugania się chciwie za tajnikami ich przy
czyn, a rzucając się w rozmaite ustronia i ścigając w naj
odleglejsze granice, do jakich bóstwo dozwoliło przystępu
ludzkiemu pojęciu, zakończa swój zapęd aż w przybytku
tegoż niepojętego bóstwa.'Takie oderwanie się myśli od
poziomych względów jej materyi, uczy nas poznawania
wzniosłego przeznaczenia duszy, i szukania daleko wyższych
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zadowolnień, aniżeli fizyczne przedmioty nadać nam są
zdolne, przez swój blask, pozór, obfitość i t5p.; a wzniesiony
tym sposobem w wyższą krainę człowiek, stawać się ko
niecznie musi lepszym, dla towarzystwa użyteczniejszym,
dla siebie zaś, albo zadowrolnionym, albo tćż wśród pra
gnień kończenia ulubionej podróży, zostaje w najmilszćj
nadziei oglądania coraz jeszcze nowych dla duszy żywiołów.
Tak jest rzeczywiście; sztuki piękne podobnie jak wielkie
prawdy społeczeństwa, ukrywają się dla pospolitych ludzi;
lecz jeżeli są raz zrozumiane i pojęte, zlewają zaraz wielkie
i zbawienne korzyści. Dlategoto w starożytności, gdy sztuki
piękne taki hołd odbierały, jaki im sprawiedliwie należy,
artyści zaś w wysokim pozostawali szacunku, wiemy, iż
wtenczas filozofowie uczęszczali do pracowrni sławnych mi
strzów, a ci nawzajem byli filozofami. Dlatego sąd o utwo
rach sztuki, oddawano mędrcom, w przekonaniu, iż oni tyl
ko przez swoją znajomość rzeczy, zdolnemi byli uczynić
najsprawiedliwszy wyrok o wartości dzieł znakomitych. Tak,
kiedy filozofia żywiła sztuki, a sztuki nawzajem zasilały filo
zofią, ujrzała starożytność owe zadziwiające utwrory, tak je
dnej jako też drugićj, wygórowane do najwyższego szczytu.
Tymto sposobem zadziwiająca nas dziś blaskiem oświćcenia starożytność, przelewając w formy materyalne wzniosłe
pojęcia i wysoką doskonałość swojego ducha, zostawiła dla
nas przedmiot nieporównanego uwielbienia, i ciągle roz
żarzone ognisko, niewyczerpanego wdzięku, z którego usi
łowania nasze czerpają ustawicznie najwyższe korzyści. Tym
to sposobem i dziś postępująca sztuka, otrząsając się z prze
sądów i materyalizmux posłuszna duchowi czasu, wprowa
dza do swych form ogólniejsze i godne swojćj epoki myśli.
Gdybyśmy te i tym podobne okoliczności w rozleglejszym
sposobie rozbićrać chcieli, znaleźlibyśmy wszędzie najszla
chetniejsze wypadki, z połączenia filozofii z duchem sztuk
pięknych. Zobaczylibyśmy, jak rozumowania i pojęcia wie
ków', kierują sztukami; a nawzajem jak sztuki udzielają pe
wnego wdzięku i słodyczy wszystkim innym wy robom umy
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słu, wprowadzając pewną harmonią i czyniąc wydatnemi
panujące wieku wyobrażenia. Ztąd to pochodzi, iż patrząc
na jakie dzieło sztuki, z jego układu i formy, natychmiast
poznajemy epokę jego utworzenia.
Ten mały zwrot uwagi na sztuki piękne, okazuje nam, iż
one uganiając się za wdziękiem i harmonią, i przelewając
w formy fizyczne najwyższe duszy pojęcia, wywołują w nas
tćm samem siły umysłowe i doskonalą je: a wznosząc do
wysokich celów swoje usiłowania, w połączeniu z naukami,
tworzą najszlachetniejsze przysługi i korzyści dla obecnćj
społeczności, a oraz najchlubniejsze pomniki i dziedzictwo
dla następnych i odległych pokoleń.

A. Idżkomki.

Wspomnienie Czumaekie (1), przez A. W. D.
Póz'na już była jesień, po kumyszach (2) paszy mało.
Czumakowi naprawdę dojadała bieda. Chlupał się po bło
cie na deszczu, szarudze; woły pochudził, poharował; ze
sławnych rógaczów suche szezćpki, jakby je upiór pozsysał, błędnym cieniem marami mogilnemi tumaniły po ste
pie. Czumak klął, przeklinał, djabłu oddawał za pieniądze,
a taki żal mu było swojćj chudoby. Szedł powoli, nudził
sam sobą, ani jadł, ani spał, jedno turbował a turbował.
Za dnia jeszcze stanęliśmy na nocleg. Step był nie tak
przybity, a opodal na mokrawinie zieleniała sierota Lewa
da (3). Po jednćj stronie kryniczysko, po drugiej krąglak
bajraku (4): woda hoża, łomu dosyta, i czegóż szukać na
resztę?
Wieczór zapadł, księżyc w pełni zeszedł na niebo, na bo
żym stepie choć szpilki zbierać, tak jasno. A u Czumaków
smutne twarze, chmurne czoła, nie słychać dumek ni*pieśni. Kiedy niekiedy czarka brzęknie wobiegu^piją gorzałkę,
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nie na zdrowie, na frasunek; to tćż gorzka jak piołun,
a powieści Czumaków niewesołe.
— Ho, ho, słyszycie? krzyknął Tereń Majduda, i przerwał
powieść Kuciurupie, a w stepie cicho i głucho, tylko czasa
mi wiatr powiówa, poświstuje, i leśny puhacz od bajraku
jak djabeł się ryhocze. Zdawało się przez chwilę, że stary
Czumak już tak uszy opuścił, że słyszał czego nie słychać.
A dalćj: skrzyp, skrzyp, i coraz wyżej to głośniej, i już
czernieją wysokie kolasy, i głosy ludzkie z podmuchem za
noszą.
— To pastna czereda, powiedział Klim Budżacki (5).
— Z ojca Biesa, po cygańskiej macierzy, a któż jak nie oni,
wraże syny Mołdowanie? ozwał się ktoś drugi.
Starszy prowodyr klasnął długą fandą na wysokiej puże (6); tabor zjechał ze stoku. Wóz za wozem rozłożył się
przestrono, przeciw naszego obozu.
Długo się krzątali, gwarzyli, rozpinali szare szatry,
i dwóch Mołdawców w białych opończach, w kudłatych
czapkach, przyszło do ogniska. Jeden usiadł przy nićm spo- •
kojnie, drugi wyciągnął żarzącą głownię), strzepnął z pło
mienia, i wrócił do swoich.
Spojrzeli po sobie Czumacy, o nowego sąsiada pytali
oczyma ciekawie. Mołdowan swoje wytrzeszczył na ogień,
nałożył lulkę z rzemiennego hamańca, zakurzył swój tytuń,
i siedział nieruchomy.
Mów dalej, rzekł po chwili Majduda. Jak z nim, tak bez
niego. I Kuciurupa ciągnął zaczętą powieść. Potem inni
mówili. O t, aby skrócić noc nieprzespaną i zbałamucić
kłopoty.
— Mołdowan milczał, na pierś obrosłą zwiesił głowę, niby
słuchał, niby nie słuchał, a zpodełba, ukradkiem zerkał
wilczem okiem to w lewo, to wprawo.
Skończył Kassian Narożny. I był chwilowy przestanek.
Majduda pociągnął Mołdowana za kraj opończy:— Na was
kolej, jeżeli wola. Mołdowan uchylił czapki, pokłonił się
dokoła, podparł głowę na ramieniu, i tak powiadać zaczął.
Tom 1. M arice 1R45.
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*
„Nad Prutem, siną. wodą, żyli dwaj hajdaje: (7) Hryhor
i Dymetry, drużba sobie rodzona. Od maleńkiego wyra
stali razem, aż też wy rośli chłop w chłopa, jak Bukowińskie
dęby, a Hryhor dzieckiem z Busi był przywiedzion.
Dobrze im się działo. Bojar (8) ubierał strojno i płacił
sowito. Kraj był piękny, bogaty, sioła białe, dzićwki kra
sne, motorne, a ludzie wszyscy serdeczni. Tak przynaj
mniej oni rozumieli, bo byli młodzi, a młodemu na świecie
nie licho.
Wiele lat przebyli z sobą, pobratał się jeden z drugim,
jakby rodzeni. Nie było komu się swarzyć, chłopcy dowo
dni oba. Hry hor dzikiego źrebca za uszy z tabunu (9) wy
wlekał, Dymetry sirego wilka uganiał na stepie, wiązał uzdą
jak cielaka i przynosił na baranach (10). To też nie swarzyli
się nigdy.
A jednak stara znachorka, baba Szandrycha przestrzega
ła syna: „Pilnuj Hryhory Wołoskiej zdrady.” I na fasoli wró
żyła, i głową kiwała, i szeptała, i odszeptać nie mogła.
Hryhor matkę szanował, w*gusła babskie nie wierzył,
a przyjaciela lubił po staremu, choć on Wołoszyn. Macierz
płakała, Hryhor nie wiedział; macierz kazała, Hryhor nie
słucha). A kto nie słucha ojca, matki, posłucha starego
djabła.”
*
Mołdowan przerwał, wygarnął węgla, rozpalił lulkę,
i ciągnął dalej.
'
*
„Była sićrotka, wdowy córka, Mania, dzićwczę ubogie, ale
gładkie' i czarnobrewe, a miała oczy sine, jak Prut, a takie
głębokie, że kiedy spojrzysz, to tak jak wbezdeń, lecisz ze
swojeini.
Matkę jćj wdową ojciec odumarł w bogactwie, ale zły
bojar z doby tku zagrabił, i z chaty w ygnał. I ona poszła do
Multan, zabrawszy Manię dzieckiem. 1 ślad przepadł i słuch
zaginął, żadnej wieści nie było; ludzie zapomnieli czy były
kiedy.
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A jak wróciły, nikt nio poznałam baby, ani dziewki. Wró
ciły jakoś pod praźnik (II).
Na praźniku, jak Hryhor Manię zobaczył, zaprzepaściła
go oczyma. Kto gdzie, a Hryhor koło Multanki, przystępu
nikomu nie daje. Parobki ją do tańca, a Hryhor do siebie.
Z przymówek do poswarku. llryhor buczki potrzaskał,
łby porozwalał. Jak się zabrali z Dymetrym, cała gromada
rady dać nie mogła.
Starzy ludzie dobremi słowami uchodzili Hryhora. Podobrzał, 60 lewów wysypał, winem, wódką uczęstował, cy
ganowi skrzypkę zapłacił, pogodził się pięknie i cicho.
Nikt Multanki zaczepiać nie śmiał. Hryhor nie zaczepiał
nikogo. Minął praźnik, minęło parę miesięcy. Dymetry
przy tabunie i dniuje i nocuje, a Hryhora do Mani przykuło
krótkim łańcuchem.
Jednego poranku, słonko już było wysoko. Hryhor tyl
ko co wrócił. U Mani przebawił noc całą. Tabun wronych
koni wesoło hasa, podskakuje, Dymetry zhukane źrebce
zagania, a Hryhor, siodło pod głowę, blizko kurzenia (12)
jak legł, tak zasnął.
Przespał białą chwilkę. Ażci go budzi Dymetry. Hryhor
wstaje. Kłębi kurzawa po szlaku, tętni ziemia od sioła. Jak
błyskawica bojar koniem naskoczył, a za nim cygan Arnauta
i jakiś Lach szlachcionko gdzieś zza Dniestru, z Pobereża.
Jeździli, przeglądali po tabunie. A potem szlachcionko
trzos z siebie odpasał. Długo liczył, przebierał czerwońce,
z bojarem umawiał. Jak wszystkie wyliczył, ręka w rękę,
targ przebili. Bojar zagarnął trzy garście złota, Arnaucie
w połę odsypał, życzył szczęścia Lachowi, a Hryhorowi
odwieść tabun rozkazał.
Hryhory pobladł jak chusta, chciał cóś powiedzieć, bo
jar wzrok orli wypatrzył, palcem pogroził, zawrócił konia
i pobiegł stepem do domu. I cygan Arnauta i Lach szla
chcionko za nim. Hryhor i Dymetry zostali sami.
— Ja nie pojadę, powiada Hryhor.— Nie można, prawi Dy
metry. 1 zaczął Hryhoremu przekładać. Rok nieskończo-
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ny, bojar nie odpuści, na Multance się pomści, za włóczę
gę pokarze. Bez bojara pop ślubu nie da, bez popa ślubu
nie będzie. Lepiej złemu wrzodowi dogodzić, trochę przecierpić, aby po temu nie żalćć”...

*

Mołdowan przerwał, nakładał lulkę powoli, zdawał się
dumać. I dobra chwila minęła nim znowu zaczął.
*
„Nazajutrz Hryhor pojechał. Mania całą noc płakała.
Kiedy się z nią żegnał, przysięgała tak strasznie że zgroza
było słuchać, a większa jeszcze nie wierzyć.
Kiedy się żegnał z Dymetrym, dwie łzy na ruse wąsy
spłynęły. Hryhor się zaśmiał, i druha babą nazywał. Po
całował matkę ziemię, krzyż na piersiach położył, objechał
tabun dokoła, roztworzył koszarę, klasnął i ruszył z kopy
ta. A tabun za nim. Pogonili po stepie.
*
Mijały dni długie jak lata. Hryhora nie widać. Jak od
wodził tabun do Lacha, zdawało mu się, że już tak daleko
zajechał, aż na świata skraisko. A Lach dalćj jeszcze odwo
dził, i odprawy nie dawał. Hryhor prosił, Lach nie słuchał.
• Hryhor tęsknił, bolał, aż naresztę zachorzał, i Lach g°
porzucił.
Jak Lacha nie stało, Hryhor nie obzierał się długo. Tyle
go ludzie i widzieli. Dniem i nocą, drogi nie pytał, po
gwiazdach, po sercu trafiał, bez przewodnika biegł pro
sto, i szlaku nie zwykł.
Siódmej doby, jak raz w sześć niedziel, bo Lach ruski
miesiąc przetrzymał. Noc była jasną, jak dzisiaj. Hryhor
powrócił prosto na step do kurzenia. Kurzeń był pusty,
koszara rozebrana, Dymetra nie było. Siry wilk włóczył się
swobodnie, wył, powywał do księżyca. Hryhor jechał do
sioła.
Na rozstajnych, dwie drogi się zbiegało, stała figura.
Hryhor się zadumał, koń biegł prędko; nagle w bok usko
czył, na miejscu się osadził. Hryhor spojrzał, obaczył figu
rę, i nic więcej nie widział, a koń drżał cały jak listek.
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Hryhor przeżegnał się trzy razy, i jechał dalój. Spłoszone
stado kruków zaszełeptało skrzydłami. Hryhor splunął trzy
razy, i jechał dalśj.
Już wjechał w sioło. Naród boży spoczywa, ciemno
dokoła. Tylko jedno światełko błyszczy na samym końcu,
tak jakby w Mani komornem. Hryhora zanudziło koło serca.
Do matki ulica na prawo, do Dymetra na lewo, Hryhor po
jechał prosto. Jak się przybliżył, dobrze rozpoznał między
chatami, zostawił konia, wyciągnął kół z płota, i poszedł
cicho pod okno.
Dymetry i Mania siedzieli obok siebie. Hryhor zapukał
w szybę: „Czy żyjesz, Mania ?” Mania krzyknęła i padła.
Światło zagasło. Dymetry wściekły wyskoczył, oczy jak
kagańce i nóż ostro zaświecił. Wszystko znikło w cieniu
chaty. I cicho dokoła.”

