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w guberniach wielkorosyjskich i u nas.

Na istniejącem  .ustosunkowaniu własności oparły swą egzy- 
stencyę miliony ludzi, raptow na więc zmiana tych stosunków, jak  
np. wywłaszczenie w szystkich właścicieli powyżej normy pracy 
je s t podcięciem normalnej egzystencyi znacznej części społeczeń
stwa, ujemnie wpływającem  na warunki gospodarcze całego ogółu. 
A jednak, jak  są stany fizyczne, wymagające operacyi, tak  mogą 
być stany gospodarcze, zawierające historycznie narastające nie
dom agania o ty le chorobliwe, żo w ym agają operacyi. Zwolennicy 
wywłaszczenia w Rosyi mogą twierdzić, żo wobec głodów peryo- 
dycznie nawiedzających cęptralną i wstłKodnią Rosyę, tam  w y
właszczenie je s t  o p e ra c ji  niezbędną, jakkolw iek bolesną, przyczem, 
wobec panującej tam „obszczyny,“‘ je s t środkiem urosłym z pojęć 
ludu. Na razie nie analizując, czy i o ile uzasadnionym je s t ów 
pogląd, musimy zwrócić uwagę na to, żo prowincye dawnej Rze
czypospolitej, owej całkiem odrębnej od Rosyi indywidualności 
historycznej, przez szereg wieków ulegającej pojęciom rzym skiego 
prawa, z ludnością o zakorzenionych pojęciach własności indyw i
dualnej, nie mogą być odpowiednim gruntem  do reform ekonomi
cznych, dokonywanych nie metodą zachodu, lecz wschodu. Na- 
stępnie należy pamiętać, że warunki uwłaszczenia w ciągu la t kil
kudziesięciu olbrzymi, bezpośredni wpływ w yw ierają na stosunki 
agrarne.

Całkiem inaczej odbywało się uwłaszczenie w ziemiach Pol
ski historycznej i w Królestw ie, a całkiem inaczej w Rosyi. 
W Rosyi właściwej rząd m iał do czynienia ze szlachcicem rosyj
skim, który wedle trafnego określenia pewnego publicysty rosy j
skiego, je s t  urzędnikiem  w szlafroku. W yższy zaś dygnitarz ro-
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syjski owycli czasów l)ył „szlachcicem w mundurze." Reformy 
włościańskie należało dokonać, gdyż tego wym agała konieczność 
państwowa, warunki rozwoju finansów państwowych. Alo doko- 
nywując reform*;, szlachcic w mundurze pam iętał o swym tow a
rzyszu urzędniku w szlafroku. Nic nie stracić, a naw et zarobić 
na reformie, było dążnością szlachty rosyjskiej, przychylnie przy
ję tą  przez rząd.

Komisya redakcyjna reformy włościańskiej ustanow iła dwie 
normy nadziału: maksymalną, powyżej którego odcinano ziemię, 
znajdującą się we władaniu chłopa, i minimalną, dla której uzu
pełnienia dodawano mu ziemi, gdy je j nie posiadał w dostatecznej 
ilości. Przyczem właścicielowi ziemi nadano prawo likwidować 
wszelkie stosunki ze swymi włościanami, ustąpiwszy im bez w y
kupu jedną czw artą maksymalnej normy nadziału; takie nadziały 
prawo nazwało darowiznami (darstwiennymi), u ta rła  się jednak 
nazwa, nadana przez życie samo „żebracze.** Takie nadziały spo
tykam y w rdzennej Rosyi, w ilości dosyć znacznej; ze względów 
politycznych niepozwolono na nie w ziemiach Polski historycznej.

W łaściciel ziemski m iał prawo zachować jedną część dawne
go szlachecko-cliłopskiego obszaru, chociażby przez to naruszono 
zostały ustanowione minimum i maximum gruntów  nadziałowycb. 
Owóż im lepsza była ziemia, tem bardziej obcinali właściciele 
ziemscy rozm iar gruntów  chłopskich. W 20 guberniach central
nego czarnoziemiu, wielko i m ałorosyjskich z 14,8 mil. dzies. 
z których korzystali chłopi przed uwłaszczeniem, po uwłaszcze
niu otrzymali 11,5 mil. dzies. czyli mniej o 22%. W 14 nieczarno- 
zieinnych guberniach wielkorosyjskich zam iast uprzednich 12,(io 
mil. dzies., otrzym ali chłopi 1*2,45, o 450,000 dzies., czyli o .'5—4°/n 
mniej. W guberniach m ałourodzajnych, gdzie ziemia nie posia
dała znacznej wartości, właściciele ziemscy chcąc otrzym ać zna
czniejszą indemnizacyę, ustąpili swym chłopom większą ilość zie
mi, niż za czasów pańszczyźnianych, np. w gub. Petersburskiej 
otrzymali chłopi o 10%, w gub. Permskioj o 15% ziemi więcej.

W 24-ch guberniach opłaty wykupowe były wyższe, aniżeli 
dochód z gospodarstw ; opłaty te przew yższały dochód według 
znanego sta tystyka  J a n so n a : ')
Gub. Nowogrodzka: w większych gospodarstwach . 1H0— 210% 

„ „ w małych „ . 275—505"/,,

') Nie mając pod rtjką Jansona, cytuj omy powyżnzą tulilictj /. pracy p. 
Ludwika Oyliulskio^o: „Przyczyny upadku rolnictwa i ({lodów w lionyi**—
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Dla gub. Moskiewskiej . . . . . .  205
„ „ T w e r s k ie j ............................... 252
„ „ S m o le ń s k ie j .......................... 220
„ „ K ostrom sk ie j..........................240
„ „ P s k o w s k i e j .......................... 213
„ „ W łodzim ierskiej.....................276
„ „ W ia c k ie j ................................200

U staw a 19-go lutego 1861 r. nazywa chłopów, k tórzy  wyszli 
z zależności poddańczej, tymczasowo obowiązanymi chłopami, po
zostaw iając pewne zobowiązania włościan wzglądem dawniejszych 
dziedziców. Ziemią, przyznaną na własność dziedzica, a będącą 
w posiadaniu chłopa, ten ostatni wykupywał i wykup znosił wszel
kie powinności ostatniego wzglądem pierwszego.

Równolegle w ydana była ustaw a o wykupie, k tó ra  głosiła, 
że „drogą operacyi wykupu, rząd oddaje pod nabywane przez wło
ścian g run ta  określoną sumą z rozłożoną na długi term in opłatą .11

W ykup nastąpow ał na mocy ugody dobrowolnej miądzy wła
ścicielem ziemskim i chłopami (art. 20); wykup obowiązywał chło
pów na żądanie właściciela ziemskiego (art. 32). W pierwszym 
wypadku wynagrodzenie właściciela ziemskiego zależało od umo
wy i mogło przewyższać zapomogą rz ą d u ; w drugim wysokość 
indemnizacyi określała rozm iar wykupu.

Dla określenia rozmiaru sumy wykupu i opłat wykupowych 
obliczano „wykupnąu w sposób następujący: roczny czynsz, usta
nowiony właścicielowi ziemskiemu za nadział pozostawiony chło
pom, kapitalizow ał się po f>0,0 rocznie, czyli mnożył się przez 16 
2/3. Z obliczonej w ten sposób sumy, właściciel ziemski otrzym y
wał 80°/o, gdy włościanie nabyw ali pełny dział, 75%, gdy naby
wali działy zmniejszone.

Bodźcem do dom agania się wykupu ze strony właścicieli 
ziemskich było ich odłużenie. Z 8 i)2 ,1 mil. sumy wykupowej za
trzym ano nn spłatę długów w bankach rządowych i pryw atnych 
316,7 mil., 575,8 wypłacono papierami wartościowemi 5 i 5i°/o. 
Pomimo, że wykup był dla właścicieli ziemskich w rdzennej K.o- 
syi dogodnym, jednak jeszcze w 1883 r. liczono tam  spory zastęp 
„tymczasowo zobowiązanych w ł o ś c i a n zobowiązania ich zlikwido
wał manifest koronacyjny A leksandra II.

Innej polityki wzglądem spraw y włościańskiej przy uw łasz
czeniu trzym ał się rząd w ziemiach Polski historycznej. Miał tu 
do czynienia ze szlachtą obcą mu pod względem narodowym, 
z przedstawicielami innych tradycyj politycznych. Z natury  rze
czy musiał próbować oprzeć się na chłopie, częstokroć etnogra
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ficznie nie-polskim, a nawet na terytoryum  zw artego osiedlenia 
polskiego, niemal neutralnym  politycznie wobec wypadków 1863 r.

Na mocy ustaw y z 13/J marca 1863 r. wykup powinności był 
obowiązującym w 9 guberniach litewsko-ruskich. Pow stanie pol
skie zmusiło rząd dokonać nadziału z możliwemi udogodnieniami 
dla włościan. Oddawano dawne działy włościan na mocy inwen
tarzy  z 1847 r., przez co zwiększano je  znacznie. W rezultacie 
chłopi Wołynia, Podola, U krainy, gub. W ileńskiej, Kowieńskiej, 
Grodzieńskiej i Mińskiej otrzym ywali przy usamowolnieniu zna
cznie więcej ziemi, niż jej posiadali za czasów pańszczyźnianych. 
Chłopi gul). Mińskiej przy nadziale otrzym ali 8 dziesięcin na „du
szę, “ gdy uprzednio mieli po 5,7 czyli więcej o 40%. Chłopi gub. 
W itebskiej i Mohylowskiej otrzymali w całości swe dawne nadziały.

-leszcze bardziej różniła się droga rozwoju, k tó rą  szły stosun
ki włościańskie K rólestw a Polskiego i K onstytucya K sięstw a ze 
swą zasadą „znosi się niewola" zniosła już w 1807 r. poddaństwo 
chłopskie. Między 1807 a 184(S r., kiedy zostało wydane prawo, 
zakazujące wcielać g run ta  chłopskie do folwarcznych, w ytw arzał 
się pro letaryat bezrolny. S ta ł się on naturalnym  m ateryałem  ludz
kim dla przemysłu powstającego w okresie od 1815—30 r. Zwol- 
niałe tempo gospodarczego rozwoju kraju po zniesieniu konstytu- 
cyi Królestwa Polskiego, nie dało możności przemysłowi m iejskie
mu pochłaniać bezrolnych Królestwa. Pow stanie 1868 r. usiłowało 
zrealizować spraw ę uwłaszczenia włościan. Dwoma ważnymi mo
mentami w danej spraw ie były: uchwała Tow arzystw a Rolniczego 
z lutego 1861 r. o uwłaszczeniu chłopów na wniosek Tomasza Po
tockiego i dekrety Rządu Narodowego z 22 stycznia i 21/9 marca 
1863 r., nadające chłopom pańszczyźnianym grunta, które były 
w ich posiadaniu i znoszące wszelkie powinności pańszczyźniane.

11 kwietnia i 2 czerwca wydano zostały dekrety, zawierające 
sankcyę karną za niewypełnienie. W skutek tych rozporządzeń 
włościanie od czerwca 1863 r. faktycznie nie odbywali pańszczy
zny. Miało to decydujący wpływ na ukaz 1864 roku, dotyczący 
uwłaszczenia włościan.

Ukazom I marca 1864 r. chłopi polscy uznani zostali nie
zwłocznie za zupełnych właścicieli ziem, będących w ich posia
daniu. W [trawie rozporządzalności swymi nadziałami zostali tym 
czasowo ograniczeni następującemi dwoma postanowieniami: I) 
dom i budynki nie mogły być sprzedawano lub zastawiane odrę
bnie od ziemi, 2) brać w zastaw  i nabywać osady włościańskie 
mogą tylko włościanie. Kom itet urządająoy wprowadził oprócz 
tego przepis, zakazujący dzielenia gruntów  chłopskich przy podzia
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łach familijnych na części poniżej 6 morgów. W 1801 r. te po
stanowienia tymczasowe uznane zostały za prawo stałe.

W  sprawie zamiany szachownic w m ajątkach, jeszcze nie 
urządzonych kolonialnie, i zniesienia serw itutów , ukaz 1864 r. 
obiecywał określić, przy jak ich  okolicznościach, niezależnie od woli 
stron, ziemie mogą być wymieniane i serw itu ty  znoszone na żą
danie jednej tylko strony, ale prawo odpowiednie nie zostało je 
szcze wydane po dziś dzień.

Gdy spraw a wykupu powinności rozpatryw ana była w Komi
tecie, M ilutin zwrócił uwagę na to, że chłop K rólestw a Polskiego 
od początku powstania nie odbywał dziedzicowi powinności i nie 
płacił żadnych opłat. Uważano więc za stosowne uznać ów stan 
faktyczny za stan praw ny i przyznać chłopom grunta nadane im 
na własność przez dekrety Rządu Narodowego, nie wym agając 
wykupu. Na w ynagrodzenie zaś właścicieli ziemskich (indemniza- 
cya) podwyższono podatek gruntow y tak na ziemiach drobnej, jak  
i wielkiej 'własności. J e s t  to różnica zasadnicza między reformą 
w łościańską w K rólestw ie a Cesarstwie.

W 1868 r. w K rólestw ie Polskiem  z 8,613 ,212  osób ludności 
wiejskiej było 1,888,827 bezrolnych. W tej liczbie 119,444 rodzin 
(548,000 osób) komorników, posiadaczy drobnych działków, nieko- 
rzystających z ukazu 1864 r. Reform a 1864 r. zaopatryw ała ich 
w ziemię i zwiększała działki przez dodanie gruntów , które, we
dług danych komisyj włościańskich, uprzednio były w  posiadaniu 
chłopakiem. G runta tej kategoryi szły również na nadział dla 
innych bezrolnych. Oprócz tego 9,829 rodzin bezrolnych otrzymało 
nadział ze skarbowych gruntów  Królestwa. Po reformie włościań
skiej pozostało jednak przeszło 70,000 rodzin bezrolnych.

Dalszy rozwój stosunków agrarnych w Królestwie, na Litwie 
i Rusi z jednej strony, we właściwej Iłowy i z drugiej, był zwią
zany nierozerw alnie z warunkami uwłaszczenia i wogóle history
cznymi warunkami tych krajów.

Warunki polityczne państw a rosyjskiego, skrępowanie wszel
kich zrzeszeń, samopocy kulturalnej, skrępowanie oświaty przepi
sami policyjnego państwa w K rólestw ie, na Litwie i Rusi, były
o wiole cięższe, niżeli w Rosyi, kraje te bowiem nietylko znajdowa
ły się pod presyą absolutyzmu, ale cierpiały ucisk narodowy, były 
też pozbawione organów samorządu lokalnego — ziemstw, które 
w każdym razie pracow ały dla rozwoju oświaty w Rosyi i robiły 
coś nie coś dla podniesienia, kultury m ateryalnej ludności wiejskiej. 
Pomimo to postęp rolnictw a w Rosyi oraz zmiany w stanie go
spodarczym ludności w centrum były bardziej niekorzystne, niż
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na kresach. Tu nią wyłania w aga warunków historycznych, które 
dały jednym  krajom własność indywidualną, drugim  — obszczyny, 
oraz warunki uwłaszczenia.

Jednym  ze wskaźników dobrobytu ludności, czyli raczej sto
sunku jej sił gospodarczych do ciężaru podatków, je s t stopień za
ległości podatkowych owej ludności.

"/o stosunku zaległości do podatku
1881-85 1886-90 1891-95 189(i 1897 1898

Gub. Północne .......................... 52g 27« 258 418 838 308
V Nadbałtyckie . . . . w 318 33 jj 648 578 64g
yy Północno-Zachodnie . . 