*

— A ha! powiedzieli Czumacy. Mołdowan zamilkł.
Przy końcu powieści twarz jego grała dziwnym wyrazem,
głos wolny, przerywany, rozchwiał się w męzkim dźwięku,
jak twarda nuta u wtóru serdecznej pieśni, i zdawał się
zdradzać głębokie, niezinyślone uczucie. Przetarł oczy sze
roką dłonią, rozmarszczył szerokie czoło. I płomień ogni
ska oświćcił blade zwierciadło duszy, jałowe, nieme, nie
czułe, bez pamiątek i bez zapomnienia.
*
— A dziewczyna? A Dymetry?-. spytał Klim Budżacki.
— „Nad rankiem, odparł Mołdowan, krasna katanka po
Prucie pływała. Rybacy gonili, łowili i ułowili Manię.
Nad rankiem na środku siołu, Dymetry związany jak baran, na żurawiu od studni wisiał zaszyję arkanem (13).
Dyszał jeszcze, harkotał, harkotał. A ludziom się zdawało,
że on powiada, Hryhory, Hryhory! Nim go odciąć pośpieli, skonał na powrozie.
Pop studnię święcił na nowo, baba zamawiała. Za Hryhorem pytano, szukano, ale Hryhora nie było.”
*’
— To żyje Hryhor? zapytał Kassian Narożny.
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— Żyje, pana Boga chwali, grzechy swoje spowiada, i do
brych ludzi na pogrzćb zaprasza.
Mołdowan uchylił czapki i pokłonił się dokoła, powstał
i odszedł.
Czumacy spojrzeli po sobie.— „Djabeł go wić!"... ozwał
się Kuciurupa.— „ A h a !” powiedzieli drudzy.

Objaśnienie niektórych wyrazów.
(’) Czumackie. Pod nazwiskiem Czumak, rozumie się człowiek
zajmujący się przewózką pszenicy i innych płodów prowincyj
rolniczych, do portów morza Czarnego, najczęściej Odessy, a soli
iwiędłej ryby z nadmorskich okolic w rolnicze prowincye naszej
Rusi. Czumaczką trudnią się już teraz nietylko mieszkańcy
dawnej Ukrainy, lecz i Mołdowanie, którzy wszystką prawie Podol
ską i Poberezką pszenicę transportują. Przy niedostatku sztuczuiejszych środków przewozu, i przy złej spławności rzek na
szych, ta gałąź przemysłu jest dość zyskowną dla ludu prostego.
Wyrobiła też sobie ta klassa przewoźników odrębne obyczaje,
pewne prawa zwyczajowe, i język techniczny. Wszystko to czy
ni ten sposób życia wielce powabnym dla ludu pomnącego dawne
życie hulackie, którego odblask widzą w niezależności i koczowej
przygodowości Czumackiej, nieoddzielnej od karawanowych swo
ich podróży po stepach tak zwanej fiessarabii, otaczającej wielkim
kręgiem Odessę. Czumaczka tedy jest jedną z nie najmniej po
etycznych kategoryj Ckraińszczyzny, tak teraz uprawianej.
(2) Kumysie. Tak nazywają zarośle burzanu w tutejszych
stepach.
(*) Lewada. Oaza na jałowym i bezwodnym stepie.
(4) Bajrak. Krzaki lub karłowe drzewa.
(5) Postną czeredą. Nazwał KlimBudżacki (odBudżaku okolicy
między ujściami Dniestru i Dunaju), Moldowanów, robiąc alluzyę do skotopastwa, którem wyłącznie się zajmują.
(*) Prowodyr. Przewodnik: Czumak idący przodem ze swoim
wozem i wykonywający w pewien sposób zwierzchność nad inny
mi. Fanda i pulut. Batóg i biczysko ogromne i niezgrabne, ja
kich używają Mołdowanie. Karausze. haruce. Wozy wielkie,
małe. Tabor a raczej karawana, jeden oddział wozów Czumackich kilkunastu, stanowiący jedność zbiorową, w tern stowarzy
szeniu nazywa się w języku Czumackim : Watką. Wałki te sta
rają się postępować w pewnej odległości jedna od drugiej, aby so
bie w pasieniu i rzadkich wodopojach, nie przeszkadzały wzajem.
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Czasemjednak uniknąć nie mogą zejścia się wałki idące z różnych
szlaków n. p. Podolskie, Poberezkie z Ukraińskiemi. I to bywa
powodem wzajemnej ziej woli.
(7) Hajdaje. Pasący stada koni lub wołów; jak Czdbany: pasą
cy owce.
(8) Bojar. Pan, szlachcic Mołdowański lub Wołoski.
1°) Tabun. Stado koni nieumiejętnie prowadzone, prawie
dzikie.
(10) Na boranach. Na barkach.
(n) Prażnik. Wyraz ruski. Odpust wiejski.
(t2) Kurzeń. Wyraz kozacki. Buda lub licha chata, na stepie
dla pasterzy, w lesie lub pod lasem dla gajowych.
(,3) Arkan. Wyraz tatarski. Sznur z pętlą którym łowią ko
nie z tabunu, zarzucając je zręcznie na upatrzonego. Łowiący
wjeżdża na koniu w środek tabunu. Trzeba zręczności i siły, aby
tak pojmanego konia wywlec z tabunu bez szwanku.

O ważnym wynalazku p. Chuard, zabezpieczającym od
zapalenia gazów w kopalniach węgla.
(Z Francuzkiego.)

AY iek nasz odznacza się wynalazkami użytecznemi. Otoż
znowu jeden największej wagi, bo służący do zachowania
życia górników, którzy poświęcają się pracy ciężkiej, nie
wdzięcznej, niezdrowej, a często śmierć niosącej przez za
palenie się gazów w kopalniach.
Davy wynalazkiem swej lampy, dozwalającej górnikowi
nićść światło wśród tej strasznej atmosfery, zasłużył się nie
skończenie, ale on złego zupełnie nie usunął. Smutne wy
padki zdarzające się jeszcze w skutku zapalania się gazów
w kopalniach, bywają nader znaczne. Można o nich są
dzić po skutkach. Od 23 maja 1843'do końca r. 1844, zgi
nęło w kopalniach węgla Francuzkich, Angielskich i Belgii
400 ósób, pomijając górników pokaleczonych i zagorza
łych. Taki stan rzeczy obudził troskliwość uczonych i na
prowadził na nowe pomysły; gienialne sposoby zachowaw
cze wynaleziono, których zastosowanie udało się.
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P. Chuard, po wielu doświadczeniach, udoskonalił swój
aparat tak, że odpowiada zupełnie swemu przeznaczeniu.
Jest on nader prosty, i składa się niejako z jednéj sztuki.
Jestto balon unoszący się wolno w atmosferze, podnoszący
lub zniżający się podług gęstości (densité) środka atmosfery,
w której buja. Ponieważ powietrze czyste nie jest téj wagi,
co gazy wywięzujące się w kopalniach, balon ów w ruchu
swym podlega zmianom, stosownie do płynów dotykających
go zewsząd. Celem mienia balonu nader lekkiego, p. Chuard
użył najprzód kuli szklanej, ale ta okazała się tak stłukliwą, że najmniejsze dotknięcie czyniło ją do użytku niezda
tną. Użył więc następnie kauczuku, ale i ten materyał
okazał się dlatego niedogodnym, że zmieniał wkrótce kształt
pierwotny balonu. Po kilku doświadczeniach przedsięwzię
tych w chodnikach kopalni St. Etienne, użył w końcu pan
Chuard do swego balonu miedzi, którą na ten przedmiot
do nieskończonćj cienkości wyrabia, i w ten sposób nader
lekkie balony otrzymuje. Nie poprzestał on natém ulepszeniu;
celem uczynienia tego prostego aparatu jak można doskona
łym, połączy ł go z ruchem zégarowym, który idzie i dzwo
ni jak tylko balon znajdzie się w atmosferze gazowej. Apa
rat ten umieszcza się gdzie gazy zdają się zgromadzać; a gdy
po niedzielnym wy poczynku górnicy zchodzą w kopalnie do
robót, dzwonek dźwięk wydający co pięć minut, jeżeli gazy
grożą niebezpieczeństwem, ostrzega aby go unikali. Prócz
tego aparatu, są jeszcze inne podobne ręczne z kauczuku,
które górnicy niosą przed sobą, celem postępowania z pe
wnością w niezliczonych chodnikach. Bez wątpienia Davy
wynalazkiem swéj lampy bezpieczeństwa, wielką zrobił
przysługę górnikom, tak licznym i godnym opieki; ale p.
Chuard uzupełnił dzieło uczonego chemika (*).

K. L. Wolicki.
H.
Wkrótce w kraju naszym kopalnie węgla dojdą do téj głębo
kości i rozciągłości, w których się najobficiej gazy tworzą. Sądzę
zatem, iż wynalazek ten i u nas z błogiemi skutkami zastosowanym
zostanie.
fPrzypis. tlóm.)

KRONIKA ZAGRANICZNA.
•

i

Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staaten.
Zwyczaj ogłaszania praw za pomocą osobnego, wyłącznie
temu poświęconego dziennika, nastał w naszym już wieku
we Francyi (Bulletin des lois), i wkrótce upowszechnił się
po całćj Europie. Myśmy przyjęli go w r. 1807, Prussy
w roku 1810 (27 października.)
Gesetzsammlung Pruska wychodzi na białym papićrze,
w formacie 4to, pojedynczemi numerami różnój objętości,
któryęh w roku 1844 wyszło 43. Prenumerata roczna wy
nosi talarów dwa; cały zbiór przecież, którego dotąd zna
czne są zapasy w składzie, aż po koniec roku 1843, kosztuje
talarów czternaście. Tak nizka cena, daje łatwą sposobność
poznania w samem źródle prawodawstwa Pruskiego pod
względem cywilnym, administracyjnym, skarbowym i po
litycznym.
Rok 1844, równie jak poprzednie, obejmuje wiele
przedmiotów godnych zwrócić na siebie uwagę każdego,
kto z rzeczywistym biegiem wypadków zapoznać się pra
gnie. Z tych przedmiotów wybraliśmy i zamierzamy przed
stawić jeden, tyczący się nowego urządzenia podatku grun
t o m 1. Marzec 1Ä45.