(Litewsko-Białoruskie)
12# 4 u n 7? RS

V Południowo-Zachodnie . n 155 58 78 78 78
n Przem ysłowe . . . . 398 418 76 jj 808 828 868

Centralno-Czarnoziomne 32 U 428 1228 1278 1618 1778
n W s c h o d n ie ..................... 718 1148 2368 2018 1908 2328

P o łu d n io w e ..................... 342 408 218 158 108 88
M a ło ru s k ie ..................... 18* 378 328 318 308 278
Dane, zebrane z badań t. zw. Komisyi centrum (Komisya, 

k tóra badała przyczyny upadku centrum rosyjskiego) dla Litwy 
i Rusi. Dane, tyczące się Królestwa, rozpatrzym y osobno.

Zwiększenie (-f ) albo zmniejszenie (—) ilości dzies. ziemi 
nadziałowej i dokupionej na 1000 ludności wiejskiej w 1895 r. 
w porównaniu z 1875 r . :

Grupy gubernij Nadziałowej 1 (okupionej Kazem ' O
Północne .......................... . — 58 - f  275 +  217 + 8
N adbałtyckie . . . . . 4- 381 -f- 868 -j» 699 f 120
Północno-Zachodnie . . . —  429 - f  132 — 297 — 18
Zachodnio-Południow e. . — 302 • - f  34 ‘268 26
Przemysłowe . . . . . —  330 - |-  146 183 10
Centralno-Czarnoziemne . —  342 -f* 27 315 20
W sch o d n ie ..................... —  869 - 847 816 ‘23
Południow e..................... —  638 - f  140 —  498 24
Małorosyjskie . . . . +  81 101 8

P rz e c ię tn ie ..................... —  384 4 -  30 —  804 — 16

Przyrost ludności w Królestwie oraz Litwie i Rusi wskutek
lepszych warunków uwłaszczenia był dosyć znaczny w ciągu lat 
‘20 od 1858 -1878 r., okresu, którego przeszło %  przypada na do
bę po uwłaszczeniu.

P rzy rost ludności w gub. Kowieńskiej . . . .  24%
„ fj „ W ile ń sk ie j..................... 86,2



Przyrost ludności w gul). Grodzieńskiej . . . .  32
„ „ „ W ite b s k ie j ..................... 35

„ „ „ Mohylewskiej . . . .  31,6
„ „ „ M iń s k ie j .......................... 34

(S tatistika  wremienuaja, serya III, o<ldział 10, 1886 r., str. 113 
i następne).

P rzyrost naturalny w K rólestw ie od 1862 — 1873 r. wynosił 
w K rólestw ie 22,5 i w pierwszem 20-stuleciu po uwłaszczeniu 
dochodził do 50"/o. Tymczasem gubernie środkowej Rosyi da
ły od 6 ,6%  przyrostu naturalnego (gub. Jarosław ska) do 14% (Ka- 
łuska). Gubernie wielko i m ałorosyjskie od 16°/o (Tulska) do 27 
(Chersońska i Woroneska). Wogóle sta tystyka  centralnego komi
tetu wykazuje, że między przyrostem  ludności włościańskiej w Ro
syi, a warunkami uwłaszczenia, istn iał w ciągu całego dziesięcio- 
lecia nader ścisły związek.

Znaczniejszy przyrost ludności w ziemiach Polski historycz- 
nej pogorszył stosunek ludności do ziemi nadziałow'ej w Króle
stwie, L itw ie i Rusi w stopniu znaczniejszym, niż w Rosyi rdzen
nej. W ykazują to tablice zamieszczone.

Ilość nadziałowej ziemi w stosunku do ludności wszędzie się 
zmniejszyła w stosunku do ziemi, tylko w gub. Nadbałtyckich w i
dzimy wbrew przeciwne zjawisko; pochodzi to stąd, że w kraju 
Nadbałtyckim  był dobrowolny wykup gruntów , k tóry  trw ał dzie
siątki lat. Rzecz charakterystyczna, że w kraju N adbałtyckim  
widzimy też najw iększy przyrost ziemi dokupionej, nie-nadziało- 
wej. Pow yższe fakty wyjaśniają nam, że projekty rosyjskie una
rodowienia ziemi, państwowego zapasu i t. p. — nie są popular
ne w kraju Nadbałtyckim . Pod względem przyrostu ziemi, gub. 
południowo-zachodnie zajm ują przedostatnie miejsce, poniżej ich 
stoją tylko gub. Oentralno-Czarnoziemne. Różne trudności, jak ie  
były staw iane ludności katolickiej południowo-zachodniego i pół
nocno-zachodniego kraju przy zakupie ziemi, bezwarunkowo uje
mnie w pływały na przyrost własności chłopskiej. Postęp jednak 
rolnictw a na Litwie i Rusi był znaczniejszy stosunkowo, niż w in
nych prowineyach państw a, i stosunek ludności rolnej do ilości 
produktów rolnych, polepszył się w pierwszych prowineyach, po- 
gorszając się w Rosyi rdzennej.

W ykazują to następujące tablice Komisyi centralnej.
W tablicy poniższej przyjęto ilość zebranego zboża i kar

tofli na 1000 ludności wiejskiej, przyczem 8 pudy kartofli przyjęto 
za pud zboża. D la okresu od 1861 -65 r. przyjęto przypadają
cą ilość zboża za 100, dla innych stosunek przedstaw ia tablica.
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Grupy gubernij 1861-65 1806-70 1871-75 1876-80 1881-85 188(»-!K> 1891-95
Północne . . . 100 82 98 85 89 100 94
Nadbałtyckie. . 100 87 81 85 85 95 102
Półn .-Zachodni e . 100 97 104 115 122 127 120
Poł.-Zachodnie . 100 118 118 128 148 181 129
Przem ysłow e. . 100 85 80 80 79 91 79
C.-Czarnoziemne 100 98 101 87 79 82 67
W schodnie . . 100 119 105 94 109 86 100
Południowe . . 100 124 .117 122 128 147 .184
Mało rosyjskie . 100 109 98 106 11)1 100 1(17

100 102 99 96 95 95 98
Najznaczniejszy postęp rolnictw a w ykazują gub. Południowo- 

Zachodnie 129 i Zachodnie 120; ustępują one tylko gub. Południo
wym, których rolnictwo rosło, jak  na drożdżach, dzięki uprzemy
słowieniu tego kraju. Postęp ziem Polski historycznej bez K ró
lestwa, nie je s t  uw arunkow any rozwojem przemysłu, ten ostatni 
przejaw ia się na W ołyniu i Podolu, tylko przez rozwój cukrowni. 
Ale są to kraje włości indywidualnej, gdy tymczasem „obszczy- 
na“ rosyjska z je j peryodycznym podziałem gruntu, usuwa chęć 
wszelkich inwestycyj rolnych.

Otrzym awszy przy nadziale mniej ziemi, niż je j posiadał przed 
uwłaszczeniem, chłop rosyjski dla zastosowania pracy swej udzia
łowej w rolnictw ie i swego inwentarza, dla tego, aby módz wyżyć 
wraz z rodziną, dzierżaw ił g run ta  dworskie. „System przejściowy, 
utrzym ujący w zależności włościan od dworów w formie odrabiania 
za ziemię uwłaszczoną, podał myśl przeniesienia tych odrabiań na 
ziemię dzierżaw ioną"—czyni słuszną uwagę p. Z. Cybulski, 186 str.

W 188 powiatach gubernij ziemskich, włościanie dzierżaw ią 
10,188 t.ys. dzies. ziemi. Koryszew na mocy tych danych sza
cuje ilość dzies. dzierżawionych przez chłopów na 50 mil. dzies. 
dla całego państwa, popełniając tu ta j błąd właściwy ekonomistom 
rosyjskim, wyprowadzanie wniosków dla całości państw a na mocy 
danych z gubernij rdzennie rosyjskich. [J spółczesnych zwolenni
ków wywłaszczenia przymusowego, spotykam y bardzo często ten
dencyjną przesadę w cyfrach gruntów  dzierżawionych przez chło
pów, gdyż fak t ten ma dowodzić potrzeby proponowanej reformy 
agrarnej.

Komitety gubemialnc o potrzebach rolnictwa, k tóre w 1902 r. 
były powołano przez rząd, udzielają w gub. rosyjskich wiele uwag 
sprawom dzierżaw. „Całe wsio pow stają na ziemiach dzierżawio
nych" czytam y w protokułach Komitetu Orenburskiego (str. 51). 
„Pozbawienie dzierżawców ziemi, k tórą oni w ciągu wielu la t



dzierżawią, może w trącić ich w nędzę, wywołać zupełną ruiną 
(Kom itet Połtaw ski 740, Samarski 892). Niemniej dogodna dla 
dzierżawców, najbardziej szkodliwa dla rolnictwa, gdyż prowadzą
ca do eksploatacyi gruntów , dzierżaw a roczna, zdaniem Kom itetów 
je s t w Rosyi rozpowszechniona najwięcej. K om itet gubernialny 
Saratow ski wykazuje, że cechą charakterystyczną dla gub. Sa
ratowskiej je s t  krótkoterm inow ość dzierżaw y; W zględnie długoter
minowa dzierżawa dogodniejszą je s t (kilkoletnia) dla dzierżawców 
i kosztuje od krótkoterm inowej o 2/r., ‘/a i '/;i taniej. W powiecie 
Sudżańskim przeważającą formą dzierżawy je s t płaca od dzies. 
na jeden zasiew.

Ceny dzierżaw częstokroć są zbyt wysokie. W gub. Połta- 
wskiej, wedle prof. Manuiłowa, dzierżawy przynoszą s tra tę  (?), 
chłopi dzierżawią ziemię, gdyż nie cenią swej pracy. W powiecie 
Orłowskim dzierżawiona ziemia daje 860,869 rb. dochodu brutto; 
jeżeli odjąć od tego ‘245,871 rb. czynszu dzierżawnego, pozostaje 
114,498 rb.

Bogatsi z włościan często dzierżaw ią za gotówkę, a już za
wsze dzierżaw ią taniej, niż biedniejsi — powiada p. Z. C ybu lsk i1), 
przytaczając dane statystyki ziemstw gub. Saratowskiej i Woro- 
neskiej, wykazujące, że włościanie gospodarujący na ziemi:
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do 5-ciu dzies. płacą za 1 rok dzierżaw y . . rb. 7 kop. 20
JJ 15 j j JJ JJ JJ • 5 » 92
** 25 j j Tl JJ JJ • • j j 5 „ 62
JJ 50 j j W JJ n JJ • • j j 4 „ 69

wyżej j j JJ j j JJ • • j j 3 „ 37
„Cyfry powyższe stw ierdzają pisze Z. Cybulski—że w mia

rę, jak  zmniejsza się m ajątkow a odpowiedzialność dzierżawcy, 
a z drugiej strony zwiększa się u niego potrzeba do dzierżaw ie
nia ziemi, właściciel ziemski zmusza go do opłacania wyższej 
dzierżawy. Oprócz tego bogatsi z włościan wydzierżawiają wię
ksze przestrzenie ziemi za niższą opłatą, a mając w szystkich w „mi- 
rze“ zależnymi od siebie, oddzierżawiają sąsiadom mniejsze działki 
po cenie podwójnej.

Oddawanie ziemi w dzierżawę, daje możność obywać się w ła
ścicielowi ziemi bez inw entarza roboczego.

Z ll,ooo m ajątków, zastawionych w banku szlacheckim po
łowa nie miała inw entarza własnego zarówno roboczego, jak  i użyt-

') Z. Cybulski — Ibidem 137.



kowego, a ziemię uprawiali włościanie okoliczni. .Tost to fak t 
charakterystyczny dla rolnictw a rosyjskiego.

W Rosyi wielki właściciel ziemski, którego m ajątek znajduje 
się w dzierżawach włościańskich i upraw iany je s t za pomocą in
w entarza włościańskiego, ma z ziemi rentę, k tórą m ógłby pobierać 
z kupienia listów  indemnizacyjnycli, gdyby nastąpiło wywłaszcze
nie z odpowiedniem odszkodowaniem. Jest to ważny moment eko
nomiczny, wyjaśniający stosunek wielu ziemców do zamierzonej reformy 
agrarnej w Rosyi.

Odłużenie własności wielkiej w Rosyi je s t znaczne. W r. 
1880 dług właścicieli ziemskich wynosił 53!),600,000 rb. Stworzo
no wówczas specyalny bank szlachecki, w którym procent z amor- 
tyzacyi został w 1897 r. obniżony do 4 od sta. D ług szlachty 
w bankach państwowych rósł w sposób następujący:

w 1886 r .......................................... (58 mil. rb.
„ 1892 ...................................................  267 „ „
« 1895 .................................................... 851 „ „
„ 1897 „ przeszło.....................  400 „ „

W tym samym czasie i w bankach rosyjskich dług właścicieli 
ziemskich wzrósł z 55(1 mil. rb. do (197 mil. rb.

Do 1-go stycznia 189(1 r, właściciele ziemscy wszystkim ban
kom winni byli razem 1,23(1 mil. rb., co na jedną dzies. wy
nosiło 28 rb. W guberniach centralnych odłużenie sięga połowy 
wartości ziemi (w gub. Kurskiej — 69,51 rb. na dzies. w gub. 
Tulskiej, Orłowskiej, Tambowskiej i W oroneskiej— 51—4(1). (Idy 
tymczasem w Królestwie Polakiem i kraju  N adbałtyckim  odłuże
nie nie sięga £ wartości. M ajątków zastawionych je s t procentowo 
w tych krajach więcej niż w Rosyi, ale odłużenie, wywołane tam 
częstokroć względami produkcyi, zwiększa w artość m ajątkową. 
W Rosyi właściwej tylko nieznaczny odsetek szlachty zajmuje się 
rolnictwem. Stosunek szlachty rosyjskiej do ziemi świetnie scha
rakteryzow ał p. / .  Cybulski:

„Tu szlachta nigdy nie reprezentow ała interesów rolnictwa,
o ile w różnych kwestyach rolnych głos jej był decydującym, za
wsze wychodził zo środowiska szlachty, pozostającej na służbie 
państwowej i opinia jej zawsze była zabarwiona kolorem tego mi- 
nisteryum , w jakiem  się służyło. W tej chwili urzędnik państwowy 
zapominał, że był jednostką składową pewnej prowincyi w pań
stwie, a naw et żo był obywatelem kraju. N igdy więc szlachcic 
nie bronił interesów rolnictw a i zapewne nie będzie ich bronił 
nigdy, bo naw et przypuszczając, że kiedyś może nastąpić zscen- 
tralizow anie interesów rolniczych w rękach samych rolników, że
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z ich głosem państwo będzie się liczyło, to i w tej przyszłości od 
szlachty, pomimo jej najlepszych chęci, niepodobna oczekiwać ni
czego; ona tu  zawsze ziemi unikała, jej tradycye mało związane 
są z ziemią, dla dokładnego zaś zrozumienia interesów rolnictw a, 
należy nie tylko samemu być rolnikiem, lecz trzeba odziedziczyć 
po dawnych pokoleniach instynkt odczuwania potrzeb w arstw y 
rolniczej. Do wyrobienia tego instynktu  tam uje drogę stała  nie
obecność na wsi właścicieli średnich i większych, k tórzy nie pro
wadzą wcale swego gospodarstwa; z liczby średnich właścicieli 
58,4j}, zaś z większych 86,5Jj gospodaruje przez dzierżawców, ci 
zaś, k tórzy m ają gospodarstwo własne, lecz sami są w  niem nie
obecni, w średnich posiadłościach stanow ią 7,9$, zaś w wielkich 
45,2$. Tak znaczny odsetek właścicieli ziemskich woli zajmować 
się służbą państwową, aniżeli pracować na roli" *).

W yzbywanie się ziemi w Rosyi przez szlachtę, je s t zjaw i
skiem, które zaznaczali w ielokrotnie ekonomiści rosyjscy. Od 
18(>3 r. do 1899 r. ilość ziemi szlacheckiej zmniejszyła się w Ro
syi z 8‘2 mil. dzies. do 54 mil. dzies.