^ ^
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to wego (Grundsteuer) wKsięztwiePoznańskićm. Urządzenie
to zawarte jest w postanowieniu królewskim z d. 14 pa
ździernika 1844 r., i w instrukcyach ministra finansów, ce
lem wprowadzenia go w wykonanie wydanych. Moc obowią
zując«! ma mićć urządzenie w tych wszystkich częściach
Księztwa Poznańskiego, w których podatek podymnego jest
opłacany. We wstępie do postanowienia królewskiego, po
dane są powody nowego prawa, a mianowicie niedogo
dność i nieproporcyonalnv rozkład podatku podymnego, we
dług ilości kominów pobieranego, tudzież zamiar nowego
urządzenia poboru innych podatków gruntowych. Rozbiór
nowego prawa okęże, o ile wytknięte powody, są jedyne
lub nawet główne.
Wszakże ten rozbiór musimy poprzedzić niektóremi obja
śnieniami.
Wiadomo, jak znacznej zmiany doznały stosunki własno
ści w Wielkiem Księztwie Poznańskićin pod rządem Pru
skim. Własność ziemi była tam dawnićj skupioną w ręku
małej liczby osób. Wprawdzie w obrębie każdej z takich
większych własności czyli dóbr ziemskich, znajdowały się
cząstki ziemi w posiadaniu trzecich osób zostające, lecz wła
ściciel dóbr, lub przeznaczeniem tych cząstek według swój
woli rozrządzał, jak naprzyklad, co do posiadłości włościań
skich: lub przynajmniej pobierając czynsze i daniny, wykonywając praw’o propinacji, zatrzymywał tytuł głównego
właściciela. Dlatego tćż, systemat finansowy pod względem
podatków gruntowych, oparty był na bezpośrednim stosun
ku skarbu z właścicielem, przynajmniej co do głównego po
datku ofiary.
Przy oczynszowaniu włościan, kiedy ci stali się zupełnemi właścicielami gruntów, jakie na nich z regulacyi przypa
dały, stosunek ten zmienił się stanowczo. Właściciele dóbr
ziemskich, zatrzymali wprawdzie w swych ręku znaczną
przestrzeń ziemi, lecz obok nich, powstała liczna klassa ma
łych właścicieli, za których pierwsi wnosić podatku, ani
w obowiązku, ani w potrzebie nie zostawali.
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Dlatego też wszędzie, razem z regulacją stosunków wło
ściańskich, następowała regulacja podatku; znaczna jego
część z panów na włościan przeniesioną została, i przy
obliczeniu powinności włościańskich potrąconą. Gdy prze
cież bezpośrednie stosunki z tak liczną klassą drobnych
właścicieli, byłyby zbyt dla skarbu uciążliwe, połączono
mniejszych właścicieli w gminy i odtąd rząd we względzie
podatku wszedł w stosunki, najprzód: z pojedynczemi dobra
mi ziemskiemi, które nie weszły do składu nowo utworzo
nych gmin, powtóre: z gminami wiejskiemi, potrzecie: z mia
stami czyli raczej z gminami miejskiemi.
Wszystkie te trzy rodzaje własności, stanowią osobne
obręby podatkowe; dobra ziemskie same na siebie pojedyn
czo, gminy wspólnie dla wszystkich swoich członków.
Lecz znajdowała się jeszcze dość liczna klassa czynszowników, którzy osiedli przed wydaniem prawa o regulacyi
stosunków włościańskich. Ci nie przestali należeć do pier
wszego z wymienionych przez nas obrębów' podatkowych,
tojest, że podatek obrachowany według danin czyli prestacyj jakie właścicielowi głównemu składali, opłacał sam
właściciel.
Otoż jednym z celów nowego prawa i nie najmniej wa
żnym zaiste, jest przeniesienie tych wszystkich drobnych po
siadaczy gruntu, albo tak zwanych' czynszowników z pier
wszego do drugiego obrębu podatkowego, czyli wcielenie
ich do gmin wiejskich.
Zasady na których się opiera postanowienie królewskie,
•są następujące:
Paragraf pierwszy stanowi: „że podatki gruntowe dotąd
opłacane, jakoto ofiara, podymne, subsidium charitativum i t. d., utrzymują się i nadal w niezmienionej wysoko
ści; że przecież będą w jednę summę złączone i oddzielnie
obrachowane najprzód: dla każdej posiadłości nienależącej
do składu gminy miejskiej lub wiejskiej, tojest dla każdych
dóbr szlacheckich i duchownych, opłacających podatek ofia
ry dla każdego probostwa i t. d; powtóre: dla każdej gmi
ny miejskiej lub wiejskiej.”
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Różnica między dobrami ziemskiemi a gminami, między
folwarkiem a wsią i miastem, jest stanowczą w całśm nowém prawodawstwie podatkowém. Nawet zasada na czele
położona: że wysokość podatku pozostaje niezmienioną, ścią
ga się właściwie tylko jużto do ogółu Wielkiego Księztwa,
które wiçcéj nie będzie płacić jak dotąd, już też do pojedyn
czych obrębów podatkowych, jakiemi są dobra ziemskie
i gminy. Lecz w gminach podatek, i to nietylko podatek podymnego, jak jest wyrażonćm we wstępie do postanowienia
królewskiego, ale cały w ogóle podatek gruntowy, według
nowych zasad, na pojedyncze posiadłości rozłożonym będzie.
Repartycya ta nawet, ma uiegać zmianom co łat pięć ze
względem na takie okoliczności, jakiemi są n. p. wystawie
nie nowych budowli i t d. Co większa, zastrzeżona jest rewizya katastrów, według których pierwotny rozkład poda
tku nastąpi; wprawdzie nie w postanowieniu królewskióm,
ale w instrukcyach ministra finansów, wydanych dla gmin
wiejskich i miejskich, w $ 17 w treści:
„Przepisy co do czasu i sposobu ogólnćj rewizyi katastru,
ze względem na zaszłe zmiany w stanie dochodów posiadło
ści, służącym za zasadę podatku i na wysokość ciężarów do
gruntu przywiązanych, wydane będą później (blcibcn toorbc*
Î)ûlten).”
Dwa główne systematy pod względem podatku grunto
wego, liczą między finansistami stronników. Jedni uważają
ten podatek za rentę wieczystą obciążającą ziemię, i dlate
go wszelką w nim zmianę poczytują za szkodliwą i krzy
wdzącą, bo działającą wprost na uszczuplenie lub powię- •
kszenie kapitału; drudzy przeciwnie wychodzą z zasady, że
każdy w stosunku do swego mienia, do ciężarów publi
cznych przykładać się winien,.że podatek gruntowy ulega
ogólnemu prawidłu proporcyonalnego rozdziału, że zatem
wysokość jego stosownie do zmian w kulturze ziemi, zmie
niać się musi. Według ostatnich, podatek gruntowy winien
się liczyć do podatków rozkładowych (impôt de reparti
tiont); z teoryi piérwszych wynikałoby raczej, że go za poda-
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tek w ilości oznaczony (impôt de quotité) uważać należy,
albo jeszcze, że właściwie wcale nie jest podatkiem, tylko
długiem który skupić można.
Dla obu stron, prawo Pruskie obszerne otwiera do szermierstwa pole; obie może czerpać wnićm zechcą przekona
nie, że oświecony. Rząd potężnego kraju podziela ich zasa
dy. W istocie, jedni przytoczyć mogą za sobą, że cyfra po
datku tak dla całego Wielkiego Księstwa, jak i dla pojedyn
czych w niém zawartych obrębów podatkowych, pozostaje
niezmieniona ; że nawet nie ma wzmianki w prawie aby
kiedy zmianie uledz miała; drudzy, a do tych zdania przechy
lamy się, powołają się na to, że prawo Pruskie uznało poda
tek grunt ciążący, za rozkładowy, dopuszczając nowego roz
kładu w zakresie pojedynczych obrębów podatkowych; że
jeżeli same obręby i całe księztwo, przy dawnéj wysokości
podatku pozostawione zostały, przypisać to należy już sto
sunkowi prowincyj Pruskich do ogółu monarchii, już téz
uwadze, że obecny stan rzeczy, nietyle zbacza od zasad słu
sznego rozdziału podatku, aby ogólnego, zawsze z niemałemi
trudnościami połączonego przejrzenia wymagał; już wre
szcie brakowi śmiałości w zastosowaniu przyjçtéj zasady.
Od prawidła, że Wielkie Księztwo opłacać będzie tyle
podatku co dawniej, uczynione są w postanowieniu wyjątki
następujące (§ 13):
Wysokość pobiéranéj summy, ulegnie obecnie zmniejsze
niu przez uwolnienie od podatku wszystkich nieruchomości
będących własnością rządową, jako też należących do pro
wincyj, powiatów, gmin, i Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego, a przeznaczonych na użytek publiczny; wreszcie ko
ściołów, kaplic, szpitali i t. p.
Przeciwnie, ogólna summa podatku powiększy się na
przyszłość ($14), ilekroć która z tak wyłączonych nierucho
mości, przejdzie na własność prywatną lub zmieni swoje
przeznaczenie. W razie wcielenia takiéj nieruchomości do
którćj gminy miejskiéj lub wiejskiej, będzie ona pociągnię
tą do opłaty podatku w stosunku, w jakim go opłacają in
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ne posiadłości w obrębie gminy położono. Jeżeli zaś nieru
chomość sama na siebie utworzy obręb podatkowy, poda
tek z niej ustanowionym będzie w stosunku szóstej części
czystego przychodu obraehowanego wedle zasad prawa
z r. 1820.
Co się tycze dalej pojedynczych obrębów podatkowych,
wysokość opłacanej kwoty ulegnie w nich zmianom; a naj
przód:
I. Co do dóbr ziemskich: od podatku przez nie dotąd
opłacanego, oddzielona będzie ilość według dawniejszych
lustracyj, wnoszona z czynszów i danin, składanych właści
cielowi głównemu przez wszystkich właścicieli cząstkowych,
i rozłożona między tych ostatnich w stosunku wysokości
czynszu. Przytćm wszakże prawo przestrzegło, aby żaden
z czynszowników, więcej nad ys część czystego przychodu
z swojej posiadłości, skarbowi, tytułem podatku gruntowego,
nie opłacał. Wszelka przewyżka pozostanie ciężarem dóbr
ziemskich, których właściciele strąconą miść będą w czynszu
i daninach całą wy sokość podatku, na czynszowników z mo
cy nowego prawa przechodzącego.
Według instrukcyi ministra finansów pod dniem 18 pa
ździernika 1844 r. wydanej, wykonanie całej tej operacyi, po
wierzone zostało landratom, z wołnem odwołaniem się do
regiencyi. Obrachunki podatku, oraz czynszów i danin, będą
kommunikowane właścicielom, z pozostawieniem im czter
nastu dni do uczynienia swoich uwag. Po ukończeniu tej
czynności, dopełnionym zostanie rozkład oddzielonej ilości
podatku, na pojedyncze posiadłości czynszowe, i zawiado
mieni o tćm interessenci, z terminem podobnież czternasto
dniowym do uczynienia reklamacyj, które atoli tyczeć się
mogą jedynie tylko wysokości czynszów i danin, wziętych
za podstawę do rozłożenia podatku. Instrukcya nie podaje
zasad co do sposobu zamiany danin na pieniądze, pozosta
wiając to uznaniu urzędników. Również co do rozkładu
ilości podatku od dóbr ziemskich oddzielouej na posiadło
ści czynszowe, instrukcya nie rozwija w niczem postano
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wienia królewskiego. Wreszcie polecone w niej jest kommissarzom okręgowym (Districts-Kommissare) dopełnienie
opisu zabudowań i gruntów należc-jcych do każdej posiadło,
ści czynszowej, z pozostawieniem interessentom czterech
tygodni czasu do reklamacji.
W ogóle instrukcya pozostawia obszerny zakres dowolno
ści urzędników, jakkolwiek ścieśnią go może poniekąd in
strukcje szczegółowe przez regiencyą wydać się miane.
II. Co do gmin miejskich.
1. Ogólna summa podatku przez nie opłacanego, zwię
kszy się zaraz przy wprowadzeniu w wykonanie nowego
prawa, przez doliczenie:

aj. Podymnego od nowo wystawionych zabudowań, dla
których jeszcze lata wolne nie upłynęły’.

bj. Podatku od gruntów które dotąd w innej gminie ta
kowy opłacały, rachując po 9 groszy Polskich (1 ‘/a Silbergr.)
od morgi Magdeburskiej gruntu średnićj klassy.

c). Całej summy, jaka na gminę przejdzie z powodu prestacyj przez nię uiszczanych.
Przeciwnie podatek ulegnie zmniejszeniu, przez uwolnie
nie od niego niektórych realności, z mocy §. 13 postanowie
nia, lub przeniesienie ich do innych obrębów podatkowych.
2. Na przyszłość zaś ogólna summa podatku zwiększać
lub zmniejszać się będzie w skutku pociągnięcia do podatku
(§ 14), lub uwolnienia od niego (§ 13) jakiej realności, tu
dzież w skutku przeniesienia realności do obrębu miejskie
go z innśj gminy albo z obrębu miejskiego do innćj gminy.
Właściciel nowo pociągnięty do podatku, opłacać go będzie
w takim stosunku do przychodu, w jakim ponosi go gmina.
Właściciel przeniesiony z innego obrębu, wnosić ma podatek
w dawnćj wysokości.
Nowo wystawione zabudowania, wolne będą od podatku
przez lat dwa po roku ukończenia budowli. Po upływie te
go czasu, płacić mają podatek w stosunku do przychodu,
lecz na rzecz miasta, nie na rzecz skarbu, i dopiero przy no
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wej repartycyi, która co lat pięć ma następować, ten stosu
nek ustanie.
Zabudowania w ciągu roku uległe zniszczeniu, wolno są
od podatku dopiero od d. 1 stycznia następnego roku.
Ani zniszczenie dawnych, ani wystawienie nowych zabu
dowań, nie ma wpływu na wysokość podatku opłacanego
przez gminę.
Wprowadzenie w wykonanie nowego prawa, zajdzie
w sposób następujący:
W każdćm mieście utworzona będzie kommissya detaxacyjna, złożona z burmistrza lub jego zastępcy, z dwóch
członków rady miejskićj, i z kilku członków wybranych
przez właścicieli miejskich. Tym celem właściciele zgroma
dzą się i przedstawią podwójną liczbę kandydatów, a mia
nowicie w małych miastach ośmiu, w większych, w każdym
cyrkule po czterech. W miastach, które rządzą się popra
wną ustawą miejską, wyznaczenie z pomiędzy kandydatów
członków kommissyi, należy do magistratu; w tych, którym
ta ustawa dotąd nadana nie została, nominacyi dopełni
landrat na przedstawienie magistratu.
Jeden z członków wybranych przez właścicieli, winien
być posiadaczem domu bez gruntów, drugi n a le ż ć ć ma do
liczby posiadających najwięcćj gruntu.
decyduje większością głosów. Przystąpić
winna nasamprzód do ułożenia katastru wszystkich posia
dłości w obrębie miejskim położonych, w cztćrech kategoryach, z których pierwsza obejmie właścicieli domów
z gruntami.
Komm issya