W szystkie fakty  powyższe czynią zrozumiałym projekt ag rar
ny typu zakreślonego przez kadetów  w Rosyi. Odłużenie ziemi 
ułatw ia proces kredytow y indem nizaoyi; to, że szlachta rosyjska 
rolnictwem  się nie zajmuje, że się wyzbywa chętnie ziemi, osłabia 
opór, k tórą ta reform a napotyka. Ale wyjaśniając ów projekt one 
go nie uspraw iedliw iają i pomimo bowiem odłużenia wielkiej w ła
sności w Rosyi, papiery indemnizacyjne w razie przymusowego 
wywłaszczenia zwiększyłyby przepełniony papieram i w skutek po
życzek rynek pieniężny o jak ie  4 m iliardy rubli, przez co papie
ry  te stałyby o kilkadziesiąt procent poniżej kursu i rzuciłyby 
w otchłań nędzy wszystkich zadłużonych właścicieli ziemskich, 
pogarszając byt innych, wnosząc długotrw ały zamęt we wszystkie 
sfery życia gospodarczego. Rok rocznie 8 i  mil. dzies. ziemi 
właścicieli pryw atnych (nie włościańskiej nadziałowoj) rzuca się 
na rynek, z których I mil. dzies. kupują chłopi. Otóż ów fak t 
mówi, że swobodny obrót ziemi może być czynnikiem reformy 
agrarnej w Rosyi typu europejskiego, że nie je s t  i tam niezbędne 
przymusowe wywłaszczenie. Państw o mogłoby tam  skorzystać 
z podaży ziemi szlacheckiej, z odłużenia szlachty w banku szla
checkim, nabywać g run ta  przez bank włościański dla prowadzenia 
planowej akcyi parcelacyjnej, tw orzenia gospodarstw  żywotnych,
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zdolnych być nosicielami kultury rolnej. Przymusowe wywłaszcze
nie je s t  tam zbyteczne.

Przym usowe wywłaszczenie je s t  operacyą chirurgiczną go
spodarstw a narodowego. Usprawiedliwiać je  może konieczność — 
zasada salus respublica. Otóż takiej konieczności politycznej niema, 
gdyż idea wywłaszczenia wielkich posiadaczy a uwłaszczania chło
pów, jakkolw iek mobilizuje masy do walki, ale walka ta  je s t  bar
dziej rozkładową, niż twórczą politycznie. P ierw szą jej fazą—pa
lenie dworów, d ru g ą— wzajemne podpalanie chat, spory o ziemię, 
gdzie jako argum enty w ystąpią widły i topory; trzecią—rozrost 
sfery działania administracyi rządowej. Głody, zda się, wskazują 
na konieczność ekonomiczną w yw łaszczenia jednych, uwłaszczenia 
drugich. Setki miliony rubli, miliony żyć ludzkich, kosztow ały 
Rosyę głody w ciągu ostatnich lat kilkunastu. Są one sym pto
mem choroby ekonomicznej znacznej strefy państwa, .leżeli po
trzebna je s t taka operacya chirurgiczna dla uleczenia tej strefy, 
jak  przymusowe wywłaszczenie, pocóż tę  operacyę rozpościerać 
na inne prowincye państwowe, ranić ich organizmy gospodarcze.
0  ile jednak wywłaszczenie wielkich posiadłości byłoby środkiem 
skutecznym na głody, pozostaje kw estyą sporną, wobec tego, iż 
wielokrotnie skonstatowano, że w latach wielkich nieurodzajów, 
jak  1891, 1897, gdy urodzaj na gruntach chłopskich spadał do je 
dnej trzeciej, urodzaj wielkich gospodarstw  spadał maximum o je 
dną trzecią, najczęściej mniej. W spominaliśmy, jak  stronią od 
rolnictw a wielcy posiadacze ziemi w Rosyi, pomimo to urodzaj na 
ich ziemiach przeciętnie je s t  o 20 J wyższy od włościańskiego
1 różnica byłaby większa, gdyby niemal połowę przestrzeni w iel
kiej własności nie stanow iły w Rosyi małe gospodarstwa.

W wydajności najcenniejszego zboża, pszenicy, różnica mię
dzy ziemią szlachty i chłopską je s t jeszcze znaczniejsza; dla pier
wszej przyjm ują przeciętną 80 p. na dzies., dla drugiej 50 — 
60 p. W ywłaszczenie więc i nadział obniżyłyby produkcyę zbo
żową Rosyi na setki mil. pudów, co zaciężyłoby dotkliwie tak na 
konsumcyi ludności miejskiej, jak  na bilansie handlowym i p łatn i
czym Rosyi.

Gdyby źródłem niedomagali chłopów byl brak ziemi, to mo- 
żnaby mówić, jako o właściwym leku, o wywłaszczeniu wielkiej 
własności i uwłaszczeniu. Można byłoby tylko zastanawiać- się 
z Czuprowem i Kaufmanem, czy to lekarstw o je s t ilościowo do
stateczne. Lecz brak ziemi w Rosyi jo st względny. W Rosyi 
wszędzie się skarżą na brak ziemi. „Skargi to, powiada .Jermo- 
łow, rozlegają się i w Północnym Kaukazie, w stanicach kozac
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kich, gdzie po 20 i więcej dzies. przypada na dorosłego męż
czyznę. D ają się słyszeć one i w Syberyi, gdzie dawno osiedli 
Sybiracy z niechęcią patrzą  na przybyw ających kolonistów. Skar
żą się też i w gub. Perm skiej i Ołonieckiej, gdzie spotykam y na
działy po 40 dzies. które są utylizowane w nieznacznej tylko 
c z ę ś c i O t ó ż  poczynając od krańców wschodnich Rosyi Euro
pejskiej i je j ziem azyatyckich—krajów  o rzadkiej ludności, w iel
kich obszarach, którymi rozporządza ludność włościańska, prze
chodząc do ziem centralnego czarnoziemu lub przemysłowych, wszę
dzie istnieje w Rosyi względny brak ziemi, względne przeludnie
nie w rolnictwie. Ziemi brak przy kontynuowaniu dawnych sy
stemów rolnictwa. Mało je s t  przeciętnych 23,8 dzies. na go
spodarkę dla gub. Ufimskiej, k tó ra  nie przeszła jeszcze do nawo
żenia pól, jak  również mało 9,9 dzies. w gub. W łodzimierskiej, 
9,3 w Penzeńskiej, k tóra nie może rozstać się z trójpolówką.

Zwiększenie natężenia rolnictwa w Rosyi na gruntach dro
bnej własności, równałoby się zwiększeniu ziemi włościańskiej. 
Postęp rolnictw a nie je s t  rzeczą łatw ą, wym aga odpowiedniej po
lityki ekonomicznej ze strony państwa, wym aga odpowiedniej akcyi 
ze strony organów prowincyonalnych, bardziej znających potrzeby 
lokalne, wymaga nie zarządów biurokratycznych, ale samorządów 
prowincyonalnych. Otóż ponieważ postęp rolnictw a jest z natury 
rzeczy spraw ą lat wielu, wypełnionych odpowiednią pracą, więc. 
zdaniem większości publicystów rosyjskich dla niezwłocznego ra 
towania chłopa trzeba dać mu ziemię, nadział uzupełniający. By
łoby to poniekąd słusznem, gdyby chłopi w Rosyi na ogół mieli 
ziemi w ilości nie dozwalającej zaprowadzenia postępu rolnego. 
Tak jednak nie jest.

Chłopi m ają przeciętnie na gospodarkę desiatyn
W centralnym  czarnoziemnym p a s i e .....................................9,2
We wschodnich i południowo-wschodnich............................... 24,3
Centralnych n ie c z a rn o z ie m n y c h ...............................................9,3
Nadjeziornym (Petersburska, Pskowska, Nowogrodzka,

Małoruskich (Charkowska, Połtaw ska, Czerni liowska) . . 7,0 
N o w o ro sy jsk ic h .............................................................................. 9,9

Ołoniecka) 
Przyuralskich . . 
Północnych . . .

17.3
17.4 
14,0

Białoruskich 10,5

') Jerniolow. Nusy, pozieiniclnyj wopros.



desiatyu
L ite w sk ic h .........................................................................................11,0
P o łudn iow o-Z achodn ich ............................................................... 5,9
Królestwo P o l s k ie ......................................................................... G,2

Otóż prowincye dawnej rzeczypospolitej, do Rosyi należące, nie 
posiadają na ogół na gospodarkę chłopską więcej ziemi; przeci
wnie, Królestwo i kraj południowo-zachodni ma ziemi znacznie 
mniej, g runta  ich, z wyjątkiem  tylko południowo-zachodniego kraju, 
pod względem urodzajności naturalnej stoją znacznie niżej od cen- 
tralno-czarnoziemnych, małorosyjskich i południowo-wschodnich 
gul)., jednak nie przedstaw iają obrazu tego upadku ekonomiczne
go, co tam te kraje, (upadku gospodarczego nie przedstaw ia też 
Nowo-Rosya).

W prawdzie przeciętna liczba nie je s t  częstokroć typow ą liczbą, 
może ona być wynikiem grup gospodarczych bardzo różniących 
się wzajem od siebie. W 36 rdzennych rosyjskich guberniach li 
czono w okresie uwłaszczenia 677,222 tak  zw. „darstwiennikow," 
którzy otrzymali '/ą nadziału i przestrzeń ich ziemi wynosiła 502,378 
des. Obecnie ilość ich szacuje Jerm ołow  na I milion. J e s t  to ka- 
tegorya najbardziej potrzebujących pomocy włościan. Włościan, 
którzy otrzym ali od '/4 do ‘/a wyższego nadziału w 35 ‘/a g ub. 
l{osyi liczy się 921,726 dusz rew izyjnych, posiadających 1,530,000 
dzies., t. j. mniej, niż 2 dzies. na „duszę rew izyjną."

Istnieje więc liczna kategorya włościan małorolnych, których 
l>yt je s t  szczególnie ciężkim. Sprawą ich winny zająć się odpo
wiednie organy publiczne. -Jakie będą metody polityki ekonomi
cznej, zastosowane w tych guberniach, to ich rzecz. W każdym 
razie tu warunki miejscowe, pojęcia prawne ludności, jej tradycye 
historyczne'— wszystko to winno być uwzględnione. Stąd też nie 
unifikacyjne centralne organy państwowe, ale jragmenty państwowe, 
samorząd prowincyi, powołany do życia ze 'względów na potrzebę re
form ekonomicznych, są tu najodpowiedniejszerni organami.

Wspominaliśmy wielokrotnie, że ziemie Polski historycznej, 
jako nie znające na ogól własności gminnej, nie znające tych wad 
uwłaszczenia przy zniesieniu pańszczyzny, które rozpowszechniły 
się w liosyi, wskutek wpływu szlachty rosyjskiej, rozw ijają siej 
pod względem gospodarczem znacznie prawidłowiej i nie potrze
bują tej operacyi chirurgicznej, która stanęła, na porządku dziennym  
w Rosyi, » której skuteczność może być kwestyonowaną. Ziemie 
I). Rzeczypospolitej, posiadane obecnie przez Rosyę, składają się 
z trzech typów gospodarczych: krajów południowych, jakbyśm y 
jo nazywali, południowo-zachodnich według terminologii rosyjskiej,

14 PROBLEMAT AGRARNY.
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sześciu gubernij litewsko-białoruskich, które nazwiemy L itw ą hi
storyczną i K rólestw a Polskiego. K raje te różnią się stopniem 
ekonomicznego rozwoju i gęstością zaludnienia.

Królestwo liczy . . . .  74 na w iorstę kw. 
Południowe kraje . . . .  58 „ „
Litw a 40 w litewskich i '26 w białoruskich gul).

Kraje te dają znaczniejszy przyrost naturalny, niż państwo 
rosyjskie:

P rzyrost ten je s t wynikiem szczęśliwego stosunku cyfry uro
dzeń do śmiertelności, zwłaszcza mniejszej śmiertelności.

Z krajów tych tylko Królestwo uważane je s t za przemysłowe, 
kraje południowe posiadają ty lko jedną gałę/, przemysłu związaną 
z rolnictwem, jak : cukrownictwo, gorzelnictwo i t. p. L itw a hi
storyczna je s t wyłącznie krajem rolniczym.

Cukrownictwo południowego kraju przedłuża znacznie sezon 
pracy rolnej, stw arzając zarobek dodatkowy dla włościan. Zaro
bek na polach wielkiej własności przy burakach jest tak  znaczny, 
że desiatyna ziemi buraczanej wielkiego właściciela daje chłopu 
więcej zarobku, niż jego desiatyna na działce.

Kraj południowy, to kraj fortun magnackich, olbrzymich la
tyfundyów. Są one pod względem gospodarczym zbyteczne, gdyż 
majątki 500 dziesięcinowe są już całkiem dostatecznie wielkie, 
aby być pioneraini kultury rolnej i dostarczać buraków cukro
wniom. Gospodarki około 500 dzies. są w kraju tym produ
kcyjne i żywotne, stąd przew ażają tu dzierżawy znacznych rozmia
rów. W skutek znacznej ilości gospodarstw  wielkich, klasa oficya- 
I i stów wiejskich je s t w kraju  tym bardzo liczna.

Likwidacya latyfundyów na rzecz znaczniejszych dzierżawców, 
stworzenie obok nich drobniejszych folwarków, polepszenie bytu 
włościan przez komasacyę gruntów , zniesienie szachownic, parce- 
lacya pól dalszych, zniesienie podatku rolnego od małej własności 
(do lo desiatyn) i ustanowienie postępowego podatku rolnego 
w zrastającego w miarę obszaru, w celu pobudzania do parcelacyi 
latyfundyów i dalszych pól folwarcznych, najczęściej gorzej upra
wnych—-oto reformy, które by mogły przynieść rzetelną korzyść te 
mu krajowi.

Część tych reform może być w yw ołana przez akcyę ratunko
wą właścicieli ziemskich wobec projektu wywłaszczenia. Ważnem

Południowo . . . . 
Litewsko-M ałoruskie .
K ró les tw o .....................
Państw o rosyjskie . .



je s t tu  zwiększenie ilości właścicieli ziemskich, począwszy od śre
dniej do wyższych kategoryj drobnej własności dla stw orzenia 
liczniejszego zastępu, k tóryby mógł przeciwdziałać akcyi w yw ła
szczenia. Oprócz tego właściciele latyfundyów  winni pamiętać, że, 
gdyby przyszło wywłaszczenie ogólne, oni, naw et przy otrzym a
niu iudemnizacyi, stracą jakieś 60 — 70$ wartości swego funduszu, 
już  to wskutek t. zw. „słusznej oceny,u już przez nizki kurs tycli 
listów indemnizacyjnych. To też przelewanie własności na dzier
żawców i oficyalistów na dług, zabezpieczone zastawem, je s t dla 
nich rzeczą dogodną. Następnie należy powołać do życia insty- 
tucyę kredytową, długoterminowego kredytu am ortyzacyjnego dla 
spłaty  zastawów prywatnych.

Reformy podatkowe dla ulżenia jednym  formom własności, 
a usunięcia niepożądanych, m ogłyby być najlepiej zaprowadzone 
przez samorząd lokalny, wyposażony w odpowiednią kompetencyę 
podatkową.

Projektow ane zaś uwłaszczenie przymusowe, ustanowienie 
norm spożywczych lub norm pracy własności ziemskiej, byłoby 
klęską ekonomiczną dla tego kraju, gdyż obniżyłoby jego  kulturę 
gospodarczą, pozbawiłoby go produkcyi cukrowniczej. K raj stałby 
się widownią nędzy i m usiałby się wyludnić.

Pod względem kultury rolnej L itw a historyczna stoi o wielo 
niżej od kraju południowego. Je s t to kraj, gdzie panuje jeszcze 
trójpolówka, tylko ze względu na-staranniejszą uprawę rolną, le
psze umierzwianie pól, używanie nawozów sztucznych, większego 
rozpowszechnienia się pługów i ulepszonych narzędzi rolnych, kul
tura rolna tego kraju je s t wyższa, niż w centralnych guberniach 
Rosyi.