Druga, właścicieli domów bez gruntów, lub tylko
z ogrodami domowi przyległemi.
Trzecia, właścicieli g r u n tó w bez domów.
Czwarta, właścicieli gruntów w obrębie miejskim,
w mieście niezamieszkałych.
W dodatku będą jeszcze zapisane:
1) Posiadłości uwolnione od podatku z mocy art. 13.
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2)
Posiadłości które uiszczają go w innym obrębie podat
kowym.
Opis zabudowań, nastąpi na podstawie opisu uczynione
go dla Towarzystwa Ogniowego.
Rozległość gruntów ustanowioną będzie z regiestrów po
miarowych; w braku ich, według zasiewów, przemierzenia
krokami, lub wreszcie od oka, ze względem na różny rodzaj
uprawy. Każdy właściciel podpisze się, jako zabudowania i
grunta do niego należące, w katastrze dokładnie zamieszczo
ne zostały.
Kommissya przekonawszy się o zaciągnięciu do katastru
wszystkich zabudowań i posiadłości, przystąpi do oszacowa
nia przychodu według zasad następujących:
aj Za przychód podlegający podatkowi, uważa się cena
roczna najmu i dzićrżawy, za jaką posiadłość według uzna
nia kommissyi stale wydzierżawioną lub wynajętą być
może.
b) Przychód może być zniżony, nie więcćj jednak jak do
połowy, z powodu ciężarów rzeczowych do nieruchomości
przywiązanych.
ej Nie tyle starać się ma kommissya o zupełnie dokładne
wymiarkowanie przychodu każdej posiadłości, jak raczej aby
jedna posiadłość w stosunku do drugiej ukrzywdzoną nie
została.
Budowle i grunta oddzielnie oszacowane być muszą. Bu
dowle do gospodarstwa rolnego należące, wolne są od po
datku. Budowle niemieszkalne, jeżeli przychód z nich w in
ny sposób obrachowanym być nie może, przyjmują się w po
łowie tego szacunku, co zabudowania mieszkalne, równej
obszerności. Katastr przez cztery tygodnie w ratuszu wy
wieszonym zostanie do przejrzenia i reklamacyi, które roz
strzygnie magistrat, z wolnćin odwołaniem się do regiencyi.
Następnie wszystkie podatki gruntowe dotąd przez gminę
opłacane, zostaną zsummowane, do ogólnćj summy dodane
lub z niej potrącone, kwoty które według zasad powyżćj
(ad 1) podanych, do dodania lub odtrącenia przypadają i obra
Tom 1. Marzec 1815.
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chunek do potwierdzenia landratowi przedstawiony, z wolnem odwołaniem się do regiencyi.
Po ukończeniu tćj czynności, kommissya przystąpi do roz
dzielenia podatku między pojedyncze posiadłości, w proporcyi ich przychodu i ułoży listę kontrybuentów (HeberoIIe),
tak jednak, iż żadna posiadłość więcćj podatku nad dwa
razy tyle co dotąd płaciła, ponosić nie będzie. Prawidło to
trwa lat dziesięć.
Po wprowadzeniu w ten sposób w wykonanie nowego
prawa, w październiku każdego następującego roku, magi
strat z przybranemi dwoma członkami rady miejskiej, ułoży
na rok przyszły liczbę kontrybuentow, ze względem na zmia
ny w stanie posiadania, i okoliczności na zniżenie lub pod
wyższenie podatku na całą gminę przypadającego wpływ
mające, ad 2 wymienione.
Repartycya nowa podatku, następować będzie co lat pięć.
Magistrat z dwoma członkami rady miejskiej, dopełni roz
kład na wszystkie istniejące podówczas w mieście realności,
przyjmując wszakże za podstawę dochód, jaki katastrem wy
kryty został.
Nareszcie, czas do ogólnej rewizyi katastru nie jest ozna
czony; wszakże jakeśmy nadmienili, § 17 rewizyą tę zapo
wiada. Wszelkie przewyżki idą na korzyść kassy gminnej,
wszelkie niedobory przez nią zastąpione zostaną.
III.
Co do gmin wiejskich. Instrukcya względem nich
wydana, w większćj części paragrafów, zgodną jest dosło
wnie z poprzednią. Różnice są następujące:
1.
Kommissye detaiacyjne na wsiach, składać się będą
z kommissarza okręgowego, z sołtysa miejscowego, i z dwóch
członków obranych przez gminę. Wszyscy mieszkańcy gmi
ny, posiadający więcej nad jedną morgę gruntu, obiorą
czterech kandydatów, z których landrat dwóch na członków
kommissyi przeznaczy. Jeśli w gminie są dwie różne klassy
właścicieli, członkowie, każdy zinnćj klassy wyznaczeni być
muszą.
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2. Repartycya podatku nastąpi w ten sposób: iż najprzód
na każdy dom mieszkalny, włożona będzie opłata cztćrech
złp., reszta dopióro rozdzielona zostanie jak w miastach. Do
my wynajmowane, fabryki i t d., nie ulegają temu przepiso
wi; lecz dochód z nich osobno obliczony, za zasadę opodat
kowania przyjęty będzie.
3. Rewizye, listy kontrybuentów coroczna i repartycyi co
lat pięć, dopełniane być mają przez sołtysa i kommissarza
okręgowego.
Wreszcie nadmienić należy, że podatek gruntowy odtąd
w Prusach w 12 równych ratach miesięcznych, uiszczanym
będzie.
Dopełnia nowego prawodawstwa podatkowego, postano
wienie królewskie z d. 14 października 1844 r., wydane
w przedmiocie allewiacyi podatku, i zamieszczone, tak jak
całe prawo podatkowe, wN. 39 zbioru praw za r. 1844.

F. Z.

W IA D O M O Ś C I

n i drodze postgpu nauk przyrodzonych.

Astronomia i fizyka kuli ziemskiej.
*
W roku przeszłym, hrabia Irlandzki Rossę, złożył To
warzystwu Angielskiemu do rozszerzenia umiejętności, opis
olbrzymiego teleskopu, swoim kosztem zbudowanego, wraz
z modelem tego narzędzia i machin, służących do toczenia
i polerowania zwierciadeł teleskopowych. Metale których
użył do składu zwierciadła, były: cyna i miedz, w propor. cyach atomicznycb: jeden atom cyny na 4 atomy miedzi,
albo co do wagi 58,9 cyny, a 126,4 miedzi. Zwićrciadło
ma 3 stopy średnicy. Teleskop złożony z niego, odznacza
się wielką mocą powiększającą. Gwiazdy podwójne i obło
czki mgliste, są przedmiotami niebieskicmi najtrudniejszemi do rozróżnienia, a ztąd i miarą ocenienia siły powię
kszającej lunet. Teleskop nowo zbudowany, skierowany na
niebo, rozdzielił niektóre obłoczki mgliste na gwiazdy po
jedyncze, i pokazał znaczną liczbę gwiazd nowych. Rossę
przedstawił Towarzystwu Naukowemu rysunki obłoczków,
wykreślonych na karcie łłerszla, obok tych, jakie się okazały
w nowym teleskopie przez niego zbudowanym. Obłoczek
oznaczony iigurą 88 na karcie Herszla, okazał się złożonym
z wielkiej liczby gwiazd. Fig. 81 Herszla, wystawia obło
czek wyraźny i zupełnie elliptyczny, w teleskopie nowym
wydaje się jako zbiór nieco owalny z gwiazd drobnych
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w sznurek ułożonych, które tworzą postać podobną do
niedźwiadka. Fig. 29 Herszta, wystawia obłoczek w konsteJacyi Liry w postaci obrączkowej; w teleskopie nowym, wi
dać w nim 7 gwiazd, z których jedna jest potrójną; jestto
mglistość obrączkowa z przerwami czyli wrębami, mająca
środek odosobniony. Fig. 45 Herszla, okazuje obłoczek pla
netarny tojest okrągły; przeciwnie w teleskopie Rossego,
wydaje się jako zbiór z wielu gwiazd drobnych. (LInst.
z r. 1844, Ar. 566.^
* Astronomia coraz bardziej się upowszechnia w ró
żnych krajach, i coraz więcćj znajduje zwolenników. W ro
ku 1844, gorliwy znawca astronomii baron na Senftenbergu,
• w majętności swojej Senflenberg w Czechach, założył swo
im kosztem obserwatoryum astronomiczne dla siebie, które
między różnemi narzędziami, posiada także i koło południ
kowe Steinheila z Monachium.
Położenie gicograiiczne nowego obserwatoryum, wyzna
czone przez samego właściciela; jest: szerokość 50° 55' 5";
długość na wschód względem południka Greenwich, wyra
żona w czasie: 1®5m 55sek .
* W roku przeszłym, wyszło ważne dzieło dla historyi
astronomii pod tytułem: Geschichte der Astronomie vom
Anfänge des neunzehnten Jahrhunderts, bis zu Ende des
Jahres 1842 von G. A. Jahn Dr. Phils. Lehrer der Mathema
tik und Astronomie, w dwóch tomach in 8vo w roku 1844
w Lipsku wydane, przypisane sławnemu dziś żyjącemu
astronomowi Niemieckiemu Besslowi. Dzieło to wystawia
postęp astronomii podług przedmiotów ułożony, i uważane
być może jako dalsze uzupełnienie historyi astronomii, wy
danej przez Bajllego, Voirona, Delambra i Mathieu. Dzieło
kończy się historyą sławnego teleskopu Herszla, i wierszem
ułożonym przez Jana Herszla (syna) i śpiewanym przez nie
go i jego familią w wilią Nowego roku 1840, w wielkiej
rurze 40sto-stopowego teleskopu. Wiersz ten na język Pol
ski przełożył p. Wiktoryn Zieliński i w Bibliotece War
szawskiej na r. 1841 t. III, str. 231, umieścił.
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* W roczniku Francuzkim: „Annuaire pour t an 1844,
presenté au Roi par le Bureau des Longitudes", znajdują się
na końcu ważne naukowe artykuły p. Arago, jakoto: „W ia
domość o główniejszych odkryciach astronomicznych Laplasa"; rozprawę tę ogłoszoną poprzednio w piśmie l'institut,
będącą krótkim i treściwym obrazem historyi astronomii;
daliśmy ją już poznać przed rokiem naszej publiczności,
w przekładzie Polskim, umieszczonym w Bibliotece W ar
szawskiej na rok 1843, t I, str. 317— 351 pod tytułem:
„Treść sprawozdania uczonego Arago, o przedrukowaniu
dzieł Laplasa."
W' tymże roczniku jest wiadomość historyczna o obserwatoryum Paryzkićm, o wielkićj komecie widzianej w roku
1843; nadto dwie mowy pogrzebowe miane przez Arago:
jednę w d. 12 stycznia 1843 r. nad grobem Puissanta, uczo
nego inżyniera gieografa, a drugą w d. 13 czerwca 1843 r.,
nad grobem Bouvarda, dyrektora obserwatoryum Paryzkiego.
* Trąba powietrzna. Teorya Peltiego tłómacząca two
rzenie się trąby powietrznéj przez elektryczność, coraz więcćj się utwierdza. Na dowód tego, przytoczemy niektóre
okoliczności, towarzyszące trąbie, która d. 22 października
1844 r., pustoszyła miasto Cette i część jego okolic, we Francyi, w departamencie Hérault Trąba doszedłszy w kierun
ku portu śgo Piotra, zajęła ten w całćj jego długości; i gdy
się zatrzymała nad domem inżynierów którego dach zynkiem był pokryty i konduktorem opatrzony: mocne uderze
n ie j a k b y od piorunu dało się slyszécy dach został zerwany,
a jego szczątki, aż do najdalszych części miasta uniesione,
dom zniszczony tak, że tylko cztćry mńry z niego pozosta
ły; w innych domach, dachy, albo drzwi, były powyrywane;
wtćj samej chwili przypływ niezwykły morza zrządził wiel
kie spustoszenie; trąba zatopiła 12 statków rybackich z 30
ludźmi; bulwary były nagle zalane, a okręta na kotwicy sto
jące, zerwane, drzewa i cześć lasów przez które trąba prze
biegła, zostały wysuszone, czego nie możua wytłómaczyć,
tylko szybkiém działaniem elektryczności.
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Drugi przykład skutków elektrycznych towarzyszących
trąbie, dał poznać ksiądz Chambon, i w r. z. szczegóły o nićj
doniósł Akademii Paryzkiej. Trąba pustosząca d. 19 wrze
śnia 1844 r. okolicę Tuluzy, osobliwie w Escaląuens oder
wała zamek od drzwi; pooddzierała galony metalowe, i unio
sła na 600 do 700 metrów; prócz tego wiele drobnych
przedmiotów widziano stopionych.
J. B.