Postęp gospodarczy Litwy historycznej je s t  w prost wynikiem 
jej dziejowej tradycyi, tej kilkuwiekowej kultury rolnej, k tóra za
początkowywała się i rozw ijała pod wpływem polskim, posiłko
wana, polską kolonizacyą rolną.

Od uwłaszczenia włościan tego kraju, reformy pomyślnej dla 
stanu włościańskiego, cała polityka ekonomiczna państw a, nie 
uwzględniała jogo interesów. Przypływ z K rólestw a kolonistów 
Polak ów, nosicieli wyższej kultury rolnej, był zatamowany. P ra
wo zabraniające kupna ziemi Polakom , nietylko przybyłym z Kró
lestwa,, ale zamieszkałym od szeregu pokoleń w tym kraju, tak 
dalece ujemnie w pływało na obrót ziemią, że typow ą jej sprzedażą 
była tylko przymusowa sprzedaż na licytacyi. Szedł najczęściej 
na sprzedaż m ajątek zrujnowany, nabywca dewastował go ostate
cznie, trzebił lasy, częstokroć parki i ogrody. Włościanin katolik

16 PROBLEMAT AGRARNY.
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Uył skrępowany w nabywaniu ziemi, potrzebow ał uprzednich s ta 
rań, świadectw adm inistracyi, której agentów  m usiał opłacać. 
Oprócz tego prawo stawia chłopu normę 60 dzies., po za k tó rą  nie 
może on nabywać ziemi.

„U nas najczęściej sprzedaż m ajątku dokonywuje się drogą 
sprzedaży przymusowej „z licytacyi"—czytamy w pracach Komi
te tu  miejscowego gub. witebskiej (wyd. w 1903 r. w języku ro
syjskim str. 38).

K raj ten był i je s t  pozbawiony odpowiednich instytucyj kre
dytowych.

Tylko właściciele Rosy ani e mogli korzystać z taniego kre
dytu banku szlacheckiego.

„Przyczyniłoby się u nas bardzo do stanienia kredytu długo
term inow ego,— czytamy w referacie Kom itetu gubernii W ileń
sk ie j,— prawo otw ierania u nas Tow arzystw  K redytow ych ziem
skich na wzór istniejących w K rólestw ie i banków miejscowych 
typu gubernij nadbałtyckich. Te instytucye kredytowe, działające 
na zasadach wzajemności, dostarczają swym dłużnikom pożyczki 
na warunkach, znacznie korzystniejszych, niż nasze akcyjne banki 
ziemskie. Np. W ileński bank ziemski przy pożyczkach, wydawa
nych na (i 1 H/ia roku pobiera procentów 5,75, przy pożyczce 06-let- 
niej opłata zmniejsza się o '/* o * stanowi 5/25 rocznie, do tego 
należy dodać nadmierne kary przekroczeń term inowych, dochodzą
ce do 12$ i wydatki na pokrycie opłat stemplowych. Dłużnicy 
Tow arzystw a Kredytowego Ziemskiego w W arszawie całkiem 
z innych warunków pożyczek korzystają; tu  pożyczki wydawane 
•są na term in znacznie krótszy, na lat od 31 £ do 38, pomimo to 
procent, k tóry  otrzym uje Tow arzystw o razem z am ortyzacyą do
chodzi 5,5, tak że na korzyść banku dłużnicy nie płacą nic, gdy 
w W ileńskim opłata ta  wynosi pół # rocznie, kary za przekro
czenia term inu, w W arszawskim  dochodzą tylko GS. Nie mniej 
dogodnym je s t K redityerein Kurlandzki.

Żadnych m elioracyjnych instytucyj, w rodzaju b i u r a  u le 
p s z e ń  rolnych w Dorpacie, zorganizowanego przez bank ziemski 
libawski, Litw a historyczna nie zna. Bardzo częste były wypadki, 
że drogi k redyt bankowy bywał tam  przez ziemian zmarnowany, 
użyty jaknajnieprodukcyjniej.

Będąc pozbawione samorządu, wszystkie gubernio Litewsko- 
Białoruskie, jak  i kraj południowy, są pozbawione dróg podjazdo
wych. W edług obliczeń inżyniera W ulferta, gubernia wileńska 
płaci za przewóz po swych nędznych drogach gruntow ych 4,620,000 
rb., gdy tymczasem przy przeobrażeniu ich w drogi bite, transport
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jej produktów kosztowałby 1,248,048 rb., czyli wydaje zbytecznie 
2,871,852 rb. Taryfa kolejowa rosyjska, zmniejszająca się w miarę 
odległości, stw arza uciążliwą komunikacyę dla prowincyi wyższej 
kultury rolnej przez przerzucanie na ich rynki wewnętrzne zboża 
z prowincyi o bardziej rozciągłej kulturze. Odczuwa to boleśnie 
Królestwo Polskie, skarży się też na to Litw a historyczna: „Do 
W ilna — czytamy w referacie W ileńskiego Komitetu gubernialne- 
go—przywozi się z naszej gubernii około 200 pudów zboża, tym 
czasem gubernie innych stref dostarczają tu  przeszło milion pu
dów. To przepełnienie rynków miejscowych obcem zbożem—zja
wisko ogólne dla całego naszego kraju—tłóm aczy się tein, że dzięki 
rozwojowi sieci kolei żelaznych i zniżonym taryfom  na przewóz 
zboża do w ew nętrznych naszych gubernij, rozwinęło się ostatniem i 
czasy na kresach wschodnich zaorywanie nowych pól, przyczem 
produkcya odbywająca się n aj pierwotniej szemi, a więc najtańszemi 
sposobami, opłaca się, dzięki naturalnej urodzajności gleby. U nas 
przeciwnie, jakość ziemi je s t daleko gorszą, a wyższe pod wzglę
dem kultury rolnej gospodarstwo wymaga znacznych nakładów. 
Koszt produkcyi puda żyta kosztuje w gub. W ileńskiej 54,1 ko])., 
przewóz po kolei żelaznej na przestrzeni 50 w iorst 1,47 kop., od 
50— 150 w. — 4,41 kop. razem więc od 55,48 kop. do 58,57 kop.; 
w gub. Tulskiej produkcya puda ży ta  kosztuje 25,1 przewóz puda 
na przestrzeni od 1050—1750 w. 24,92 kop. razem więc 50,92 kop.

W kraju przemysł młynarski rozw ija się nader słabo, gdyż 
szkodzą mu taryfy  rosyjskie. Istniejąca jednukowu co do rozmia
ru taryfa  przewozowa dla zboża w ziarnie i mąki, je s t  środkiem 
sztucznym, ustanawiającym premium dla poparcia młynów Rosyi 
wschodniej. Przy zmieleniu żyta odchodzi około 80{}, przy zmie
leniu pszenicy około 25)} otręb, dla których taryfa przewozowa 
obniżona o 2—8 :l/4 kop. od puda, zależnie od przestrzeni. Przy po
równaniu więc przewozu zboża i mąki okazuje się, iż przewóz 
jednego puda mąki w ziarnie kosztuje o a/»— 1 */< kop. taniej, niż 
przewóz puda mąki w ziarnie, a ponieważ za zmielenie puda mąki 
pobiera się na Litw ie 5—7 kop., stąd premium m łynarskie Rosyi 
wschodniej wynosi od 10—21 g dochodu brutto  młynów litew skich1).

Rzadka stosunkowo ludność, brak kredytu, brak dróg podja
zdowych, słabo rozw inięta i niclicząca się z potrzebami kraju sieć 
kolejowa—wszystko to stanowi szereg okoliczności nieprzyjaznych

l) 1’ruco komitetów miejscowych o potrzebach przemysłu rolnego. (Jul). 
Wileńska liH)5 r. (w j r o s y j s k i m ) .
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dlft uprzemysłowienia kraju. Dodajmy do tego zakaz, k tóry  cię
żył do roku zeszłego na Polakach, co do kupna ziemi pod m iastami 
i do dziś ciąży na Żydach (Polacy jak  wiadomo otrzym ali w  kw ie
tniu roku zeszłego prawo nabywania ziemi od Po laków )—jednem  
słowem na tych, którzy są nosicielami kapitału  kraju, a zrozumia
łą  je s t  rzeczą, ja k  utrudnionem  było na L itw ie powstawanie fa
bryk po za miastami.

Istnienie serw itutów  i szachownic ciąży do dziś dnia na po
stępie rolnictw a tego kraju, wszystko to konserwowano ze wzglę
dów politycznych.

Nie posiadając rozwiniętego przem ysłu rolnego, L itw a po
siada niewielką ilość gospodarstw  znaczniejszych. M ajątki są 
podzielone na małe stosunkowo folwarki, których znaczna część 
znajduje się w dzierżawie szlachty zagonowej, ale już  bez- 
ziemnej. Poszczególna dzierżawa wynosi od 60 — 200 dzies., 
k tóre dzierżawca uprawia przy pomocy własnej rodziny oraz pa
robków.

Gdy wywłaszczenie przymusowe w kraju południowym dało
by najw iększy zastęp poszkodowanych w oficyalistach wiejskich, 
w gub. Litewsko-Białoruskich główny zastęp poszkodowanych sta
nowiliby dzierżawcy. Tu jednak przeobrażenie znacznej ilości 
dzierżawców we właścicieli zastawianych folwarków, wypłacają- 
cych bankowi o 10 procent powyżej tego, co dziś oni płacą, jako  
czynsz dzierżawczy—byłoby łatwiejszem, gdyż znaczna stosunkowo 
ilość takich klijentów bankowych zmniejszyłaby jego ryzyko. 
Dzierżawy są tu  wycenione, ale moment psychiczny gospodarzenia 
na własnym gruncie uczyniłby w ydajniejszą pracę dzierżawcy 
i dałby mu możność uiszczenia ra t z amortyzacyi. Pow stała dla 
regulacyi stosunków agrarnych instytucya kredytow a m usiałaby 
nie posiadać lichw iarskich cech wileńskiego banku kredytowego 
ziemskiego.

W ciągu ostatnich la t 40-tu na L itw ie historycznej społeczeń
stwa właściwie nie było. W szystko było rozatomizowane. Była 
praca jednostkow a dla zapewnienia sobie i swej rodzinie dobro
bytu, ale nie było pracy społecznej, polityki ekonomicznej zrze
szeń dobrowolnych, organów samorządnych. Obecnie kraj osią
gnąć to musi, co winno zwiększyć tu skuteczność pracy tak rol
nika, jak  i przemysłowca.

I oto, kiedy okres wydajniejszej pracy jednostek, przez mo
żliwość pracy społecznej, wydaje się już blizkim, odgłosy zamie
szek agrarnych w Rosyi mącą stosunki tego kraju.



20 PRORM4MAT AORa RNY.

Chłopi t. zw . gubernij Zachodnich, pomimo przeszkód sta-
wianych im przez krępujące prawodawstwo wyjątkowe, nabywali
grunta.

Tak w gub. W ileńskiej
Zwiększyła .się W tej liczbie kupionych

przestrzeń gruntów przy pomocy banku włość.
1) 1863—83 70

1883—95 157,2 26,9 17,11
1896—99 30,5 16,2 53,11

257,7 43,1
2) Grodzieńska

1863 — 83 50,9 49,51
1883—95 82,0 40,6
1896—99 36,3 22,5 61,98

») Kowieńska
1863—83 49,1 12,98
1883—95 84,1 10,9
1896—99 20,4 5,6 21,21

4) W itebska
1863—83 47,0
1883—95 741,4 51,9 29,76
1895—99

5) Mińska
J 863—83 40,7 ‘
1883—95 284,4 138,0 48,52
1895—99 123,2 95,9 77,84
MohilewskaXXr?ŚDX

66,6
1888—96 361,3 207,9 57,54
1891—99 77,7 73,7 94,75

Bank włościański został otworzony 1883 r., stąd tylko w dwóch
następnych okresach włościanie korzystali z jego pożyczek.

Zbyt jednak drogim był k redyt tego banku, zbyt wadliwa
polityka jego, aby siej mógł stać skutecznym czynnikiem reformy 
agrarnej. Tu potrzebnąby była instytucya inna, oparta o samo
rząd kraju.

Rozwijając się gospodarczo, pomimo ciężkich warunków lud
ność włościańska t. zw. Zachodniego kraju, nie potrzebuje rewolu- 
cyi agrarnej dla bardziej pomyślnego rozwoju, ale normalnych wa
runków politycznych, szerokiego samorządu krajowego i lokalnego.

Kraj ten nie je s t bynajmniej przeludnionym i jego  emi- 
gracya na Nyberyę, jo st objawem anormalnym. W 1900 r. prze
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siedliło się na Syberyę 15,078 rodzin, z których wróciło napo- 
w rót (5,750 ‘).

K raj ten może przyjąć naw et pewną ilość kolonistów, bliz- 
kich ,jego ludności, będących nosicielami wyższej kultury rolnej. 
Gdy koloniści ze wschodu, wdrożeni do kultury mniej natężonej, 
mogą zwiększyć przeludnienie tego k raju ; koloniści z Królestwa, 
przyczyniając się do podwyższenia kultury  rolnej, mogą przeciw
działać względnemu przeludnieniu kraju.

Pioneram i i nauczycielami rolnictw a na Litw ie historycznej 
l>yła ludność Polski etnograficznej, od wieków gęściej zaludnionej, 
utrzym ującej żywsze stosunki z Europą Zachodnią. Dziś znacz
niejsze uprzemysłowienie i wyższy stopień ekonomicznego rozwoju 
Królestwa, uwarunkowany je s t nietylko w dwójnasób gęstszą lud
nością, ale i takiem i faktam i historycznemi ostatniej doby, jak  
zniesienie poddaństwa 1807 roku, czyli o kilkadziesiąt la t przed
tem niż na Litwie, stuletniem  niemal działaniem Kodeksu Napo
leona, okresem odrębności prawno-państwowej Królestwa od 1815-31 
r., z którego spuścizny korzysta Królestwo po dziś dzień, nako- 
niec, bogatymi pokładana węgla w pobliżu granicy zachodniej. 
Zaprowadzenie cła w złocie w 1876 r. przy upadku kursu rubla, 
spowodowanego wojną turecką, masowe wydalenie Żydów z Ro
syi w 1891 r. wszystko to było czynnikami przemysłowego roz
woju K rólestw a, czyli raczej jego części, leżącej po lewej stro
nie W isły.

Rolnictwo K rólestw a pozostaje pod wpływem dwóch czyn
ników: przem ysłowy rozwój kraju stw arza centra dostarczające 
rynków zbytu na nabiał, warzywa i inne produkty rolne; z dru
giej strony znajduje się Królestwo pod presyą konkurencyi rolnic
tw a rosyjskiego, konkurencyi odlogłych kresów Rosyi wschodniej, 
które rzucają, dzięki taryfom  kolejowym, zboże swej ekstensywnej 
kultury na rynek Królestwa. Widzimy tu ten sam czynnik, na 
który uskarża się Litw a i Białoruś.

Prócz tego znaczniejsze oddalenie K rólestw a od portów bał
tyckich kieruje eksport zbożowy Królestwa ku Niemcom, stąd cła 
agrarne Niemiec bardziej ciążą nad rolnictwem  Królestw a, niż nad 
rolnictwem rosyjskiem, które w ysyła swe produkty przez morze 
Bałtyckie do Anglii.

We wszystkich guberniach praw ego brzegu Wisły, z w yjąt
kiem łomżyńskiej, ludność w iejska przez ostatnie lat 40-ci wzra-

■) Wileński Komitet powiatowy sir. 77.
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stała  prędzej od miejskiej. Od 1872 do 1897 r., w ciągu la t 25-ciu, 
ludność Królestwa powiększyła się z 6,528,017 do 9,455,943, czyli
0 2,927,926 głów. Ludność m iejska podniosła się o 1,930,000 głów, 
czyli nastąpiło zgęszczenie ludności wiejskiej, gdy w Niemczech, 
pomimo nawet znacznego przyrostu ludności, m iasta nietylko po
chłaniały całkow ity przyrost, ale zmniejszyły także absolutne cy
fry ludności wiejskiej. W Niemczech od 1881—90 przy ogólnym 
rocznym przyroście 1,07$ ludność miejska podniosła się z 14,790,000 
do 23,243,000 głów, gdy wiejska spadła z 26,219,852 do 26,175,241.

Posiadając gęstą ludność rolną (ludność rolna K rólestw a wy
nosi 50 na klin. kw., Francyi 45), Królestwo musiałoby prowadzić 
natężony system rolnictwa, ale temu jak  widzieliśmy, przeciwdziała 
przynależność tego kraju do Rosyi. Kolonizacya rolna K rólestw a 
na Litwę historyczną, na Wołyń spotykała zakazy władzy, (szcze
gólniej usilne było parcie ludności K rólestw a na Wołyń, ale temu 
położyły kres rozporządzenia K om itetu ministrów).

Z konieczności więc chłopi Królestwa dali znaczną emigra- 
cyę na stałe do Ameryki w 188!) r., z konieczności też dają stałą  
emigracyę zarobkow ą do Niemiec, Danii i Stanów Zjednoczonych, 
objaw podobny daje się zaobserwować w Galicyi. Stajemy się 
jakby piątym  stanem ludów Ameryki i Europy, nie mogąc pracy 
naszego ludu zastosować na jego terenie historycznym, nie mogąc 
stworzyć tam dla niego odpowiedniego w arsztatu pracy.

Rozszerzając sferę zastosowania pracy chłopskiej, parcelacya 
je s t objawem dodatnim pod względem gospodarczym.

Parcelacya nie rozpoczęła się nazajutrz po uwłaszczeniu. 
„Chłopi, powiada M. Bloch, jeszcze nie opatrzyli się w nowetn 
położeniu i przysłuchiwali się pogłoskom o nowych nadziałach. 
Z drugiej strony, właściciele ziemscy nie mogli odrazu przystąpić 
do uregulowania gospodarstw  własnych, do ostatecznego załatw ie
nia powinności i serw itutów .“ Budowa dróg żelaznych w szóstem
1 siódmem dziesięcioleciu, dostarczając zarobku ludności włościań
skiej, daje jej pewną ilość gotówki na kupno ziemi. Wówczas to 
rozpoczyna Hię parcelacya. Podaż m ajątków wielkiej własności 
do parcelacyi, wywołaną została z początku potrzebą regulow ania 
interesów po uwłaszczeniu; następnie okres depwsyi cen, wywo
łany konkurencyą amerykańską, był w Królestwie, jak  wszędzie, 
bodźcem do parcelacyi. Środków na parcelacyę dostarczał po czę
ści Bank W łościański, po części em igracya zarobkowa chłopów 
do Niemiec i Ameryki.

Ogółom po uwłaszczeniu nabyli chłopi w K rólestw ie 917,767 
dzies. zwiększywszy przestrzeń swych gruutów z 4,590,825 dzies.



do 5,507,092. Przeszło dwie trzecie dokupionej ziemi przypada 
na ostatnie dziesięciolecie. Od 1894 — 1904 r, dokupili chłopi 
(586,594 dzies., gdy w ciągu uprzedniego trzydziestolecia ogółem 
281,178 dzies. ziemi.
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Stosunek gruntów  inadziałowych do kupionych przedstaw ia
jak  następuje:

Nadziałowej Kupionej Razem
W gub. W arszawskiej . 602,493 140,032 742,527

„  Kaliskiej . . . 899,118 123,871 522,989
„ Kieleckiej. . . 884,032 79,409 403,441
„ Łom żyńskiej. . 632,782 147,868 780,650
„  Piotrkow skiej . 466,421 97,173 583,594
„  Płockiej . . . 269,793 44,060 313,953
„  Siedleckiej . . 502,326 91,374 593,700
„  Suwalskiej . . 618,202 11,(563 624,765

Przeciętnie włościanie nabyli 20$ ziemi nadziałowej. N ajw ię
cej w gub. Radomskiej, przeszło jedną trzecią przestrzeni grun
tów nadziałowych, następnie w Kaliskiej 81$, najmniej w Suwal
skiej 2}}, stosunkowo mało w Łomżyńskiej 10$; w pozostałych 
sześciu guberniach blisko przeciętnej normy. Znaczna stosunko
wo ilość dokupionej ziemi w gul). Kaliskiej je s t wynikiem emi- 
gracyi zarobkowej. Mały udział w emigracyi zarobkowej z gub. 
Suwalskiej nie je s t  główną przyczyną nieznacznej ilości dokupio
nych tum gruntów  chłopskich. J e s t  to gubernia o znaczniejszym 
niż inne procencie własności ch łopskiej; gdy w innych guberniach 
Królestwa własność chłopska zajmuje około 50$ przestrzeni, w gub. 
Suwalskiej wynosi 70$. W guberni i tej włościanie otrzymali naj
znaczniejsze nadziały, po 12 dzies. na gospodarza, gdy przeciętnie 
w innych gub. po 7 dzios. Znaczna ilość majoratów, powstałych 
z nadań po 1881 r. generałom i pułkownikom rosyjskim , w guber- 
n i i Suwalskiej zmniejsza ilość ziemi dostępnej dla parcelacyi.

Obecne zarobki chłopskie w przemyśle, a szczególniej emi- 
gracya zarobkowa, jest ważnym czynnikiem kupna gruntów , kre
dyt odgryw a też pierwszorzędną r(dę w kupnie ziemi przez chło
pów. W skutek jednak wadliwości banku włościańskiego z pomo
cy jego korzysta tylko część włościan przy kupnie ziemi. Od 
chwili bowiem otw arcia banku włościańskiego w Królestwie 1890 
r. do 1908 r. włącznie przy pomocy banku włościańskiego nabyli 
chłopi Królestwa 853,709 dzies., t. j. zaledwie czterdzieści kilka 
procent kupionej w tym okresie ziemi; wydane było 75,475 poży
czek, kupno ziemi dokonane było 179,000 razy, z którycb przeszło 
dwio trzecie przypada na okres istnienia banku włościańskiego.



Braki banku włościańskiego, nieprzystosowalność ustaw y jego do 
naszych warunków, drożyzna tego kredytu, form alistyka biurokra
tyczna tej instytucyi, czyniąca k redyt ów dla chłopa jeszcze droż
szym- wszystko to  upraw nia przypuszczenia, że w razie otwarcia 
krajow ej instytucyi parcelacyjnej, proces parcelacyi może być 
w kraju znacznie przyspieszony.

Znaczna ilość włościan, nabywających ziemię w K rólestw ie 
1'olskiem zarysowywuje w umyśle chłopa kupno ziemi, jako rzecz 
naturalną, pożądaną, z samej natury stosunków wynikającą. Wo
bec czego polityka agrarna kraju winna oprzeć się na procesie 
dobrowolnego kupna i sprzedaży ziemi, parcelacyi; uwłaszczenie, 
dodatkowy nadział, pokrewny pojęciu „obszczynnika,“ znającego 
peryodyczne podziały gruntów  grom adzkich i wzdychającego do 
wciągnięcia do tych podziałów gruntów  wielkiej własności je s t 
czemś całkiem obcem pojęciu prawnemu chłopów naszych.

Proces parcelacyi przy odpowiedniej polityce kredytowej i po
datkowej, może oddać ziemię w ręce chłopskie. Z danych zebra
nych przez Blocha o parcelacyi w znacznej części K rólestw a oka
zuje się, że parcelacyi ulegają w znacznie niniejszym stopniu ma
ją tk i mniejsze, a m ajątki magnackie nie ulegają jej wcale. Na 
dobra od 60—(i()0 morgów przypada 21 parcelacyj, od 800—1500 -  
4{{, od 1500—3000 1,2J. D la zachowania niezależnej inteligencyi 
wiejskiej byłoby pożądanem, żeby przeciwnie, parcelow ały się la- 
tytundya, a nie pół średnia własność ziemska.

Majątki większe można łatw o wciągnąć do parcelacyi przez 
ustanowienie opodatkowania ziemi w zależności od obszaru, po
stępowo wzrastającego ze wzrostem obszaru. Otóż należałoby 
ustanowić minimum własności ziemskiej wolne od podatku, tein 
minimum m ogłyby być g run ta  do 10 m orgów; grunta  do 800 mor
gów mogłyby zachować dawną normę opodatkowania, g runta  od 
• (00 do 600 powinny być opodatkowane o 10J wyżej; każde sto 
morgów płaciłoby zwiększający się podatek ziemski, tak żeby 
własność ziemska ponad 2000 morgów tylko przy wyjątkowej 
kulturze rolnej daw ała zyski. Minimum wolnego od dodatkowego 
podatku gruntu mogłoby być zwiększone, wrazie, gdy kultura ro l
na w m ajątku je s t związana z przemysłem lub daje znaczne za
robki stałym czy sezonowym robotnikom.

W Królestwie według danych centralnego Komitetu sta ty 
stycznego około *,& przestrzeni należy do 2HH właścicieli, stano
wiących grupę posiadaczy powyżej 4,000 morgów. Otóż bez pre- 
syi podatkowej lub przymusowego wywłaszczenia, g run ta  tych 
właścicieli nie pójdą na zaspokojeniu „głodu niemi" warstw y wło
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ściańskiej. Systemem polityki ekonomicznej europejskiej je s t uży
cie systemu podatkowego, jako czynnika podatkowego, jako czynni
ka polityki ekonomicznej; systemem azyatyckiego despotyzmu jes t 
wywłaszczenie, nie liczenie się z prawami jednostki. System pier
wszy zwiększa obrót gruntow y, je s t źródłem, zwiększającem do
chody państwowe; system  drugi wprowadza zam ęt w stosunki go
spodarcze kraju i rujnuje finanse państwa. Sejm w W arszawie 
może w ybrać tylko metodę pierwszą; Duma petersburska okazała 
wielką skłonność do drugiej.

Wobec tego, żeśmy nie zabezpieczeni od narzucenia nam me
tody wschodniej przez Dumę petersburską, musimy jeszcze zatrzy
mać się nad pytaniem , czy ze względu na ilość gruntów  mogą nasi 
bezrolni i m ałorolni być uwłaszczeni do normy umożliwiającej 
istnienie rodziny włościańskiej niezależnie od zarobku. Normę 
tę przyjm ujemy przeciętnie na 10 morgów.

Po za własnością chłopską, wynoszącą 5,508,092 dzies. istn ie
je w K rólestw ie drobna własność (do 60 morgów) szlachty zago
nowej, 651,740 dzies. i ziemi osadników miejskich 202,807. Tak więc 
drobna własność Królestwa wynosi 6,825 tysięcy. Następnie 158 
dzies. zajmuje terytoryum  m iast; 8,261 tys. średnia i w iększa 
własność szlachecka, 650 tysięcy—ziemia należąca do skarbu pań
stwa. G runta rządowe stanow ią 1.100 tysięcy dzies., lecz ponie
waż składają się przeważnie z lasów, tylko 1 ()}{ m ają przestrzeni 
odpowiedniej do parcelacyi. Z ziemi właścicieli pryw atnych w y
padnie około §5jj potrącić na lasy i nieużytki, przestrzeń więc ich 
parcelacyjna równa się 2500. Ogółem więc cała powierzchnia Kró
lestwa, mogąca być rozparcelowana, nie przechodzi 2600 dzies. 
(5200 morgów).

Osad poniżej 10 morgów w edług danych warszaw skiego biu
ra  statystycznego je s t  41)1,644 na gruntach nadziałowych, posia
dają one 2,670,086 m orgów ziemi; przy uzupełnieniu obsSsaru tych 
gruntów  do 10 morgów, winny byłyby posiadać 4,916,440 czyli na
leżałoby dadać 2,246,404 morgów.

Osad na gruntach nabytych przez włościan od osób innego 
stanu i nieposiadającyoh 10 morgów jes t 181,561, brakuje im do
10 morgowej normy (i4(i,670. W reszcie li),707 osadom drobno-szla- 
checkim poniżej 10 morgów brakuje 67.852.

Potrzeba więc byłoby na uzupełnienie ziemi małorolnych osad: 
2,246,040 -f- 64(5,670 -j- 67,812 razem 2,959,886. Jeżeli dodamy do 
tego potrzebę uzupełnienia ziemi małorolnych mieszczan, trudnią
cych się rolnictwem, to otrzym am y sumę powyżej 3 mil. morgów.



Rachunek nasz uwzględnił tylko osady i 491,6 tys. chłopów 
m ałorolnych na gruntach nadziałowych, 181,5 tys. chłopów mało
rolnych na gruntach nie nadziałowych i 19,8 tys. drobnej szlachty, 
ogółem 642,4 tys. osad. Rodzin we wsi je s t więcej niżeli osad, 
gdyż w osadach mieszkają rodziny jeszcze nie oddzielone. Wo
bec tego, że prawo zakazuje działów poniżej 6 morgów, w osa
dach poniżej 10 morgowych znajduje się znaczna ilość rodzin nie- 
oddzielonych. P . W ład. Grabski przyjmuje, że liczba osad je s t 
wyższą od liczby rodzin o 0,4. Wobec tego, że w osadach mie
szkają i bezrolni, k tórzy stanow ią odrębną kategoryę, przyjm uje
my ilość małorolnych o 0,2 w iększą od ilości osad. Liczba więc 
rodzin 642,4 tys. wynosi 642,4 +  128,4 =  760,8 tys. Owe 128,4 ty 
siące rodzin wym agałyby też dla nadziału 1,284 tysięcy morgów.

Przeszło więc 4,285 tys. morg. potrzeba na uzupełnienie zie
mi dla chłopów małorolnych. Dla nadziału bezrolnych pozostało 
około 1 mil. morg.

W I8!>7 r. Królestwo liczyło 191,271 rodzin i 87,038 osób po
jedynczych bezrolnych. Otóż przez sam przyrost naturalny nastą
pić musiało zwiększenie się liczby bezrolnych o jak ie  15J czyli do 
225 tysięcy. Oprócz tego stosunki prawno-ekonomiczne Królestwa 
sprzyjają zwiększeniu się ilości bezrolnych. Po uwłaszczeniu bez
rolnych było nie więcej nad 70 tys. rodzin, po latach trzydziestu 
kilku liczba ich wzrosła do Mil tysięcy rodzin; w zrastała więc 
szybciej, niż ludność Królestw a. N a zwiększenie ilości bezrolnych 
wpływa kodeks napoleoński, wym agający równych działów dla 
rodzeństwa i zakaz dzielenia gruntów  na działy poniżej 6 mor
gów. Insytucyi kredytowej, któraby dostarczała włościanom kre
dytu długoterminowego, ułatw iającego opłaty familijne i umożli
wiającego kupno ziemi tym członkom rodziny, którzy zrzekli się 
swych części w dziedzictwie rodzicielskiem, in natura—Królestwo 
nie posiada. Ilość rodzin bezrolnych na wsi po za rzemieślnikami, 
robotnikami fabrycznymi i handlującymi, a więc bezrolnych tru 
dniących się rolnictwem, należy szacować na przeszło 800,000 ro
dzin. Dla obdzielenia ich po 10 morgów ziemi potrzeba byłoby 
8 mil. morgów, czyli, że Królestwo posiada 2 mil. morgów deficytu.

Eksperym ent agrarny, zalecany przez ekspozyturę kadetów 
rosyjskich i naszą demokracyę postępową, je s t niewykonalny ze 
względu na obszar i zaludnienie Królestwa. Oprócz tego, im wyż
szą je s t kultura rolna kraju, tein więcej inw entarza wym aga jego 
gospodarstwo. Stąd dla stw orzenia pomyślnie prosperujących dro
bnych gospodarstw  w razie nadziału, należałoby zużyć setki mi
lionów na udzielenie inw entarza dla nowostworzonych i zwiększo
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nych nadziałem gospodarstw . Zw iększa to trudność operacyi fi
nansowej, której wym agałaby reforma agrarna.