Fizyka.
*

Łatwy sposób magnesowania sztab stalowych. Najuży-

wańszym dotąd sposobem magnesowania, jest metoda wy
naleziona przez Knight, a udoskonalona przez Duhamela.
Niektórzy radzili w poprzedniej manipulacyi, magnesy za
mieniać przez elektromagnesy. Inni nakoniec proponowali,
w miejsce sposobu Duhamela, sztabę stalową na magnes
przeznaczoną, rozpalać do czerwoności, i przywieszać do
bieguna silnego elektromagnesu, i w tem położeniu dozwa
lać jśj stygnąć. Wszystkie te jednak metody, mają swe nie
dogodności. Pićrwsza wymaga silnych magnesów, które niezawsze znajdują się w fizycznych gabinetach, manipulacya
drugim sposobem jest nadzwyczaj niedogodną; trzeci nako
niec jak wiadomo, praw ie zupełnie jest bezskutecznym.
* P. Elias (z Ilarlem), podał sposób szybkiego magnesowa
nia, do nasycenia sztab stalowych, jako też i najmniejszych
igiełek, przystępny dla każdego fizyka; a co najważniejsza,
usuwający wszelką obawę węzłów. Na krótkim grubym wal
cu (np. 1 cal długim, 1 */* cala grubym), nawija się miedziany
drót, dobrze odosobniony, długi od 22 do 25 stóp, gruby na
% cala, i przez taką spiralną, przepuszcza się strumień z sil
nego stosu, np. stosu Grovego. W środek walca wstawia się
przeznaczona do magnesowania sztaba, i przesuwa od jedneeo do drugiego końca; po odbytym ruchu, gdy sztaba znaj
dować się będzie w środku walca, przerywa się strumień
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i wyciąga z elektromagnesu stal namagnesowaną do nasy
cenia.
Magnesując tym sposobem sztaby kształtu podkowy, nale
ży w czasie manipulacyi, oba jej końce złączyć kotwicą.
Pomimo łatwości, to jeszcze za tym sposobem przemawia,
że otrzymane magnesy, nie posiadają węzłów; a nawet, uży
te w miejsce sztab stalowych magnesy z węzłami, po prze
sunięciu przez powyżćj opisany elektromagnes, zupełnie je
utracają.
*
Drgające groble. P. Loomis (prof. w Western-Reserve
w Stanach Zjednoczonych), zimą 1841 i 1842 r., często był
zapytywanym o przyczynę szczególniejszego zjawiska, przy
trafiającego się w wiosce leżącćj blizko wodospadu rzeki
Cuyahoga (o 10 mil od Hudson), polegającego na drganiu
drzwi, okien, i wszelkich sprzętów stanowiących części bu
dowli. P. Loomis zbadawszy dobrze okoliczności towarzy
szące temu fenomenowi, i zebrawszy wiele podobnych jemu
zjawisk, ogłosił swe mniemanie, które zdaje się bardzo pra
wdziwą naznaczać ich przyczynę drgania grobli. Oto są
szczegóły:
Przy spadku rzeki Cuyahoga, znajduje się grobla stano
wiąca łuk wklęsłością swą obrócony w górę rzóki. Pro
mień jej krzywości wynosi 120 stóp, a długość % część
okręgu koła; zbudowaną jest z dębowych belek. Po jćj
ukończeniu, latem 1841 roku, i w zimie tegoż roku, dały się
czuć drgania w drzwiach, oknach, i t d. wszystkich przy
ległych domów. Najwyraźniej ten fenomen objawiał się
w 1841 i 1842 r.; wtedy wszystkie części budowli, tak mo
cno się trzęsły, iż wszelki sen mieszkańcom odbierały. To
zjawisko było dość kapryśne; trwając jednę lub dwie godzi
ny, zupełnie potem ustawało, i po pewnym czasie na nowo
czuć się dawało. Skoro woda nie przelćwała się przez gro
blę, wibracve zupełnie ustawały; bardzo były słabe, gdy wo
da płynęła przez groblę warstwą grubą od 18 do 20 cali;
najmocniejsze zaś były przy grubości warstwy od 5 do 6 ca
li, wówczas ich liczbę na sekundę od 12 do 15 ceniono.
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Gwałtowny wiatr miotający warstwą wody przelewają
cą się przez groblę, znacznie zmniejszał wibracje. Podobne
zjawisko spostrzeżono na grobli wybudowanej na rzece
Scantie w gminie East-Windson. Ta grobla ma do 100
stóp długości, jest zupełnie prosta, spoczywa na skale, nad
którą wznosi się na 6 do 7 stóp. Wibracj e są najznaczniejsze,
gdy grubość przelćwajijcćj się warstwy wody wynosi 5—6
cali, i wtedy udzielają się domom oddalonym na 400 metrów.
Postrzeżono, że chcąc aby wibracje były regularne, pła
chta przelewającej się wody, nie powinna doznawać ża
dnych przerw. Każde ciało na grobli złożone, zmniejsza jej
działanie, i tymto sposobem od wielu lat, zupełnie jej sku
tek zniszczono, wbijając w nią pionowo deski.
Doniesiono p. Loomis o podobnem działaniu grobli na
rzece Westfield, o dwóch groblach w Northampton i wielu
innych.
Jasną jest rzeczą że główną przyczjuą drgań, jest woda.
Groble w przytoczonych miejscach, są ciałami drgającemi,
a woda przez nic przelewająca się, odbywa funkcyę smyczka.
*
Znanem jest zastosowanie rozszerzalności metali, do
sprowadzenia pochylonych murów w' pionowe położenie,
po raz pierwszy praktykowane nad murem jednej z dolnych
sal konserwatoryum sztuk i rzemiosł w Paryżu. Podobna
praca, tylko na daleko większą skalę, wykonaną została
w Anglii, w kościele Market-Weston. Kościół ten sięgają
cy, jak utrzymują, 14 wieku, wskutek starości i innych wy
padków, miał północny mur pochylony za zewnątrz na 19
cali, przez co cały budynek groził upadkiem.
Mur pochylony ważący do 5376 centn., za pomocą trzech
żelaznych sztab grubych na 2'/2 cala, utkwionych w dwie
przeciwległe ściany, przyprowadzono do pionu.
Końce prętów wychodzące za południowy mur kościoła,
opatrzone były szrubami, same zaś pręty w całej swśj długo
ści, otoczone były skrzynkami napełnionemi palącą się tłustością. W miarę rozszerzania się rozpalanych prętów,
przyciskano szruby do ściany. Po niejakim czasie, odjęto naTom 1. Mariec 1844.
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czynią z tłustością, a ogromna siła skurczenia powstająca
w czasie stygnięcia sztab, zwolna pochylony mur, do piono
wego położenia sprowadzała. Taka operacya powtórzoną
została cztery razy, i uwieńczyła najpomyślniejszym skutkiem
przedsiewzięcie p. Cottingham.
S. P.