W 'projekcie reform agrarnych, wydanym przez Demokracyę 
postępową czytam y: „Przestrzeń jednostki gospodarczej, odpowia
dającej potrzebom rodziny włościańskiej, nie może być dziś niższą 
niż 10 morgów, podnosząc sit; wyżej w miarę mniejszej urodzaj
ności gleby. Gospodarstwa takie powinny być racyonalnie urzą
dzone i zaopatrzone w budynki. N adzór nad niemi i pobieranie 
odpowiedniej opłaty dzierżawnej winno być powierzone gminie, 
która, znając swych członków, łatw iej będzie mogła je  oddawać 
w odpowiednie ręce i jako zainteresowana pilnie nad niemi czu
wać" (str. 9). J e s t  to zaprowadzenie „obszczyny" na naszym 
gruncie. Ju ż  nie realizacya, ale samo propagow anie u nas proje
któw podobnych wnosi zamęt ideowy. Tow arzyszy im agitacya 
strejkow a po wsiach, m ająca na celu zdezorganizowanie rolnictw a 
naszego, jak akcya strejkow a w ciągu la t ostatnich dezorganizo
w ała nasz przemysł. Akcya strejkow a, agitacya agrarna zwiększa 
u nas antagonizm  między posiadaczami ziemskimi a najemnikami, 
między wielo i małorolnymi chłopami. Proces ten podważa i pa
raliżuje proces unarodowienia się naszego chłopa, co zmniejsza 
szanse osiągnięcia możności usamodzielnienia kraju, prowadzenia 
własnej polityki ekonomicznej.

Choroby gospodarki społecznej Rosyi, jej patalogiozne sto
sunki agrarne w gub. Saratowskiej, Samarskiej i innej zarażają 
nasz g run t miazmiatami chorób społecznych i politycznych.

W h, S t u d n ic k i .
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(Strofy liryczne).

25.
N azyw ają mnie dokoła osobą „uspołecznioną,“ n Maryan 

orzekł nawet, że jestem  tylko społeczniczką i „nic więcej.“ A ja  
czuję, żem stworzona do miłości, żem urodzona „grandę amoureuse,“ 
bardziej niż G iulietta, bardziej, niż Georgu Sand ... Stworzona 
jestem  do namiętności tragicznych, do uczuć, o których liisto- 
rya pisze...

Miłości, o miłości...

Różo królewska, i czaro wonna,
Bramo rajów utraconych,
Mocy, której króleitwo 
Jest bez granic...
Oto całe uioje jestestwo
Wyrywa si(j ku tobie
I nie wyrzeknie za n ic ! za n i c ! . . .

Kochać chce,... Chcę miłości tytanicznej, gromowej... ognia, 
który począł się w n ieb ie ... wzruszeń nie z tego św iata... Zaj
rzeć przez uchylone zawory tam ... na dno otchłani, gdzie się wa
żą w uścisku Życie i Śmierć...

To jakieś chorobliwe rozszerzenie serca, którego zapełnić nie 
może ani miłość nieszczęśliwa, ani wytężona praca społeczna, ani 
ustawiczne kontrolowanie siebie i zjawisk świata.



I choćby Orecki miał ini wymyślać od „rom anty czek,u po
wtarzam  :

Serca /.byt wielkie sfi jako ule /.byt wielkie:
Miód icli zapełnić nie może... stają su; gniazdem jaszczurek...

W dali, jako konieczność logiczna, majaczy mi samobójstwo...

26.
Burza doji'zewa.
Precz z liryzmem! z wzdychaniami gołębiemi! Stoim y u pro

gu zdarzeń, których zmierzyć niepodobna. K tóż odgadnie, co się 
kończy? K tóż się ośmieli powiedzieć, co się zaczyna?

Lecą głuche wieści, jak  strwożone gołębie przed burzą.
Słowo je s t rozkazem, Słowo niewidzialne, wypadłe niewia

domo z czyich ust... Patrzym y, czy z zakrętu ulicy nie nadcią
gną zastępy orężne, bufy o tarczach złocistych, proporce rozwiane.

Czekam y...

27.
Lawina górska, potok wezbrany, spiętrzone morze!
Zryw a tam y, pędzi, druzgocze, huczy, zalewa doliny i miasta.
Któż zmierzł siłę wodospadu? Któż obliczy rozpęd wulkanu?
Z łona ziemi, z w nętrzności milczenia wybuchły moce spę

tane. Aż w niebo bije krzyk—nie, nie krzyk: szał, ogień, rozpacz.
„W olności!..."
I stało się to, s taw ało ... pod mojem okiem ... Zatapiałam  

się w burzy własnych myśli, męczyłam, tłukłam . A koło mnie 
płynęła W iekuistość... N ieśm iertelna pieśń odradzającego się ży
cia... W ytężam  w szystkie siły ducha, aby zrozumieć chwilę obe
cną, ogarnąć jej doniosłość. I określić swój do niej stosunek.

Jeżeli miałam zdolności pisarskie, depczę je  dzisiaj. Drę pa
piery, smutne świadectwo niedoszłych wzlotów Pegazowych. Niech 
wyschnie na popiół myśl bezpłodna! Niech um iera we mnie „ja“ 
wyolbrzymione. Chcę odtąd tw orzyć w najcudowniejszym mate- 
ryale: w życiu . Tobie służyć, o Z ycie!... Na początku był Czyn, 
nie Słowo... I Czyn będzie wiecznie...

28.
Ruina — pogrom — zniszczenie... K artagina zburzona, J e ru 

zalem, mi której gruzach siedzą nieszczęsne... W ięzienia przepeł
nione... S trzały dzikie... Krew dokoła... Krew ... C iała mło
dzieńcze, kw iaty wiosenne, stratow ane przez wściekłą przemoc...
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Zgarniano je  kupami, kładziono na wozy... I szły te  wozy żało
bne, nieskończone, kryjomo po nocy.

0  Jeruzalem , o K artag ino ... Gdy tarany  oblężnicze biły
o inury miast, a niew iasty obcinały warkocze na cięciwy do łu 
ków nie płynęły łzy tak  gorzkie, jak  z ócz tych matek, którym 
nie wolno nawet pogrzebać dziecka...

M roki... M roki... i ten sam bat...
Ocalała z pogromu, patrzę błędnemi oczyma. Co ja  tu  ro

bię? Czy nie powinnam iść tam, gdzie jeszcze coś uczynić mo
gę? W dziewiczych mózgach dzieci szczepić ziarna przyszłości...

29.
Ostatni wieczór w W arszawie.
W szyscy w komplecie: W ładzia, Bolek, M aryan... małżeń

stw o: student i studentka z Paryża.
Uroczyście podaję im herbatę w jednej szklance i dwóch słoi

kach od musztardy.
— O statnia to już herbata, k tórą pijecie u mnie!
— W yjeżdżasz? — pyta sennie Władzia.
1 M aryan podniósł głowę.
— Wracam do Zalesia. Tam jeszcze można coś robić... I mo

że to jedyne, co m ożna...
— To praw da... — odpowiada bezdźwięcznie.
Widzę! każdemu z nas zw aliła się na piersi zmora stupudo- 

vva. Ssie nas zwątpienie, rozpacz.
W ładzia skubie coś przy rękawie. Maryan przegarnia ner

wowo czuprynę, małżeństwo studenckie milczy. Bolek tylko za
chował równowagę ducha. Układa w myśli plan nowego dram atu. 
Regularnie co miesiąc popełnia dram at...

N ikt nie usiłuje mnie wstrzymać. Każdy z nas w tym św iat
ku ma swoją rolę i nie wolno mu jej rzu c ić — pod infamią!

Idziemy jeszcze na spacer, „na ostatni spacer.“
Nazajutrz, niewyspana, rozbita, z zimnem wskroś ciała, z szu

mem w głowie, przyjechałam ...

80.
Szm at sinej ziemi, upstrzonej połaciami śniegu tającego. Cha

ty  w dymach... pas bagien... lasy drzemiące...
Znów Zalesie...
Chodzę i patrzę... W szystko tak samo... Jestem  sobą da

wną... skromną, nauczycielką wiejską...

8 0  PAMIĘTNIK.



Więc istotnie to było? ja , proch marny, ocierałam się o wiel
kich ludzi i na własną rękę marzyłam  o nieśm iertelności?

Opadły złote pióra.
Ja k  wen, przem knęły zdarzenia gorączkowe; dnie, niosące 

coraz coś nowego. W padłam w ocean Lodowaty, w ocean ciszy. 
W szystko, jak  gdyby skostniało. Bajka o śpiącej królewnie. Nie 
przyszedł jeszcze czarodziej, pocałunek nie zbudził do życia tych 
pól, stęgłych w równe skiby, wierzb o krętych konarach...

„Sobą d aw ną? ...“
Nie. Już  ja  nie ta, co stąd wyjechała. Między tam tą nie

szczęśliwą dziewczyną, rzuconą w najsm utniejsze w arunki życia 
i szamocącą się w nich rozpaczliwie—a mną obecną, stanęło coś... 
Widzę serdeczną, jasną  tw arz Maryana... on nauczył mnie patrzeć, 
majaczy mi się nowe ośw ietlenie... Czuję rozszerzenie kątu wi
dzenia.

Orecki mówił, że tworzyć trzeba w męce... że tylko tw ór
czość, podlana męką, ma wartość w ieczystą... Oto ja  dziś, całą 
m ęką zbłąkanej duszy, chcę wyorać skarb, znaleźć wyroczne sło
wo życia...

Boję się spojrzeć po za sieb ie ... Dwadzieścia sześć la t .. .  
Czyż można to przekreślić jednym  zamachem ręk i? ... Przysłow ie 
uczy: „lepiej późno, niż n ig d y ..."  Maryan dodałby, że trzeba 
mieć odwagę niszczenia rzeczy złych i chybionych... Lecz mnie 
porywu żal i trw oga wobec ćwierćwiecza zmarnowanego...

A jednak — trzeba...
Panie Rzeczyckie dąsały się trochę za mój postępek z ciotką, 

ale nie trudno je  udobruchać. Paliła  je  zresztą ciekawość, jak 
tam było w W arszawie. Pan W iktor w ita mnie koleżeńsko i na 
powitanie pokazuje piękne, białe zęby młodego wilczka.

— Nie właź mi w drogę, bo... — mówi ten uśmiech.
Człowieku, gdybyś wiedział, jakem  daleka od w trącania się 

w tw oje spraw y!... Pełna sm utku jestem , bo doznaję wrażenia, 
że zgubiłam siebie...

31.
Dręczy mnie przykry problemat.
Ja k i je s t  stopień mojej użyteczności społecznej?
Na tej „placówce,“ jak  mówi Maryan, kołuję, niby m ara błę

dna, wygłaszam mechanicznie pewniki wiedzy centralno-urzędowoj.
Duszo dzieci? Rozw ijanie ich? Ha! ha! ha! Ja k  sięgnę 

pamięcią, widzę się sztywną, niechętną, tłum iącą złość wewnętrz- 
uą. Patrzyłam  w tw arze, jak  w maski nic nie mówiące. Brak
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mi zawsze było klucza do tych światów zamkniętych. Maryan 
mówi, że dusze — to kw iaty, które trzeba wziąć w ciepłe dłonie 
i rozwijać do słońca. T ak... ale za to, w prost z placówki, można 
się przejechać... daleko...

Zresztą, tchórzostwo — to też wymówka przed samą sobą. 
Osłaniam nią ranę wstydliwą, wieczną bolączkę duszy mojej. Ową 
niezdolność czynu, niemoc twórczą, nieum iejętność życia...

Dlaczego tak?
Je s t  w tein wszystkiem feler, brak jakiś, coś, co poprawić 

należy. Nie wiem, nie rozumiem, gdzie błąd, ale go czuję. Ma- 
ryan (uważam, że pomału sta ł 011 się dla mnie wzorem, k tóry  cy
tuję we wszystkich wątpliwościach natury  ogólnej) otóż M aryan 
i jem u podobni widzą przedewszystkiem  społeczeństwo i potem 
pytanie: jak a  moja tu służba? J a  widzę najpierw  siebie i pytam 
się: jak i mój stosunek do społeczeństwa?

Wszędzie ja  i ja.
Czy nie tu leży źródło? Roślina wybujała nienormalnie je 

stem. Lata spędzone samotnie, na wpatryw aniu się w duszę swo
ją, wyrobiły we mnie ten chorobliwy przerost indywidualizm u! 
Teraz dopiero uczę się strychulcem  ścinać bezlitośnie główki 
kwiatkom mej „wyższości.“

Zdławić raz marzenia bezsensowne i śmieszne ambicye. Wy
rwać z korzeniem samouwielbienie... nie admirować, niby Narcyz, 
szlachetności własnej...

Trzeba być ofiarną dla celu... nie dla procesu ofiarności...

32.
Nastrój liryczny...
Chodzę po bagnach, pod parasolem, przez który  przesiąka 

plucha. Naokoło łzy, rozwieszone na tumanach. Po niebie prze
pływają widziadła o rozpostartych szatach. Kędyś, w głębi, zry
wa się w iatr przelotny... Leci szelest, niby skrzydło komara po 
lutni napiętej... Szarość niewyczuwalna, duchowa praw ie... Ma- 
laryozna poezya tego zakątka kuli ziemskiej.

Dręczy mnie tęsknota. Czuję w sobie obecność uczucia ja 
kiegoś, którego nie umiem nazwać po imieniu. Czegoś brak i cze
goś za,dużo. Powiedziałabym : nastrój twórczy... ale nie wiem, co 
tworzyć. Nie widzę obrazów konkretnych. Przypomnienie cze
goś, co nie było, Platon, jak  mi się zdaje, nazywa to „ideami 
wrodzonemi.“

Może i nie Platon. W szystko, com kiedykolwiek wiedziała, 
przyblakło, rozwiało się wskroś przestrzeni. Duchem jestem . Błą-
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dzę w tej szarości setki, tysiące la t... K ształty  pokoleń i ludów 
mijają, jak  cienie za zasłoną. Przenika mnie zrozumienie, że ca
ła  wiedza, budowle logiczne, um iejętności, wznoszone mozolnie, 
to  ułamki, znaki chińskie, dobrowolna umowa, jak  w teatrze, by 
krążek żółtego papieru uważać za księżyc...

W jak i k rysz ta ł czysty zakląć poryw y rozpierzchłe?
W jakiej stali hartownej odlać dobre chęci?
Błądzę... Szukam ... O statniego wyrazu życia...

33.

Kobiety szczęśliwe nie m ają podobno historyi.
D odaję: i kobiety pracujące.
Nie wiem, ile już dni czy tygodni przeszło. Cała żyję w pra

cy. Od rana do wieczora... Życia nie starczyłoby... Do czego
kolwiek się wezmę, widzę skrzywienie, które trzeba poprawić, 
ugor, który trzeba obsiać. Jestem  jako  rolnik, którem u otw arto 
zagrodzone dotąd obszary. Myślę: czy ja  ślepa dotąd by łam ?...

Siedziałam trzy  godziny u starej Grdalakowej. Kobieta cho
ra i jak  palec, samotna. Syn ożenił się i zapomniał o niej. Po
stękując, opowiada mi historyę życia, a raczej historyę jednego 
nieprzerw anego mozołu i sześćdziesięcioletniej walki z głodem. 
Patrzyłam  w tw arz jej zmarszczoną, w podłogę z udeptanej gliny, 
w łatane szmaty, suszące się nad kominem, gdzie tla ł w ęgielek... 
Dzień po dniu w yrastał przedeinną obraz tego żyw ota „na komor- 
nem,“ gdzie w jednej izbie gnieździło się sześcioro dzieci i p iętna
ście kur...

U derzyła mnie trag iczna różnica moich niedoli wzdychają
cych od czarnej, prostej brutalnej nędzy...

— Pięcioro dzieci pochowałam... pani moja... pięcioro dzieci...
Dzieci... to m iniatury Boskie, wdeptane w błoto... przyszłość, 

k tóra marnieje, wydając ledwie jedno ziarno na sto ...
O garnia innie żałość bezdenna, ból palący...
Wieczorami okrążają mnie te  mało bosonogie figurki. Rznę 

ad hoc spreparowane wykłady freblowskie, do których przygoto- 
wuję .się po lekcyach szkolnych. Wiem, że połowa słów mych 
przepada, bo więcej je  zajmuje błyszczący samowar i różowy wa
zonik na stole. Poszturchują się i udzielają sobie uwag półgło
sem. Alo to n ic!... „Trzeba kochać,“ mówi Maryan. Nie wiem, 
czy kocham—  ale wiem, żem zadowolona...

Oto cię widzę już, drogo s łużby ... I tym gościńcem iść 
chcę — aż do śm ierci...
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Z nadejściem lata inyś]«j urządzić gim nastyką. Umizgnę się 
do pana Rzeczyckiego o kąpiele. Może jakieś w arsztaty  ręczne... 
.Słowem, moc projektów, aż po nocach spać nie mogę, przegląda
jąc, wszystko, co jeszcze zostaje do zrobienia...

34.
Wyszłam przed dom. Słyszę, sanki jadą. Myślę: „do dwo

ru." Nie, m inęły wjazd do dworu. Jad ą  dalej, w prost ku szkole. 
Stanęły. W yskoczył... Maryan.

Zdum ienie... radość... okrzyk... cała fala wspomnień na wi
dok tw arzy te j... I zaraz myśl chłodna:

— To nie dla ciebie... Pewno z jakąś misyą społeczną...
— Dzień dobry, panno S tachno!... Ozy śm iertelnik znajdzie 

gościnne przyjęcie pod tym dachem oświaty ludowej i przepisów 
naczelnika straży ziem skiej?

Całował mnie po rękach, aż musiałam szepnąć: „Memento 
Tomaszowa."

— Zawsze żyje zacna Tomaszowa? A teraz—herbaty, i pro
szę mi pokazać królestwo sw oje ... o, moja księżniczko zak lę ta ...

Zalesie śliczne dziś było. Lasy, drzewa, płoty oprószyła kiść 
srebrna. „Sadzity mróz," jak  mówi Tomaszowa, rysow ał desenie 
na bladem niebie; gałązki rzeźbiły się, niby w marmurze wykute. 
Ogród w kwiatach lecącego śniegu iskrzył się pąkami białymi. 
Wiijya śniegow a... Marzenie z lodu... W szystko powlokła paty 
na czaru.

— Po co pan przyjechał nareszcie?
— Do pani.
— To .jest, jako  do tłoczni, k tóra w bezmózgie głow iny dzie

ciaków i t. d.
— No, skłamałbym, gdybym tw ierdził, że nie mam w torbie 

paru funtów bibuły, a w sercu pewnego planu... Ale po za tem, 
przyjechałem  do panu..

Samowar szumiał na stole. C isza... C isza... Najzupełniej
sza idylla...

— Czyż tu  nie tysiąc razy lepiej, niż w hałasie warszawskim, 
między srokami i szpakami, powtarzającymi cudze frazesy?...

()powiada.
W ładzia lata po zebraniach i konspiruje. Bolek układa no

wy dram at, a płodność jego przeraża wszystkich reżyserów i dy
rektorów  teatralnych. Małżeństwo studenckie wybiera się z po
wrotom do Paryża. O reck i...

— Cóż O recki?...
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— Zaw arł pakt z żoną. P rzesta ła  go szpiegować, a 011 za 
to w raca na obiad do domu.

Słuchałam, jak  we śnie. W ięc nic się nie zmieniło. Ludek 
idzie dalej swą ścieżyną. Ja k a  ja  już  daleka od tego...

W  moją chmurną ciszę snów i pracy w targnął, niby okrzyk 
życia... Jak  dziecko, niew ytrzeźw ione z drzemki, przecieram  oczy...

Wieczorem zebraliśm y się u Jędrzeja.
Jedna odezwa — i cała wieś napłynęła. M aryan utrzymuje, 

że dziesiątki la t klauzury biurokratycznej i ty ran ia  różnych na
czelników wyrobiła w  ludzie to poszanowanie dla „papieru." Ale 
mnie się zdaje co innego.

Taki papier, co spada Bóg wie skąd, to coś nadzwyczajnego, 
nadzinysłowego... K to wie, co on reprezentuje... Może jakąś si
łę, trudną do ogarnięcia m yślą? ...

Patrzyłam  na tw arze zasłuchane, skupione, bronzowe od słoń
ca. Nieruchomość figur kamiennych. Niekiedy, gdy Maryan, unie
siony zapałem, opuścił g run t realny, zajechał zbyt wysoko, po je 
dnych lub dwojgu ust przewinął się uśmiech niedowierzania. D u
sze te, nienaw ykłe do spekulacyi, a pełne zdrowego, chłopskie
go rozumu, z niesłychaną przenikliwością chw ytają niemożliwość.

Uśmiechy te były, jakby  przelotne błyski słońca po masce 
ze śpiżu. Gasły wnet w ogólnetn skupieniu i powadze.

To milczenie je s t  jak  jezioro ... spokojne, ciche a bezdenne...
K to zgadnie, co się tam  kryje... w głębi otchłani...
Maryan zdumiewał mnie. Gdzież się podział uczestnik wie

ców, „inteligent" operujący term inam i naukow ym i!... W ychodził 
z niego jakiś inny człowiek, serdeczny kum, prostolinijny tw ór 
ziem i!... W ypowiedziałam mu swoje uwielbienie. Zdziw ił się. 
Alboż on udaje? Nie, tak i je s t rzeczywiście; co mówi, mówi 
z głębi duszy.

Zrozumiałam.
To je s t credo jego, treść życia, konieczność, w  tkanki ciele

sne wzrosła. To je s t człowiek silny, k tó ry  żyje w  idei.
Wobec jego  prostoty i siły i ja  nie rozumiem już dawnych 

moich buntów i ropaczy, rozłamu pragnień i obowiązków. Zaczy
nam wierzyć, że to napraw dę było tylko urojenie nerwów, za k tó
re Maryan gniew a się i grom i innie energicznie. W styd mi za 
siebie. Obrażam go w najgłębszych ukochani ach, w najczulszem 
rozumieniu życia... Zdejmuje umie cześć i trw oga...

— Niech mi pan wybaczy... Wiem teraz, żem napraw dę pa
sożyt i nic więcej...
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Nie, panno S tasiu... Pani je s t  idealną istotą, ty lk o  wa
runki życia spaczyły panią... Ale to powierzchowne zboczenie; 
zrobim y z pani dzielnego człow ieka!... A ja  się cieszę podwój
nie, b o ...

— Bo co?
— Bo nas to zbliży... — rzekł cicho.
Znów mój pokój, cisza, i denerw ująca ciasnota przestrzeni... 

Oczywiście, wyjechały na widownię moje ręce — i odwieczna pra
wda, że są miłe i słodkie...

I stało się tak , że Tomaszowa w eszła uroczyście z tacą 
i szklankami, gdy Maryan klęczał przedemuą i całow ał...

35.
S k an d a l...
W ieść rozleciała się i powraca, wyogrom niona w plotkach. 

Państwo Rzeczyccy lodowato wypowiedzieli mi dom. Pan W iktor 
okrutnie błyska zębami. N aw et Tomaszowa mnie opuściła.

Tłómaczyć się? W alczyć z hydrą zajadłych języków ?
Nie mam ani ochoty, ani uzdolnienia.
Podałam  się do dymisyi.
F atalność!... Teraz, kiedy gorącem sercem wrastam  w to 

wszystko, kiedy mi się drogą staje izba bielona i moja w niej praca...
Napisałam do Maryan a o ratunek. Odpowiedział natychm iast. 

Ma dla mnie posadę, tymczasem nieświetną, ale z czasem może 
znajdzie się coś lepszego. I w końcu ofiaruje mi serce i rękę.

N aturalnie! Po tem, „co zaszło..."
Stanowilibyśmy to, co w naszych kółkach nazywa się mał

żeństwem sympatycznem. Ludzie garnęliby się do nas. A my? 
Dużo zrozumienia wzajem nego... i wspólne cele...

Ale nie chcę.
Z Zalesia usunę się za tydzień. Co będzie dalej, nie wiem. 

Przyszłość moja, to biała karta, na której życie wykreśli granice, 
lądy i m orza...

Tymczasem czytam po całych dniach.
Zaczynam odczuwać rozkosz czytania. Ten jej rodzaj był 

mi dotąd nieznany. I cieszę hm;, jakby  cieszył się malarz, wyna
lazłszy nową barwę. Zdobywam kopalnie wrażeń i czuję rozsze
rzenie się całej isto ty  u źródeł czystych i głębokich...

86. '

Pod przyciskiem leżą bruliony mych dawnych utworów, szpar
gały, zabazgrane słowami bez związku... Świadectwo długich, mo
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notonnych godzin, niezapełnionycli niczein... Chwil, kiedy umysł 
domaga się straw y, w yobraźnia — podniety, siły wyładowania.

A zzew nątrz nie przychodzi nic... nic...
I  duch kona w pustce bez końca.
O ileż mi lepiej te raz ... Zbliżam się do jakiegoś punktu 

wyniosłego, skąd, jak  ze strażnicy, widok rozległy na przestw o
ry  życia ...

Przerzucam  moje archiwa.
L isty  od przyjaciółek i koleżanek... Co parę la t inne na

zwiska, inne stosunki...
Ludzie na drodze naszej zapalają się i gasną.
D zieciństw o... Byłam dzieckiem brzydkiem  i nieśmiałem. 

Pam iętam  uwagi przyjaciółek mej m atki, które, w przeświadcze
niu, że bąk czteroletni nie zrozumie, śmiały się ze mnie. N azy
wano mnie głupią, bom była milcząca, zahukana i nie recytow a
łam bajeczek...

A ja  czułam już  wtedy zimną, przenikliw ą świadomość...
O, jakbym  ukarała  je  teraz za cierpienia dziecka, za to, że 

tru ły  świeżą, wrażliw ą, przejrzystą duszę...
One to może pierwsze rzuciły zarzewie nienawiści i ambicyi, 

i „wypaczyły drogę,“ jak  mówi M aryan...

37.
Jestem  już na nowej siedzibie.
Dom stary, poklasztorny, m ury grube, okna podobne do 

strzelnic. Dołem ogród o wiekowych, rozłożystych drzewach. 
Wieczorami, po sklepionych kurytarzach ściele się iście klasztor- 
na cisza.

Instytucya, w której spełniam obowiązki nauczycielki, jestto  
°chrona dla dzieci wyrobników, utrzym yw ana sumptem bogatych, 
a dobroczynnych dam. Oprócz innie je s t  tu dozorczyni pani Szel
c a .  Rola jej je s t  raczej freblowska, ale żto najlepiej lubi prze
siadywać w kuchni i p ietrasić różne przysm aki, więc na mnie 
8I>ada ciężar bawienia dzieci.

Wczoraj powiedziałam:
— Moje dzieci, dziś nie będziemy śpiew ały chórem, ani grały  

w komórki do najęcia, tylko róbcie co wam się podoba. Krzycz- 
Cle) dokazujcie, jak w domu.

Dzieciaki w ytrzeszczyły oczy i nie ruszyły się z miejsca. 
Dla ośmielenia, ich wyszłam z pokoju. Jedno, drugie, zaczęło się 
ręcić, probować tężyzny sw ej... nareszcie rozhulały się z takim 

animuszem, że aż pani Szelska przybiegła z kuchni.
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— Cóż to za wrzask piekielny? Panno Stanisław o!... za
wołała z wymówką, pokazując mi guzy i sińce, którem i już mło
dzież zdążyła się ozdobić.

Objaśniłam ją, że zabawa, w  której dziecko spełnia autom a
tycznie wolę opiekunki, nie je s t  zabawą.

Ale pani Szelska postaw iła stanowcze veto. Ona je s t odpo
wiedzialna tu ta j. W ychowuje dzieci, chwała Bogu, od la t dzie
sięciu, o żadnej pedagogii nie słyszała i słyszeć nie chce, a w szyst
kie opiekunki są z niej zadowolone. Dowodem — książki...

Może to i prawda, że przy moim systemie zabaw, porządek 
okazałby się mniej w zorow y...

Bawimy się więc w „komórki do najęcia" i tym  podobne gry 
towarzyskie. W ieczorem dzieci zjadają posiłek, zdejmuju sukien
ki, przyw dziewają swoje łachm any i w racają do dom u... Skąd 
nazajutrz przyniosą faunę we włosach i bogaty słownik przekleństw .

A ja  stoję i patrzę za niemi.
W niezgłębione mroki sm utku...

88.
Opędzić się nie mogę od opiekunek, k tóre przybiegają o ka

żdej porze dnia, w trącają się do lekcyj, dają mi wskazówki. Ale 
mam i znajomości sympatyczne. P ierw sza z nich to panna Mar
ta, niew iasta „partyjna." Wysoka, ładna, wesoła. W pada z piosn
ką, rozw ija się z szat, a w miarę tych czynności, sypią się z niej, 
niby z puszki Pandory, druki różnych formatów, w ilości, zdolnej 
wybrukować ulicę M arszałkowską i wysadzić z posad piram idę 
egipską. Przytem  mówi; w yrazy „dyrektyw a," „egzekutywa" le
cą z ust jej, dźwięczne, jak  perełki. Ma ładno oczy niebieskie 
i powiada, żo chciałaby wyjść za mąż, ale nie żadne tam m iłost
ki dekadenckie, tylko proste, zdrowe małżeństwo, i dziesięcioro 
dzieci, k tóre się wychowuje na obyw ateli i bojowników!...

Odchodzi, a mnie przez całą noc brzęczy w uszach: „Dyre
ktywa." „Egzekutywa." „D yktatura."

Drugi to pan Stanisław  H orski, lekarz ochrony.
Człowiek, pływający w teoryi. Przez cały dzień czyta. Czy

ta, aż do pęknięcia głowy. O życiu t. z. rzeczywistem  tyle ma 
pojęcia, ile mu dostarcza co rano, wraz z bułkami, stróżka, ucie
leśniająca w umyśle jego  nudną, ale nieuknioną prozę ogzystencyi. 
Lubię go, kiedy zaczyna mówić. Ślini się, połyka wyrazy, by na- 
dążyć za potokiem myśli, nic patrzy na nikogo: pewna jestem , że 
choćby patrzy ł—nie widzi. Oczy mętne zwraca gdzieś ku tajem 
nym ośrodkom duszy. Czuje sit; w nim nieprzebraną krynicę my
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śli. I  zawsze oczekuje się, że powie coś—coś niesłychanego, coś 
piorunującego...

On zaś, najczęściej uryw a nagle, jakgdyby  pod przebłyskiem  
jasnow idzenia: „nie w arto." Macha ręką, tw arz mu m artwieje. 
Siedzi jak  kłoda, aż do chwili, kiedy nowa myśl rozjaśni umysł, 
zelektryzuje, podnieci... W tedy zryw a się, jak  z księżyca spadły, 
zaczyna mówić prędko, urywkowo...

Prócz tego ma suchoty i stale przym iera głodem.
Lubię go za tę  obojętność dla życia, za dziecinną nieśw ia

domość spraw  codziennych, za podarte buty i pięcioletni kapelusz, 
za charakter jagnięco dobry, przy którym  burzliwe hasła roz
brzm iewają ze szczytną śmiesznością... Podżartow ujem y też z nie
go... zresztą, tylko dla zwyczaju, bo szanujemy go wszyscy za 
niepospolitą wiedzę. On wie o tein — może i nie wie. Uśmiecha 
się i myśli o czem innem. W ydaje mi się czasem, że patrzy na 
ochronę, na dzieci, na mnie, i nie widzi nas wszystkich, zatopiony 
w abstrakcyach.