Chemia (*),
*
P. Rose udzielił Akademii umiejętności w Berlinie
wiadomość, o składzie i własnościach kwasu żelazowego.
Oto jest wyimek z tej pracy: Kwas żelazowy w połączeniu
z potażem został odkryty przez p. Fremy, który mu przyzna
je podobieństwo w składzie, do jednego z kwasów manganezowych. Przyrządzając żelazan potażu drogą wskazaną przez
p. Fremy, roztwór zawierać będzie sole obce, co utrudnia
oznaczenie ilości kwasorodu zawartego w kwasie; można
jednak otrzymać żelazan potażu czysty, za pośrednictwem
stosu galwanicznego sposobem podanym przez Poggendorfa. W tym celu wystawia się jak najmocniejszy roztwór po
tażu na działanie stosu galwanicznego; po pewnym przecią
gu czasu otrzyma się płyn mocno zabrunatniony żelazanu
potażu, z którego po kilku dniach, opadnie nieco niedokwasu
żelaza; ten jednak płyn w nizkich temperaturach przechować
można zafarbowany czerwono. Roztwór powyższej soli, za
wiera w sobie nadmiar potażu, i wtymto stanie żelazan po
tażu, długo bez rozkładu przechowywać się daje. Dolewając
do niego jakiej innej soli rozpuszczonej, niedokwas żelaza
w krótszym lub dłuższym przeciągu czasu wydzielony zo
staje. Roztwory cukru i białka, rozkładają żelazan potażu,
niewydzielając jednak niedokwasu żelaza; toż samo mówić
o wyskoku, przyczćm wszakże osadza się niedokwas. Prze
puszczając przez roztwór żelazanu potażu, z nadmiarem po
tażu, strumień gazu siarkowego-wodorodnego, otrzyma się
(*) Ciąg artykułów pod tym tytułem zamiestczanych, oznaczany
będzie cyfrą prof. Bełzy.
Przyp. Red.
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massę czarną, która po rozcieńczeniu wodą, tworzy płyn
mocno zafarbowany na zielono, długo bez rozkładu prze
chowywać się dający, i po zagotowaniu jeszcze z większą
ilością wody, zmieniający się w kolor brunatny, a po ostu
dzeniu, wracający do pierwotnego koloru zielonego. W i
doczną przeto jest rzeczą, że w powyższym przypadku po
wstaje sól siarki, składająca się z siarczyku potasu i siarczyku żelaza, która może mieć skład podobny do kwasu żela
zowego. (L Institut. zr. 1844).
* Nowy rozbiór chemiczny nawrozu zwanego guano lub huano, uskuteczniony został przez pp. Girardin i Bidard. W ia
domo z doświadczeń czynionych w Anglii, że 200 kilogra
mami guano, zmięszanemi z 25 do 30 w'çgla, nawieść do
statecznie można hektar roli; również i to zdaje się rzeczą
pewną, że nawóz powyższy powstaje z odchodów ptasich,
tak obficie na niektórych wyspach wblizkości Peru i Afry
ki nagromadzonych, że grubość jego warstwy wynosi niekie
dy do 20 metrów. Guano dane do rozbioru, było w postaci
proszku brunatnego, wydającego mocny nieprzyjemny za
pach. Z proszku tego, sposobem mechanicznym oddzielić
było można: 1, pyłek brunatny, wilgotny, zawićrający wiel
ką ilość węglanu amonii; 2, małe ziarna białawe, niernające w sobie powyższej soli, lecz składające się z urynianu
i szczawianu amonii, z szczawianu potażu i wapna, fosfo
ranu amonii, fosforanu potażu, wapna i magnezyi, siarkami
potażu, chlorku potasu, i pewnego rodzaju tłustości. Kwas
urynowy i amonia, znajdowały się w następnym stosunku:
Kwas urynowy 0,184
Amonia 0,130.
Niedawno także odkryto w nawozie guano, niedokwas
xantowy [L'Institut, zr. 1844).
* W roku zeszłym, p. Magendie udzielił Akademii umie
jętności Paryzkiéj, spostrzeżeń p. Persoz. professora chemii
w Strazburgu, nad tuczeniem się gęsi. Podług powyższego
chemika, jeżeli gęś będzie karmiona np. ziarnami tureckiej
pszenicy:
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1. Nie zabiera ona jedynie tłustości zawartéj w kukury
dzy, ale i tworzy pewną jćj ilość w sobie, przez przemianę
mączki i cukru zziarn tureckiej pszenicy, a może nawet i
przez przemianę części swego ciała; ponieważ ilość szmalcu
utworzonego, zwykle przenosi przeszło dwa razy wagę tłu
stości znajdującej się w mais.
2. Po utuczeniu, gęś wiçcéj zawiéra tłustości od przewyżki jćj wagi poprzedniéj.
3. Wczasie tuczenia, krew gęsi zmienia swój skład, zwię
ksza się w niej ilość tłustości, a białko lub ginie, lub też
ulega przemianie.
4. Naostatek, zdaje się zachodzić jakowyś związek pomię
dzy rozrastaniem się wątroby i ilością utworzonego tłuszczu.
(Comptes Rendus z r. 1844).
* W imieniu p. Lewy zawiadomił p. Dumas Akademią
umiejętności Francuzką, o nowo wynalezionej żywicy na
zwanej magnas, od prowiucyi Amerykańskiej tegoż imienia.
Wypływa ona przez nacięcie z drzewa Calophyllum caloba,
rosnącego nad rzeką Orenoko. Żywica ta świeża, ma kolor
biały i jest przezroczystą, w powietrzu zaś gęstnieje i żółknieje; po rozpuszczeniu w wyskoku, otrzymać ją można
w małych kryształkach. Żywica powyższa zachowuje się
jak kwas, wchodzi w związek z zasadami, z łatwością roz
puszcza się w potażu, sodzie i amonii, inocniéj jeszcze
w wyskoku, eterze, olejach i olejkach, a nie rozpuszcza się
w wodzie. Za nalaniem na nią kwasu saletrowego, tęgiego
na 30°, zmienia się w kwas płynny i lotny, mający wszystkie
własności kwasu masłowego; w retortce zaś, pozostaje płyn
tworzący po odparowaniu, kryształki, będące kwasem szcza
wiowym. Oprócz tego tworzy się jakiś kwas zdolny kry
stalizować się, rozpuszczalny w wodzie, i nietworzący osa
du z roztworami soli wapiennych (Com. R. zr. 1844).
* P. Paweł Thénard, syn sławnego chemika, preparator
chemiczny w Kollegium Francuzkićm, czytał w Akademii
umiejętności w Paryżu rozprawę o związkach fosforu zwodorodem. Podług niego, znajduje się do dziś dnia trzy fos
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forki wodorodu: jeden zsiadły, dragi płynny, trzeci gazowy.
Fosforek zsiadły, otrzymuje się przez przepuszczanie gazu
wodorodu fosforowego, dobrowolnie w powietrzu się zapa
lającego przez kwas solny stężony, poczém płyn powyższy
się cedzi, a osad wysusza. Fosforek wodorodu gazowy, nie
zapala się dobrowolnie w powietrzu. Otrzymuje się przez
nalanie na fosforek wapniaku calcium), kwasu solnego pra
wie dymiącego, przyczćm powstaje znaczna ilość pewnej
istoty żółtćj, która zdaje się być fosforkiem wodorodu zsia
dłym. Zamiast kwasu solnego, nalawszy wody na fosforek
wapniaku, powstanie jak wiadomo gaz wodoród fosfory
czny pomięszany z gazem wodorodnym; gaz ten zapala się
dobrowolnie w powietrzu, traci zaś tę własność po prze
puszczeniu go przez kwas solny, bromowy-wodorodny, lub
chlorek 1 fosforu. Po pewnym także przeciągu czasu od
swego wydobycia, zmienia się w gaz niezapalający się do
browolnie, osadzając fosforek wodorodu zsiadły.
Ze wszystkich jednak zjawisk powyżej przytoczonych,
najważniejsze są następne: Dodając po trochu do słabego
kwasu solnego, fosforku wapniaku zmięszanego z fosfora
nem wapna, osadza się niekiedy istota smołowata, która po
zetknięciu jéj z powietrzem atmosferycznćm natychmiast się
zapala: ta istota musi być forfoskiem wodorodu. Oprócz
tego, gaz wodoród fosforowy dobrowolnie się zapalający,
traci tę własność przez działanie na niego promieni sło
necznych , a potrzeba tylko kilka bulek gazu samowolnie za
palającego się, do pobudzenia palenia się kwarty gazu do
browolnie niezapalającego się, lub gazu wodorodnego czy
stego. Wreszcie, gaz wodoród fosforowy dobrowolnie za
palający się, zawiera znaczną ilość gazu, nieposiadającego
tćj własności. Na mocy niniejszych spostrzeżeń, sądzi pan
Paweł Thénard że przyczyna dobrowolnego zapalania się
gazu wodorodnego fosforycznego, zależeć może od bardzo
maléj ilości istoty mocno palnéj, że ta istota może być płyn
ną w temperaturze zwyczajnćj, i udzielić własności zapa
lania się gazowi wodorodowi fosforycznemu, ktôréjto wła
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sności on poprzednio nie posiadał, gdy ulatniał się w bardzo
małych ilościach. Pragnąc powyższe swe wnioski poprzćć
doświadczeniem, przepuszczał p. Th. w znacznej ilości gaz
wodoród fosforowy dobrowolnie zapalający się, przez zgiętą
rurkę w kształt litery U, oziębioną na—20° C.; po pewnym
przeciągu czasu, w rurce zbierać się zaczął płyn przezroczy
sty, który był szukanym wodorodkiem fosforu. Ciało to
do -f- 10° C. jest płynne, podobne do wody, w zetknięciu
z powietrzem zapala się z gwałtownością, wystawione na
promienie słoneczne, zmienia się w gaz wodoród fosforowy
dobrowolnie się zapalający, i na fosforek wodorodu zsiadły,
a największa ilość tego płynu, udziela własności zapalania
się samowolnego, gazowi wodorodowi fosforycznemu temu,
który jćj poprzednio nie posiadał, a nawet gazowi wodorodnemu. Kwasy, solny, bromowy -wodorodny, chlorek I
fosforu, rozkładają natychmiast to ciało, i zmieniają je na
fosforek wodorodu zsiadły, i na gaz wodoród fosforowy,
niezapalający się dobrowolnie (LInsti. z r. 1844).
* Do dziś dnia z pewnością znanych połączeń wodoro
du z metalami jest trzy: tojest wodorodek arszeniku, i wodorodek antymonu (odkryty przez Thompsona); ponieważ
ściślejsze doświadczenia pokazały, że gaz wodoród żelazny
nie istnieje. W ostatnich czasach, p. Adolf Wurtz odkrył
trzeci nowy związek wodorodu z miedzią, który jest w po
staci proszku koloru brunatnego. Tenże sam autor w in
nym swym pamiętniku starał się dowieść, że kwas masłowy, znajduje się w wypadkach powstających ze zgniłego
włókna. (LInsi. z r. 1844).
* P. Dumas przedstawił Akademii umiejętności spo
strzeżenia p. L. 3iialhe, nad przyczyną choroby zwanćj diabetes. Podług niego, cukier owocowy, a zatem i dyabetowy, nie zmienia, ani na gorąco, ani na zimno niedokwasu
miedzi, chyba dopiero w skutek wpływu chemicznego,
przez dodanie istoty alkalicznej lub jej węglanu. Proste
to spostrzeżenie, naprowadziło go do poznania (jak sam
utrzymuje), przyczyny choroby cechującej się wydawaniem
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przez chorych słodkićj uryny, czyli jednśm słowem, do po
znania choroby dyabetowćj.
Z doświadczeń przeze mnie przedsiębranych (słowa są
p. Mialhe), wypływa, że wszystkie istoty pożywne wodorodno-węgliste, jakiemi są cukier owocowy, gumma krochma
lowa i t. d., mogą być w organizm przyswajane, dopiero po
zmienieniu ich przez alkali krwi na ciała nowe, pomiędzy
któremi znajduje się jedno posiadające tak wysoką zdol
ność odkwasorodniania, że z łatwością zmienia niedokwas
ostatni ołowiu, na niedokwas pierwszy; sole niedokwasu
ostatniego żelaza na sole niedokwasu pierwszego, i sole
niedokwasu drugiego miedzi, na sole niedokwasu pierwsze
go, a nawet na miedź metaliczną. Ztąd wypływa, że osoba,
w której powyższy rozkład chemiczny się odbywa, w razie
użycia istot cukrowych lub mączystycb, nie może wydawać
uryny zawierającej cukier, i to jest stan zdrowy człowieka;
w chorobie zaś dyabetowćj, powyższy ważny rozkład się
nie uskutecznia, dla następującej przyczyny. Osoby cierpią
ce na diabetes, nie pocą się, a ponieważ wszystkie płyny
skórne są kwaśne, skoro więc w ciele zostają, nie może
w krwi pozostać ani wolne alkali, ani też węglan alkaliczny;
ztąd oddziaływanie chemiczne, przyczyna początkowa przy
swajania cukru, miejsca nie ma, i dlatego cukier zawiśracy wszystkie swoje własności pierwotne, wychodzi z orga
nizmu.
Choroba więc dyabetowa, pochodzi z niemożności przy
swajania czyli żywienia się, a cukier zamiast uledz prze
mianom organicznym, działa jak ciało obce, które natura
nieustannie stara się oddalić.
Tym sposobem; podług p. M. okazuje się niedostateczność
zdania chemicznego, jakoby istoty mączyste, w chorobie
o której mowa, w cukier się zamieniały. (C. R. z r. 1844).
*
W dniu 13 kwietnia 1844, na posiedzeniu Towarzystwa
filomaŁycznego Paryzkiego, czytano rozprawę p. L. Figuier,
o niedokwasach złota, purpurze Kassyusza i złocie pióru-
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nujqcém. Oto są wyjątki z tej pracy przytoczone słowanri
autora:
1. „Podaję wiadomość chemiczną o niedokwasie piórwszym złota, jako związku do dziś dnia nieznanym, i wyka
żę, że zdanie o nim Berzeliusa jest mylne. Do dziś dnia
otrzymy wano go jedynie przez rozkład chlorku pierwsze
go złota, za pośrednictwem potażu.
2. Nadmieniam, że znajdować się może nowy związek
ukwasorodniony złota, rozpuszczalny w wodzie, posiadają
cy własności kwasów. Tworzy się on przez rozkład niedokwasu trzeciego złota przez alkali.
3. Okazuję, że pośredni niedokwas złota koloru purpu
rowego przyjęty przez Berzeliusa Au2 O 2, wcale nie istnieje.
4. Opisuję prawdziwy skład purpury Kassyusza, któryto związek jest znany już od czterech wieków, i badany
przez najcelniejszych chemików; pomimo tego jednakże, na
tura tego ciała, nie została wykryta; podług mnie, jestto cynian niedokwasu pierwszego złota (stannatc de protoxyde
d’or).
5. Wykrywam, że złoto piorunujące, i rozmaite jego od
miany, powinny tylko być uważane jako związki amonii
z różnemi niedokwasami złota.” (L’Insl. z r. 1844).
* Nowe alkali organiczne, odkryte zostało przez p. Lau
rent; powstaje ono przez działanie amonii na niedokwas
benzenu (olejek gorzkich migdałów). Alkali to nazwane
zostało amaryną, z powodu smaku nadzwyczajnie gorzkie
go; jest ono bezfarbne, krystalizuje się w igły, nie rozpu
szcza się w wodzie, rozpuszcza się w wyskoku, ulatnia się
bez rozkładu, ma za formułkę C34 Hfc0 Azł. (L’In.zr. 1844).
* Na posiedzeniu Towarzystwa chemicznego Londyń
skiego, w dniu 5 lutego r. z., czytał p. R. Warington swo
je uwagi o herbacie zielonéj handlowej, którą zabrano, ma
jąc podejrzenie o jej zafałszowaniu. Z badań przez tego
chemika przedsiębranych okazało się, iż ta herbata już
w Chinach było zafarbowaną błękitem Pruskim, połączo
nym z kaolinem czyli glinką porcelanową. Zpomiędzy ga
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tunków droższej herbaty, tylko jeden wolny był od podo
bnego rodzaju zafałszowania. Oprócz powyższych dwóch
ciał użytych do zafarbowania, znajdowało się i trzecie żół
tawe, które zdaje się być kurkumą. (Biblioth. univ.zr. 1844).
* Pewien dziennik Angielski Literary Gazette), donosi
o mającym wkrótce powstać w Londynie nowym zakła
dzie naukowym, tojest szkole chemicznej. W tej szkole
na właściwych zasadach urządzonej, uczniowie, nietylko
słuchać będą wy kładu teoryi, lecz także i wprawiać się
w praktykę; uczęszczać również mają na lekcye o rozbiorze
chemicznym; rozbiory zaś same praktyczne, wykonane bę
dą pod wspólnym dozorem wielu uczonych i zręcznych pra
cowników. Głównie uwaga zwrócona będzie na zastoso
wanie chemii do handlu, rolnictwa, sztuk, rękodzieł, sztu
ki lekarskiej i t. d. Niniejszy projekt wspierają najznako
mitsze osoby, na których czele stoi książę Wellington.
Zamierzono urządzić: 1) pracownią chemiczną (taką jak
wskazuje p. H. Davy), w którćj odbywać się mają śledze
nia samodzielne; 2) szkołę, w którejby młodzież słuchała
wykładu początków rozbioru chemicznego, i wprawiała się
do uskuteczniania poszukiwań chemicznych; 3) szczegóło
we oddziały w których zajmować się będą wyłącznie che
mią zastosowaną do rolnictwa, do gieologii, mineralogii,
medycyny, fizyologii i sztuk; 4) powyższy zakład dostarczy
środków, jakie tylko przez radę nim kierującą uznane zosta
ną za najskuteczniejsze dla zachęcenia i ułatwienia poszu
kiwań chemicznych, upowszechnienia wiadomości popular
nych o chemii, i przyłożenia się do tego, aby ta ważna
nauka weszła, jako najgłówniejsza, w szereg niezbędnych
wiadomości wychowania ogólnego. (LInst. z r. 1844).
* Królewskie Towarzystwo w Giętyndze, w lipcu r. z.
otrzymało rozprawę pp. Knopp i Schnedermann, z którśj
się pokazuje, że cukier bedłkowy otrzymany z Agaricus piperatus, jest mannitem; porównawszy prace nad bedłkami
Liebiga i Pelouza z niniejszemi doświadczeniami, przycho
dzi się do wniosku, że zapewne cukier bedłkowy odkryty
Tom I. Mariec 1845.
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w wielu bedłkach przez Braconnota i za osobny gatunek
uznany, jest tylko mannitem. (L’Jnst. z r. 1844.)
* Niedawno ogłosił p. Bruet w języku Niemieckim swo
je spostrzeżenia o pieniądzach starożytnych, z których się
pokazuje, że po większej części, też pieniądze zawierają
w sobie chlorek i bromek srebra. Szczególniej starożytne
monety Greckie zawierają chlorek w znacznej ilości. Jakim
sposobem sole te utworzone zostały, trudno dostatecznie
wyjaśnić; gdyby jednak spostrzeżenia p. Bruet potwierdziły
się, byłby to dobry sposób odróżnienia monet i medali sre
brnych starożytnych prawdziwych, od naśladowanych.
(L’Inst. z r. 1844.)
* Czytamy w dzienniku chemicznym Erdmanna, że kwas
powstający w zakiszonych ogórkach, nie jest: ani kwasem
octowym, ani jak Liebig mniemał, wyłącznie kwasem mlékowym, ale po wiçkszéj części kwasem masłowym (Butter
säure). Z 8 kwart soku zakwaszonych ogórków, otrzymano
30 gramów masłanu baryty, z którćjto soli łatwo^kwas masłowy
wvdzielonv
być
może.
«
•
«
«
* Nowy rozbiór chemiczny soku trzciny cukrowéj z wy
spy Kuba, uskuteczniony został, przez p. Casaseca, z które
go się pokazuje, że sok ten zawićra:
Cukru krystalicznego............................................ 20,94.
... .......................................................................... 78,80.
Części mineralnych................................................ 0,14.
Pierwiastków organicznych niecukrowych......... 0,12.
[Llnst. z r. 1844.)
* W piśmie Annales de Chemie et de Physique (Août
1844), znajduje się opis czterech nowych metalów, tojest:
lantanu i dydymu, znalezionych w związku z metalem cererem, oraz erbu i terbu (erbium i terbium) wykrytych
przy Itryi.
* P. Edward Grotę wydzielił farbnik z raków, następu
jącym sposobem: pokrajawszy w kawałki skorupy raczę,
oddziela się od nich wszystkie części zwierzęce, starając się
wszelkiemi sposobami o zachowanie czyli nienaruszenie bło
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ny, zawierającej farbnik. Po wysuszeniu skorup na powie
trzu, tłucze się je na proszek, i wy trawia przez kilka go
dzin w roztworze potażu gryzącego; poczćm gotuje się
wszystko dotąd, aż płyn nabierze koloru ciemnopomarańczowego, a wtedy się go cedzi. Do cieczy odcedzonej, do
lewa się nadmiaru kwasu solnego, i znowu gotuje się wszy
stko aż opadać zacznie z płynu w postaci kosmków, farbnik
koloru czerwonogranatowego. Pierwiastek ten farbujący,
jest natury organicznej, i z łatwością rozpuszcza się w wryskoku. P. Grotę za pośrednictwem tego farbnika, miał weł
nę pięknie ufarbować. (LInst. z r. 1844.)
*
Znakomity i zasłużony fizyk i chemik Angielski John
Dalton, członek korrespondent Instytutu Francuzkiego i in
nych Towarzystw uczonych, umarł w sobotę z rana dnia 27
lipca 1844, r. mając lat 77 miesięcy 10 i dni 22. Na licznem
zebraniu się obywateli w mieście Manchester w r. z., dla
obmyślenia środków uwiecznienia w sposób najtrwalszy
i najgodniejszy w mieście rodzinnćm, pamiątki sławnego
chemika, jednozgodnie uchwalono, aby w tym celu utwo
rzyć nową katedrę chemii, gdzieby ta nauka była wykłada
na w sposobie najwłaściwszym, stosownie do życzenia obja
wionego przez sławnego professora. 3Iiasto Manchester
w szlachetnej chęci uczynienia godnym hołdu jego pamięci,
nie mogło postąpić właściwiój, jak starając się upowsze
chnić naukę, w której Dalton tyle zrobił postępu przez swo
je liczne i piękne prace.
J . B.

Historyana%turalna.
*
Historycznonaturalny zbiór, który podczas czterolet
niej podróży okrętów Erebus i Terror zgromadzono, wyło
żony został w Muzeum Brytańskiem. Od czasu podróży
Cooka i Banksa, nie otrzymał jeszcze rząd tak znacznego
zbioru; za co tym większa kapitanowi Ross i jego oficerom
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należy się chwała, że głównym celem wyprawy było podję
cie dostrzeżeń magnetycznych. Składa się on z niezmiernej
liczby zwićrząt ssących, od fok i ryb największych, aż do
najdrobniejszych stworzeń, a przedmioty pochodzą wnajwiększćj części znad brzegów wysp Oceanu Antarktycznego, z Ziemi Ogniowej, z wysp Falklandzkich, Nowćj Zelandyi i wszystkich okolic mórz między 40° a 78° szer. połud.
leżących. Sieć włóczona (Sh/eppnetz) dwa razy, że tak po
wiem. w podróży tej przez Ocean Spokojny, a trzy razy przez
całą szerokość Oceanu Atlantyckiego pomiędzy Ameryką
a Afryką, przeciągnięta była. Sieć wpuszczana, (Baggnetz),
ustawicznie zapadała w głębie od 40 do 400 sznurów mor
skich (Faden) na Oceanie Południowym, jako tćż i na wielu
miejscach w portach wysp Falklandzkich i Hermickich, koło
Cap Horn, przy wyspach Lorda Aucklanda i Campbella,
przy kraju Kerguelena, Nowćj Zelandyi, przy Cap Frio,
i wielokrotnie przy brzegach Brazylii. Zarazem i znakomity
gieologiczny zbiór utworzono, a w okolicach rozmaitych
portów, wielką zwracano uwagę na lądowe rośliny i zwićrzęta. Na mało jeszcze poznanych wyspach na południe
Nowej Zelandyi, w kraju Kerguelena i Grahama, zdobyto
bardzo znakomite łupy botaniczne, a długi pobyt okrętów
przy kraju Van-Diemena i przy Nowej Zelandyi, nastręczył
wędrownikom sposobność uzupełnienia fauny i flory tych
zajmujących osad. Sam zielnik składa się ze -3,000 gatun
ków częścią zupełnie nowych, częścią znanych tylko z oka
zów, które Banks i Solander przywieźli. Mnogie zbiorowi
dodane wizerunki delikatnych zwierząt morskich i roślin,
z żywych koloryzowane, nadzwyczajnie wartość jego po
dnoszą. Szczególniejsza zachodzi zgodność pomiędzy zwićrzęcym światem okolic południowo-biegunowych, a północno-biegunowych, a to mianowicie co do czerwiów
[trustacea) morskich; ale chociaż gatunki obudw'u okolic
w charakterze swoim bardzo zbliżają się wzajemnie, różnią
się jednak gatunkowo. To samo spostrzedz się daje na Nowo-Zelandzkich motylach, wporównaniu ich z Angielskicmi.
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*
Wiadomo, żc sławne kopalnie cyny w Comwallis
w Anglii, a mianowicie podkop zwany Botallak, wchodzą
pod morze. Górnicy tameczni, ośmielili się zeszłego roku
śledzić żyły kruszcowe, w kierunku do góry, tojest do mo
rza. Otwory wszakże były bardzo małe; a że skała jest nad
zwyczaj twardą, dostatecznemi więc były zatyczki z drzewa
i nieco cymentu, do tamowania wody i zabezpieczenia ludzi
przed jćj wpływem. P. Henwood opisuje w następujący
sposób, jak pewnego razu podczas burzy jeden z takich
podmorskich podkopów zwiedzał: „W jednym końcu, któ
ry się ciągnie po równej powierzchni ku morzu, na 80 do
100 sążni morskich od brzegu, niewiele można było dosły
szeć działania nader wzburzonego morza, wyjąwszy w przer
wach czasu, gdy odpływ jakiego nadzwyczajnie wielkiego
bałwanu, wielki głaz po skalistem dnie morza zewnątrz
przetoczył. Ale gdyśmy zatrzymali się pod podstawą ska
ły i w części podkopu, gdzie ona tylko na 9 stóp pomię
dzy nami a oceanem grubą była, ciężkie toczenie się wiel
kich kawałów skały, niesłychane ścierania się głazów, stra
szliwy grzmot bałwanów, z hałasem i wrzeniem, gdy zno
wu się wracały, z burzą w jej najokropniejszym kształcie
zbyt żywo się przedstawiły, ażeby ich kiedy zapomnieć mo
żna było. Niepewni bezpieczeństwa nawet pod zasłoną
skały, niejeden raz cofnęliśmy się z bojaz'nią, i dopiero po
kilku usiłowaniach, zdołaliśmy przejąć się ufnością, do usku
tecznienia zamiaru naszego potrzebną.”
A* W.

BOTANIKA.

*
Kilka lat temu, jak administratorowi Muzeum Bretońskiego, otworzywszy naczynie dobyte z sarkofagu Egip
skiego, znaleźli w niem ziarna żyta, wyki, i grochu, których
pochodzenie do 3000 lat się odnosi. Nasiona rzeczone p.
Pettingrew powierzył p. W. Grinstone. Zasiane żyto zeszło;
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wyka pozostała w ziemi. Groch w szklarni gorącśj najsta
ranniej pielęgnowany, po kilku dniach okazał znaki życia,
wszedł nad ziemię i rósł szybko, następnie wydał kwiaty
białe, dzwonkowate, o czterech płatkach zakończonych trze
ma osobliwszemi wąsami. (L lnstitut. Aer-558 r. 1844.)
*
Anglicy starają się uprawiać drzewa herbaty w osa
dach swoich, gdzie ta roślina udać się może. Obszerne
plantacye zaprowadzono w Assam, urządzone zostało To
warzystwo do prowadzenia tego rodzaju gospodarstwa, je
dnakże to wszystko, nie zdaje się dotąd obiecywać korzy
stnych wypadków, chociaż herbata zebrana, łatwo spienię
żoną została i posiada znakomite zalety. Czytamy teraz
w ostatniem Sprawozdaniu o pracach Towarzystwa historyi
naturalnej wyspy Maurice, jakie były wypadki usiłowań
P. Jaunet i P. Boyer vice-prezesa tego Towarzystwa, przed
sięwziętych celem rozmnażania w tej osadzie dęzewa her
baty; od 25 lat w wielu ogrodach wyspy Maurice już je ho
dowano. Na wezwanie sir Roberta Targuhar, gubernato
ra osady, p. Jaunet miał zlecone, aby zatrudnił się zebra
niem i zasianiem ziarn wydanych przez rosnące tam drzewa,
a to celem doświadczenia, czyby tym sposobem rozmnażać
się ich nie udało. Jakkolwiek przez odjazd sir R. Targu
har, w części starania rządu Angielskiego w zawieszeniu zo
stały, p. Jaunet jednak nie przestawał chodzić około upra
wy drzewek, i teraz posiada ich kilka tysięcy obiecujących
już zbiory liści herbaty; odbył on wiele bezkorzystnych
prób w przygotowywaniu liści do użycia ich do napoju, do
póki nie doszedł rąk jego, raport p. Bruce, dotyczący upra
wy herbaty w Assam. Tu obznajmił się z przyrządzaniem
herbaty przez Chińczyków używanem; starał się wszystko
to naśladować i dostarczył już Towarzystwu cztery próbki
herbaty, przedstawiającćj w porównaniu z Chińską, małą
różnicę w smaku nieco cierpkawym, przypisywanym zby
tniej świeżości liścia użytego do uprawy.
Na naleganie Towarzystwa tego, rząd Angielski oddał
pod zarząd p. Jaunet dwóch Chińczyków, obeznanych z spo
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sobem uprawiania herbaty. Cieszą się więc nadzieją, że
tym sposobem wydoskonalą jeszcze otrzymany produkt,
i wprowadzą do tej osady, nową ważną gałąź gospodar
stwa. W samej rzeczy, godna uwagi, że wszystkie drzewa
exotyczne, zaprowadzone na wyspie Malince, wydały produkta też same mające zalety co w kraju rodzinnym; a za
przykład przytaczają kawę, kakao, goździki korzenne i t. d.
Ztąd wnoszą, że i starania ich około uprawy herbaty, bezkorzystne nie będą.
X J W

ZOOLOGIA.

•
* P. Colombat czytał w Akad. król. lekarskiej w Paryżu
rozprawę, w której usiłuje dowieść, że rytm muzyczny
w wielu funkcyach organicznych tak u człowieka, jak i u
zwierząt, widoczne modyfikacye zrządza; że np. krążenie
krwi, stosuje się do szybszego lub powolniejszego wy kony
wania melodyi.
* Zmyślność lisów. Jesse w swojem Country life powia
da: „Lisy nader wy raziste tony wydają, które młode ich
doskonale rozumieją. Tony te zmieniają podług okoliczno
ści. Czasem wyją i szczekają; inną rażą nader melancholiczny głos, jakby pawia, wydawać mają. Zupełnie odmien
nego używają głosu w boleści, nigdy jej wszakże nie dają
zmiarkować, nawet w agonii śmiertelnej. Doświadczony
zwierzynokradca i łapacz lisów, dziś lepszemu oddany rze
miosłu, opowiadał mi: że kiedy był w lesie, wycia lisów
nieprzerwanie czasem trwały: podczas czego, zupełnie mło
de lisięta, zawsze z obawą, wychodziły z swoich jam pod
ziemnych. Skoro jednak stare postrzegły go w lesie i wła
ściwy rażący wrzask wydały, młode natychmiast wracały
pod ziemię, i nic nie mogło ich skłonić do wyjścia. Opo
wiadał mi, że po godzinie ukryty w drzewie, czekał, ażby
wyszły i wpadły w przygotowany dół, nad którego ujściem,
kurę im na zanętę przytwierdził. Skoro młode raz usłyszą-
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ły głos starych, ani się ruszyły. Jedyną nadzieją połapania
ich, było otrucie starych; uczynił to zaprawiwszy zwłoki
świeżo zabitego zwierzęcia arszenikiem. Po śmierci sta
rych, głód wywołał młode, które łatwo w sieć lub w dół
powpadały. Gdy raz przypadkiem złowił młodego lisa, niezabiwszy jego rodziców, te wyszły na głos swojego dziecka,
prawie zbliżyły się ku niemu, i wydały oznaki największćj
tęsknoty i żalu. Przywiązanie lisów do potomstwa, w rze
czy samej jest wielkie; a wyżćj wspomniany ich prześla
dowca, zapewnił, że ilekroć postrzegły je w niebezpieczeń
stwie, lub poznały że je odkryto w jamie, o znaczną odle
głość przenosiły je w paszczach i t d.
A. W.

KRONIKA BIBLIOGRAFICZNA.
1844

.

WARSZAWA.

241. Stworzenie świata czyli wykład pierwszego rozdzia
łu księgi Mojżesza pod napisem: Bereszyd, podług najnow
szych odkryć, i wskazań nauki. Przekład księdza Pawła
Rzewuskiego. Oddruk z Pielgrzyma. Warszawa. Druk Ban
ku Polskiego. 1844.8ka. Str. 145. Kart napisowych 2. Spro
stowania I. Okładka drukowana.
242. Zdanie Sprawy z czynności rady szczegółowej szpi
tala starozakonnych w Warszawie za rok 1843. Warszawa.
Druk Jana Gliicksberga. 1844. 4ka. Str. 30, i tablica % ar*
kuszowa I.

1845.

WARSZAWA.

52.
Komplet wzorów na budowle włościańskie skła
da się z sztuk 18stu. Warszawa. Dzieło to stanowi tablic
18cie rylcowój litografii J. V. Flecka i spółki. Kształt, półarkusz wielki podłużny. Tytuł stanowi kartka drukowana,
obejmująca spis główniejszych tablic tem dziełem objętych.
Bankier tutejszy Piotr Steinkeller przesyłając Redakcyi exemplarz tych świśżo wydanych przez siebie wzorów
budowli włościańskich, następującym pismem usprawiedli
wił cel szlachetny tego nakładu:
„Do wielu przedmiotów pod względem ulepszenia bytu
i stanu włościan naszych, niewątpliwie należy i urządzenie
ich siedzib. Nad tym artykułem od dawna zastanawiałem
się, różne wzory zbićrałem i robić kazałem; żaden jednak
nad załączający się tak pod względem dogodności, jako
i oszczędności kosztów, nie zdawał mi się odpowiedniej
Tom I. Marzec 1845.
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szym. Wtycb wzorach albowiem, rozpołożenie gospodar
stwa włościańskiego nader jest dogodne, a nawet i dla oka
przyjemne i tak urządzone, że w razie potrzeby, połączone
siedziby dwóch włościan mogą wygodniejsze dać pomiesz
kanie dla zamożniejszego mieszkańca, i wyobrażać rządny
folwarczek. W obecnej więc chwili, kiedy ziemianie po naj
większej części oczynszowaniem gruntów swoich zajmują
się, mniemam, iż przysłużyć im się mogę podaniem planu
mojego na zabudowania włościańskie, podług którego
wdobrach moich Żarki wgubernii Radomskiej powiecie
Olkuskim położonych, nowe kolonie zabudować przedsię
wziąłem.
Wzór tych budowli jest troistego rodzaju: a) z kamienia
polnego,
z cegły palonej, c) z drzewa. Każdy gatunek sto
sownie do materyału przez właściciela obficiej i taniej
posiadanego, może być podług woli stawiany. Prócz pla
nów szczegółowych, przy każdym znajdują się gotowe ko
sztorysy, wykazujące, ile do każdej budowli i jakiego po
trzeba materyału; cena tylko podług miejscowości obrachowaną być powinna.
Budowle także mogłyby nawet dla nowo osiadających
włościan, przez dziedziców na wypłatę być stawiane, i ja
ko niezbyt kosztowne, w krótkim czasie mogłyby być zapła
cone, szczególniej, gdyby przędziwo i wyrabianie płócien
U nas wzrost brać mogło.
Izby, w których okna duże w żelaznych ramach proje
ktuję, są tak widne, iż każda wygodnie dwa warsztaty tkac
kie pomieścić może. Gdyby więc gospodynie i ich córki tej
pracy poświęcać się chciały, łatwo z tego jednego zarobku,
wartość budowli opłacićby się mogła. Przesyłając Redakcyi
jeden zeszyt kompletny wzorów pomienionych z ośmnastu
sztuk złożony, mam honor prosić jej, aby w piśmie swem
0 zaletach tego nakładu mego, zdanie swoje pomieścić,
1 obywateli budowle włościańskie wznosić zamierzających,
do naśladowania wzorów tych zachęcić, a tćm samem, do
upowszechnienia dążności stawiania porządniejszych dla
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włościan siedzib, i do ulepszenia pod tym względem bytu
ich, przyczynić się zechciała.
Wzory takowe sprzedają się w kantorze Domu mego, za
cenę tylko koszt nakładu zapewniajacą, tojest, za cały poszyt z ośmnastu sztuk złożony rub. sr. 1 kop. 20. Z prowin
cyi żądający tychże wzorów, także bezzwłocznie usłużeni
będą, za zgłoszeniem się franco do Domu mego handlowego
przy ulicy Trębackiej N. 638 położonego, gdzie zarazem
obstalunki na ramy żelazne do okien przyjęte zostaną, które
w znacznym zapasie przygotowane, większe po jednym ru
blu srćbrem, a mniejsze po kopiejek siedmdziesiąt i pięć
sprzedają się. Ramy te tak są urządzone, że ich szkło w ma
łych taflach nie jest kosztowne i przewiew bez zawiasek
zapewniony, tćm samem przy otwieraniu okien szkło od
częstego tłuczenia zabezpiecza.”
53. Rozbiór traktatu o wielkości stworzenia. Przez Ale
ksandra Langry. (Oddruk z Pielgrzyma.) Warszawa. Druk
Ranku Polskiego. 1845. 8ka. Str. 16.
54. Kalendarzyk polityczny na rok 1845; wy dany przez
Fr(anciszka) Radziszewskiego. Rok trzynasty. Warsza
wa. Druk (nakładcy) przy ulicy Bednarskiej Xr. 2,673,
głoska A. 16ka. Str. 514 i 48. Karta napisowa 1. Zmian za
szłych w czasie druku, uzupełnień, i sprostowań pomyłek
str. nieliczbowanych 4. Rycin ze stali, rylca Fryderyka Die
tricha 2, tojest: „Kościół archikatedr(alny) Śgo Jana w War
szawie.” i „Zamek w Warszawie.” Okładka drukowana
u Strąbskiego. Cena zł. p. 6. gr. 20.
55. Fragmenta i pieśni Ludwika Orzeszki. Wrarszawa.
Druk Strąbskiego. 1845. 12ka. Str. 144. Kart napisowych
i przypisania str. 8. Okładka drukowana. Cena przedpłaty
zł. p. 6, gr. 20.
56. Postrzeżenia, uwagi i skazówki gospodarstwa ziem
skiego w królestwie Polskićm, szczególnie ustanowienia
posad rolniczych, dziértawy wieczystéj, chowu zwierząt do
mowych, i budynków gospodarskich tyczące się, przez Jakóba Szredera. Wrarszawa. Druk Strąbskiego. 1845. 8ka.
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Sir. 117. Przedmowy str. 111. Napisowa karta I. Spisu rze
czy I. Okładka drukowana.
57. Życia malarzy Włoskich. Michał Anioł i Tycyan
Yecelli przez Aleksandra Dumas. Przełożył z Francuzkiego
Aloizy Ku.... W’arszawa. Druk Orgielbranda. 1845. 12ka.
Str. 247. Kart napisowych 2. Okładka drukowana.
58. Wypisy polskie dla użytku klassy trzeciej szkołom
w królestwie polski(ć)m, przez radę wychowania publiczne
go polecone, prozą i wierszem ułożone przez Jana Zakrze
wskiego. W'ydanie nowe przerobione. Warszawa. Nakład
Zygmunta Szteblera. Druk Ungra. 1845. 12ka większa. Str.
360. Spisu rzeczy str. nieliczbowanych 8.
59. Rozprawa exegetyczno-teologiczna: „Czy wszystkie
proroctwa, które się ściągają do Messyasza pochodzenia,
narodzenia, życia i śmierci, jako też po śmierci jego wywyż
szenia, w Jezusie Nazareńskim spełnione zostały?” którą
prześwietnej Wileńskiej rzymsko-katolickiej duchownej aka
demii dla otrzymania stopnia doktora S. teologii praw
i przywilejów, pod rozwagę publiczną podaje Marcin Łaski
teologii magister, były alumn Wileńskiego głównego seminaryum, teraz archi-dyecezyi Mohylewskiej kanonik, głó
wnego metropolitalnego konsystorza wice-oftlcyał, i orderu
Ś. Stanisława 111 klassy kawaler. Roku 1840. W Mohylewie
nad Dnieprem. Warszawa. Druk Swięto-Krzyżki. 1845.
8ka Str. 53. Przekład rozprawy tej z łacińskiego jak opiewa
przypisanie jej autorowi dokonał Jan Kamil Oleszkiewicz.
Okładka drukowana.
60. Skarga ze strony Sykstusa Skarżyńskiego, przeciw
spadkobiercom Kietlińskich i Bykowskim, na wyrok Sądu
Appellacyjnego Królestwa Polskiego w dniu 20 i 24 kwietuia (2 i 6 Maja) 1844 zapadły, przez Tomasza Nowakow
skiego, mecenasa obrońcę przy Rządzącym Senacie. W ar
kuszu. Str. 17. i 4.
61. Wiersz ofiarowany Jaśnie Wielmożnemn Walente
mu Bończa Tomaszew skiemu, Biskupowi dyecezyi Kujawsko-Kaliskiej orderów śtej Anny i śgo Stanisława I klassy
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kawalerowi, w dniu jego imienin, dnia 14 lutego 1845 r.
Autor: Ks. J. K. Mętlewicz kanonik hon(orowy) Kaliski.
Warszawa. Druk Banku. 4ka. Str. YIII. Na odwrotnćj stro
nie karty napisowej, drzeworyt biskupiego herbu.
62.
Wyrok Trybunału Handlowego Gubemii Mazowie
ckiej z dnia 11 (23) i 13(25) listopada 1844, w sprawie
między Bankiem Polskim, a Członkami Współki Żyrardow
skiej pod firm«-} Karol Scholtz et comp. Warszawa. Druk
Banku Polskiego. W arkuszu. Str. 37.

Doniesienia literackie.
WARSZAWA.

Michał Baliński, w roku bieżącym wydać ma nakładem
Sennewalda: „Opis Pielgrzymki do Częstochowy” wraz ze
szczegółowym opisem cudownego miejsca, tyle sławnego
w dziejach naszych.
Kazimierz Wójcicki wyda w roku bieżącym dzieło obej
mujące trzy wielkie tomy pod napisem: „Historya Literatu
ry Polskiej w zarysach.” Jestto obraz historyczny litera
tury Polskiej wraz z wypisem ze znakomitszych autorów
wierszem i prozą. Kończy się na roku 1845.
Znany z historycznych badań professor Dominik Szulc,
pracuje teraz nad wykończeniem obrazu literatury Polskiej.
W . A. Maciejowski wykończa obecnie dzieło: „Pierwo
tne dzieje Polski.” Rękopism zaś swojej „Historyi Litera
tury Polskićj” zupełnie wykończył.
Henryk Lewestam ukończył tom Iszy dzieła: „Historya
Literatury Powszechnej.” Dzieło całe we 2ch tomach ma
być wydane w roku bieżącym.
Michał Grabowski nadesłał tom Iszy zapowiedzianych
w Tygodniku Petersburgskim: „Pamiętników Domowych”,
które mają się drukować w Warszawie.
Pp. Jarociński i Miniszewski, przygotowują pisma zbio
rowe pod tytułem: „Wici Literackie.”
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P. Włodzimierz Wolski wyda zbiór oryginalnych po
wieści.
Księgarz Merzbach przy zakończeniu Historyi Francyi,
zapowiedział wydanie: „Historyi Połączonych Królestw
Wielkiej Brytanii” w dwunastu zeszytach z kilkunastu ry
cinami.
Księgarz Leon Gliicksberg, już wydał Kronikę Stryjkow
skiego wraz z Gońcem Cnoty, i opisem koronacyi Henryka
Walezyusza tegoż. W dalszćm dopełnieniu kronikarzy w ro
ku bieżącym wydać zamyśla Kronikę Kromera tłómaczenia
Błazowskiego, z przekładem drugiego dzieła tegoż Krome
ra „Polonia.”
Opisane w naszej kronice bibliograficznej zeszłego mie
siąca dzieło Ignacego Zagórskiego: „Monety dawnej Pol
ski z trzech ostatnich wieków" wydane przez Edwarda
barona Rastawieckiego, już jest w ręku wszystkich miłośni
ków numizmatyki krajowej. Przedmiot pracowicie i ucze
nie obrobiony, a wydanie ozdobne i okazałe nie ustępuje
wartości samego dzieła. Cieszymy się, że praca tak znako
mita, tyle ważnych wiadomości historycznych w sobie mie
szcząca, znalazła godnego wydawcę, który nie mógł szla
chetniej użyć ojczystego dostatku, jak na ogłoszenie takiego
dzieła. Oby ten przykład piękny p. Edwarda Rastawiec
kiego, mógł być i dla innych wskazówką i za c h ę tą, jak dostatniejsi, mienia sw^ego używać powinni.
WILNO.

Zapowiedziano tu wydawanie nowego pisma zbiorowe
go: „Lud i Czas” poświęcone literaturze i moralności. Wy
dawca January Filipowicz. Mieścić będzie następne po
działy: 1. Rozprawy, badania, i postrzeżenia, we względzie
literatury, języka, wychowania, moralności i t p. 1L Rysy
charakterów i obyczajów. III. Poezye. IV. Pamiętniki krajo
we dawne, spółczesne, co do historyi literatury języka. Tu
dzież wiadomości o godnych uwagi starożytnościach kraju,
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o starych rękopismach, dziełach, obrazach krajowych i t p.
V. Studia gminne obejmujące: podania mythyczne, powieści,
piosnki, przysłowia, i zagadki ludu. „Takowe przedsiewzięcie rozpoczynając (mówi wydawca w swoim prospekcie),
w imię dobra ogólnego, śmiało odwołujemy się do spółudziału czytelników, i autorów naszych, w nadziei, że jak
pićrwsi, tak i drudzy zechcą zwrócić uwagę swoję na tako
we usiłowania nasze, i raczą się skutecznie przyczynić do
wziętości i powodzenia tego pisma.” Każdy tom do 14
arkuszy druku obejmujący, kosztować będzie złp. 6 gr. 20;
z pocztą złp. 8. Tom I. ma wyjść niezawodnie przed 1 mar
ca r. b.
J. I. Kraszewski zapowiadając oddział Y. Athenaeum,do
niósł, iż między innemi, w zeszytach tegoż pisma ogłosi cie
kawe pomniki dziejowe: 1. „Ustawę Zygmunta Augusta dla
rządzców dóbr królewskich w Litwie, wydaną po raz pićrwszy z rękopismu.” Po 2. Relacją Zienowicza o sprawie Ra
dziwiłłów z Chodkiewiczami o księżniczkę Słucką.
POZNAŃ.

P. Moraczewski wydał tom drugi dziejów R. P. Polskićj.
PETERSBURG.

Wydawca Rocznika literackiego p. Romuald Podbereski,
wydaje poezye Tadeusza Zabłockiego z wizerunkiem autora,
w Tyilisie zdjętym, a w Paryżu litografowanym.
Ogłoszono tu: „Niezapominajki U k ra iń c a w których
prócz ballad oryginalnych, będą przekłady kilku poematów
Puszkina.
l w ó w .

(Zlistu.) ,dziwicie się nad ciszą literacką u nas, i w rze
czy samej jest co podziwiać, że kraina tak obszerna, któraby sama w sobie już oddzielne państwo stanowić mogła,
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nie okazuje żadnego prawie ruchu umysłowego, żadnego po
stępu. Powody nie wszystkie dadzą się wymienić: ale przy
znać musimy z wami, ze złe wielkie leży, i w niedbałości
naszćj szlachty i młodzieży. Bawić się i ucztować umieją,
mają fundusze dla zbytkowych potrzeb fizycznych, nie mają
ich dla podniesienia nędznego stanu umysłowego życia.
Łubom sam Galicyanin, z boleścią przychodzi wyznać pra
wdę, że u nas prawdziwy ciemnogród. Kilku pisarzy znako
mitych, i to niewszyscy nasi, milczą teraz. Bielowski nic
nowego nie ogłosił. Magnuszewski Mazur, po śmierci żony
sam przyciśniony chorobą, i bolesną żałobą, nadługo nie
weźmie pióra do ręki. Leszek Borkowski, doznawszy wielu
nieprzyjemności od Ciemnogrodzanów za swe Obrazki To
warzyskie, milczy teraz. Pełen talentu powieścio-pisarz Jó
zef Dzierzkowski, ma zbiór swych powieści ogłosić drukiem,
ale dotąd daremnie na ziszczenie obietnicy oczekujemy.
Adam Gorczyński wydał przekłady ballad Szyllera i liryków
tegoż: niewszystkie mu się udały; większy to talent do ory
ginalnych utworów. J. N. Kamiński na dawnych laurach
spoczywa. Reszta, to zbiĆFacze tylko, nic pisarze, jak: Żegota Pauli, i Przyłęcki. Ostatni przynajmnićj zaleca się dobo
rem ogłaszanych pomników i jakąkolwiek krytyką. Dzieduszyckiego ciekawa jest wiadomość o Lissowczykach;
szkoda tylko że nićma ani cienia krytycznego poglądu. Otoż
wszystko! zbieramy owoce naszego niedbalstwa, a wy co
nam wyrzucacie bezczynność macie prawdę: używajcie
broni każdćj, aby rozbudzić uśpienie niegodne nas, i nasze
go położenia. Zapomniałem tu wspomnićć znakomitego
poetę Wincentego Polla: a lubo ten pracuje w cieniu do
mowym, oddawna nic nie ogłosił, lubo wszyscy oczekuje
my z upragnieniem każdego jego utworu.”
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Średnia wysokość barometru miesięczna
752.898
Najwyżej barometr dochodził d. 8 o 10 g. w. 704.20
Najniżej
„
„
d-29 o 10 g. r. 731.57
Średnia zmiana dzienna wysokości barometru 3.80
Największa zmiana dzienna d. 20—27 o 0 r.
14.04
Średnia wysokość barometru jest wyższa o
1.931
od stanu normalnego z 19 lat poprzed.
750.907

c. I

27 9.757
28 2.794
20 0.302
1.71
G.22
0.850
27 8-901

Średnia temperatura Stycznia wynosi
— 2-21 C. — 1.77 R.
i ta jest wyższą o ’
*
3.28 „
2.00 „
od stanu normalnego z 19 lat popr. — 5.493 „ — 4.394 „
Największe ciepło dochodziło d. 0 o 10 w. -}- 2.2
+ 1 .8 „
Najmniejsze
d. 31 o 10 w— 9.2
— 7.4 „
(Termometrograf wskazał, max. -j- 1.7 R
d .0 ;m in .— 8,°1 R-d.31 w nocy).
Średnia zmiana dzienna temperatury
1.51 „
1.21 „
Największa zm. dzień. d. 30—31 o 10w.
0.4 „
5.1 „
Średnia wilgotność powietrza wynosi 96,8 biorąc 100 za zupełne
nasycenie powietrza parą wodną, albo 4.52 grammów na je
dnym metrze sześciennym powietrza.
Średnia temperatura miesięczna źródła:
za pałacem Kaźmirowskim -}- 6,°3 R.
Dni pogodnych było 2; na pół pogodnych 7; pochmurnych 22.
— deszczu 2 (d. 4, 6). *
— śniegu 6 (d. 4, 29, 27,28, 29, 30).
— mgły U (d. 2, 3. 4, 5, 7, 8, 9, 12. 17, 18, 28).
Wody z deszczu spadło wysoko na 1.2 mil. = 0,53 lin. paryz.
z śniegu 7.9 mil: = 4,03 lin. paryz.
Styczeń r. b. był mniej pogodny, lecz do temperutry bardzo łago
dny, o 3 stopnie przeszło cieplejszy niż wstanie normalnym
i więcej do jesiennego niż zimowego miesiąca podobny; mrozy
ledwo kilka stopni dochodziły; śniegu spadło bardzo mało, ale za
to mgły były częste i niekiedy nader grube. Styczeń tem się
szczególnie odznaczał iż zwykle w tej porze przy wietrze PdW.
stan powietrza bywa mroźny; w r. b. przeciwnie wiatr ten spro
wadzał stan atmosferv pogocfny i łagodny.
Wiatr panujący PdW.
Wiatrów wcale nie było-