Przylatu je  W ładzia, cała w czerni i tajemnicach, zawsze gdzieś 
spieszy, zawsze brak jej czasu... Z nią lata  Bolek, o tyle wście
kły społecznik obecnie, o ile przedtem  był nietzscheanistą i chmur
ną jaźnią...

Dalej krąży w przestrzeni m ałżeństwo studenckie, wiecznie 
"wyjeżdżające do Paryża  i nie mogące wyjechać...

Czasami zdaje mi się, że ci wszyscy ludzie mrowią się. po 
powierzchni ziemi, jak  osobniki, dotknięte lekkim obłędem. Go
nią za majakami, krzyczą frazesy bezładne z pianą na ustach, 
biją się o nic...

Mania przybiera niekiedy formę ostrego szału, gdy się ze
tkną ludzie dwóch odmiennych party j...

A ja?
J a  jestem  obca.
Nie należę do tej, ani do tam tej, ani do żadnej partyi. Nie 

niog(j się wkoleić w łożysko życia partyjnego. Nie lubię kłótni, 
swarów. Bierność mej natury  każe mi m arzyć o spójni, harmonii... 
1 myślę pókryjomu, jakby  to jednak ładnie było, gdyby wszyscy 
ludzie podali sobie ręce, ja k  bracia...

Zatapiam  się w pracy, aby uciec od tego.

89.
A z tein wszystkiem  pusto, pusto, pusto !...
Gdy wchodzę wieczorem do pokoju, cisza szepcze do mnie: 

nic... nic... n ic...
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Siadam przy oknie, nu ogród. Kwiecień niesie na skrzydłach 
tchy słodkie i wabiące. Księżyc przeziera z za gałęzi, powleka 
ludzi i rzeczy pozłotą czaru. N a jakim ś dachu szkli się, niby ta 
fla jeziora, niby zwierciadło innego, lepszego św iata ... Drzewa, 
jak  duchy, strząsają opony, sta ją  półkolem ... gdyby tanecznice 
rozchichotane... Chciałabym polecieć na łąki, unurzać się w ro
sie, w młodziuchnej runi traw , pić w ilgotne tchy rozbudzonej zie
m i... W  obliczu tej w iosny coś okrutnego mnie szarpie. Coś po- 
rywa, gna!.. Duszno!.. Ciasno!.. Kołuję po pokoju, jak  z vierz 
w klatce. D ławię się!.. Zedrzeć, zniszczyć wszystkie tamy sztu
czne, mądre słowa rezygnacyi...

Do niego!.. Do niego!..
Nio zapomniałam... Przez tyle la t... Tęsknię, jakem  tęskni

ła... Do niego... do togo śmiesznego maniaka, co złamał mnie 
i siebie... Do niego, który w głupiem  oślepieniu przypił się do 
szychu życia, ulepił sobie bożyszcze z fałszywych wartości i nie 
śmiał być wolnym.

Oh, ty . . .
Czemu uczyniłeś gruz i próchno z tego, co mogło kwitnąć, 

jak  róża? Coś uczynił ze mną i z sobą? Czemu nie umiałeś 
przejrzeć?... Ach, czemu nie umiałeś żyć!...

W iosna...
Co rok pow tarzające się m isteryum  i zawsze jednako cudowne.
Niepohamowany pęd życia, fiał zbudzonej ziemi, przemożny 

zew twórczy, który  rozpala tysiące kształtów  i barw , zahaftowu- 
je  białą kanwę ziemi zgłoskami najpiękniejszej g w a ry ... Gdzie 
do niedawna było szaro i smutno, śmieje się ruch i wosele. Prze- 
cudowny pocałunek życ ia ...

Radabym  mieć sto gardeł i harf tyleż, by sławić uroki twe,
0 w iosno...

40.
M arta przyszła w mej nieobecności, zobaczyła te grzechy li

terackie i wydrwiwać mnie zaczęła.
— Szpargały! G lędzenie!.. Nio dziś pora na to! Dziś trze

ba zjednoczyć się w pracy, wytężyć siły wszystkie do czynu!...
— Wy itoicie zawsze na poziomie rewolucyi francuskiej. 

Reszta historyi przeszła dla was bez śladu.
— Teraz i bazgracze przysięgli, moja Stasiu, ciskają precz 

bibułę i biorą się do roboty. Wiecie o tera? Czyn je s t osią 
wszechrzeczy. On rodzi myśli, on rodzi życie, on rodzi filozofię.
1 czyn będzie w iecznie!
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Odwróciła się i odedrzwi raz jeszcze pow tórzyła z naciskiem:
— Czyn będzie wiecznie...
Upokarzam  się przed tym wyrokiem. Rośnie w duszy mej 

pieśń czynu...
O przyszłości, przyszłości!...
Ogromna, nieobjęta, w zyw ana!... Stań się! Jak iż  będzie 

kształt tw ój? Jak ie  zgłoski wypiszą historyę dni nowych? J a 
kie nieznane, otchłanne siły ducha wybuchną z kryjów ek? Jak ie  
nowe słońca przerodzą św iat i nowe byty pow ołają?

Czekam. Drżę. Nadsłuchuję odpowiedzi... Drgam  na dźwięk 
każdego dzwonka. W bijam w przychodnia wzrok py tający :

— Co przynosisz?...
N ik t nic nie mówi. W ydaje mi się, że nosi w sobie tajem ni

cę, k tó ra  jeszcze nie dojrzała. Słowo tai się jeszcze w czelu
ściach ... Gdyby mi ktoś rzekł dzisiaj, że to urojenie, żo życie 
je s t  takie same, ja k  przed laty  dziesięcioma, że pod powłoką nie 
kryje się nu rt wezbrany — nie uwierzyłabym ! nie uwierzyłabym ! 
n i e u w ierzyłabym !...

J a  czuję... J a  wierzę w to, żo życie niesie coś niesłycha
nego ...

41.
Dziś raniutko, przed siódmą, wpadł Maryan, zabłocony, ob

darty, po kolana unurzany w szarym mule.
— Niech mi pani przyniesie szczotkę do czyszczenia! prę

dko! żeby służba nie w idziała!...
W milczeniu doprowadzaliśmy tualetę jego do stanu popra

wności, wymaganej przez urzędy policyjne m iasta W arszawy. 
Musiał się rozebrać do tej operacyi. H a, żeby to pani Szelska 
widziała!

Zaczęłam nalegać, żeby na drugi raz w ziął mnie ze sobą.
— To niemożliwe.
— Dlaczego?
— Bo, bo... Najpierw, tam  koło ściśle zamknięte, a po drugie...
— Co po drugie?
— Czy to się tak  gładko idzie cztery w iorsty w nocy, gdy 

dokoła krążą patrole!
— Odkądże ta  troskliw ość o całość społeczniczek?
— Pani je s t  dla mnie więcej, niż społeczniczką...
Poruszyłam  głową. Ali, te wspom nienia!...
Trzeba go było wyprowadzić ostrożnie. Na schodach za

trzym ał się.
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— Stasiu, Staclnio... Więc nic? Dalej n ic? ...
— Dalej nic.
— Nie chcesz wyjść /a  mnie?
— Nie.
— Ha, niew iasto z kamienia!
W zruszył ramionami, zm artw iony trochę, ale czyż społecznik 

może się m artw ić taką drobnostką, ja k  wianek grochow y?
W każdym razie, rzucił już z dołu, niech pani drzwi na 

noc nic zamyka, bo ja  częściej może będę musiał oczyszczać się 
z grzechów nocnych...

Zazdroszczę mu tego życia czynnego i pełni wrażeń.
A zawsze strona dokoratyw na... Takie to moje społeczeń

stwo !..
Bolek wyrobił mi tłóm aczenia w jakiejś księgarni. Piszę we 

w szystkich wolnych godzinach. Maluczko, a stanę się bardzo bogata 
i może urzeczywistnię moje marzenie od la t: podróż do W łoch...

42.
I znów krew... Ofiary nieprzeliczone... Ścięte pokłosia, dzie

ci, starcy, młodzież... Najszlachetniejsze, najczystsze ziarno!...
O ziemio, krw ią przesiąk ła ... O ziemio m ęczeńska... J a 

kież skarby ofiarności! Jak ież nieprzebrane źródło bohaterstw a! 
Jak iejże  żywotności je s t organizm, z którego tyle krwi wytoczyć 
można — a on ży je ...

Biorę gazety, rzucam z przerażeniem. K rew ... krew ... Po- 
licya rani robotników, robotnicy policyę, wojsko strzela do prze
chodniów, spiskowcy rzucają bomby na wojsko, nożowcy rabują 
sklepy, socyaliści rzną nożowców, rzezimieszkowie biją terro ry
stów, terroryści — rzezim ieszków... Kołowrót dymiący śmiercią... 
wszędzie strzały, mordy, krew ...

Komu to potrzebno i na co!...
W ytw orzyła się sta ła  rubryka zabitych. P ięćdziesiąt trupów 

nikogo nie dziwi. Człowiek przem ienia się w głuchą i ślepą ma
szynę, której nie wzrusza ryk kanonady i trzask  walących się 
dom ów...

Co będzie dalej? Ja k  się pow ikłają jeszcze te straszne sto
sunki, gdzie człowiek dla człowieka je s t zw ierzyną?

M arta szaleje. Nozdrza jej rozdym ają się, jakgdyby wietrząc 
krew. W ygląda, jak  Napoleon, liczący narody ujarzmione. K aż
dy zabity stójkowy przypraw ia ją  o paroksyzm  radości.

Na Boga... — szepnęłam. — Cóż ten człowiek winien?
— W jego osobie karze się pystem.
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— Budzicie hycną, drzem iącą w każdej duszy ludzk ie j... 
Rozpalacie pożogą, której nie zdołacie ugasić! Dzięki wam, ży
cie stanie się jedną areną, gdzie czyhać będziemy na siebie z pa
zurami !...

— Paradna z was isto ta ... Może litować się będziecie? o du
szyczko sentym entalna!...

M arta mówi niezłomnie, terroryzuje mnie apodyktycznością. 
Opuściłam głowę. Cóż ja  znaczę! Każdy je s t mędrszy, bystrzej
szy, wymowniejszy odemnie, każdy więcej czytał i ma więcej cy
ta t  w zapasie, niż ja  ty tu łów  książek ... ja , głupia, nauczycielka 
w iejska... Wiem. W historyi niema sentymentalizmu. Przez ciąg 
dziejów przeplątuje się wiekuiście jedna i ta  sama zw rotka: bia
da zwyciężonym..'. Ale jednak ... Ale jednak...

Tak mi sm utno...

43.

Byłam z M artą w teatrze, oczywiście, na najwyższem pię
trze, pod sufitem. W krzesłach zobaczyłyśmy Oreckiego z żoną.

Osoba nie pierwszej już młodości, ale odświeża się sztucznie. 
Cała we fiokach, uśmiechach, przym ileniach. Rozm awiała z dwo
ma panami, siedzącymi o rząd dalej. Co chwila obracała się do 
nich ze śmieszną m inanderyą czterdziestoletniej naiwności. Aż 
mnie w styd brał za nią.

Obok niej siedział Orecki, chmurny, jak  noc.
Spotkaliśmy się przy wyjściu z teatru . Subtelnie drwiący 

uśmiech przew inął mu się po ustach.
— A te  dwie gw iazdy skąd tu ta j?
— Z paradyzu! — odparła Marta.
W yraził zdziwienie iż dotąd nie wiedział, że ja  jestem  w W ar

szawie.
Milczałam, pozwalając im wdawać się w skombinowane spis

ki co do jakiejś sprawy.
— Zatrzym ają się panie chwilkę? Tylko odprowadzę legalną 

połowę do ogniska domowego.
— Byle niedługo.
— Oh, mnio jeszcze pilniej, niż paniom !
Czekałyśmy w kawiarni.
— Nie rozumiem takiej O reckiej! — mówiła M arta. — J a  na 

jej miojścu plunęłabym mu w gębę i i poszła, gdzie mnie oczy 
poniosą.

— A miłość?
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— Miłość? Gdzie mnie policzkują dzień po dniu? Toż dla 
niej samej lepiej byłoby przecierpieć raz i niech się skończy!...

Orocki wpadł rozpromieniony.
— Służę paniom.
Marta je s t  wysoka i bardzo przystojna. Nasz Demostenes 

bynajmniej nie je s t  obojętny na takie cechy, .la szłam w milcze
niu, chmurna, zniknięta w sobie. Zw ykła powłoka moja dni co
dziennych...

Odprowadziliśmy Martę, a że do ochrony mojej daleko, za
proponował dorożkę.

— Co się pani dzisiaj stało? — spytał, pochylając się na- 
demną.

Szukał rąk moich, ścisnął mocno, podniósł do ust. Oburzy
ło mnie to. Tak bez wstępu? l ’o półrocznem niewidzeniu? J a 
kież ma p raw o!...

Zaczął mówić o sobie, o swojej przyszłości...
Św iat go uważa, i — co gorsza — on sam się uważa czasem 

za skończonego... A jednak czuje, że nie wypowiedział się jesz
cze, że jeszcze może coś dać św iatu...

I rozw ijał projekty gorączkowe.
Nagle rzek ł:
— Ucieknijmy zagranicę.
Poruszyłam głow ą z uśmiechem lekceważenia.
N a le g a ł:
— Ucieknijmy, .lak dwa ptaki przecinać będziemy Europę 

wzdłuż, wszerz... Hiszpania, G recya... gdzie pani zechce... choć
by biegun północny!... Potem ? Ach, co myśleć o potem ? Żyć 
chwilą — oto najw yższa mądrość życia!

Szaleć?... szepnęłam wpatrzona w odległe majaki duszy.
— Szaleć... Czy potrafiłaby pani życie stawić na kartę? 

Ach, nie zna mnie pani jeszcze... Dla jednej sekundy gotówem 
umrzeć. .Jedziemy na kolej... Dobrze?

Szukałam ucieczki od tych słów kuszących, od oczu, wbitych 
we mnie z żelazną wolą hypnotyzera.

A działalność społeczna?
— Co mi społeczeństwo!.. Mam odwagę powiedzieć głośno, 

żo mnie to nic nie obchodzi... Teraz, kiedy wrzenie sięga zenitu, 
kiedy spławy rozpalone są do białości, kiedy namiętności społe
czne przeradzają się w fanatyzm ... Nic mnie to wszystko nie ob
chodzi!.. Mam jedno życie—jedno tylko życie — i chcę wysączyć 
je  do dna... Bez zastrzeżeń i bez tchórzostw a...

— Takiś to społecznik, bracie... — myślałam z ostrym żalem.



W  półmroku ostra tw arz Greckiego, jego  szept namiętny, od
dech palący tuż nademną—w ydaw ały mi się, jak  Metisto-kusiciel.

Przed zamgloną świadomością błyskały, jak  sztangi żelazne, 
te w yrazy:

— M aryan... O recki... Iluż ich będzie jeszcze?...
— W szyscy jesteśm y erotom ani... snuło mi się po myślach, 

niby ostatn ia zw rotka ulatującej pieśni. On... ja... my wszyscy... 
W ypełniamy życie pogonią za wrażeniami, nie łudząc się ani na 
chwilę. Oboje szukamy w sobie lekarstw a na chorobę, chroni
c z n ą — zapom nienia... Potrzeba nam co czas pewien wrażeń sil
nych, w strząsaj ących... Morfinizm m yśli...

Ucichłam.
W padłam do domu, przycisnęłam głow ę rękami. Strząsnąć! 

Zapom nieć!... Obmyć się w jak iejś krynicy czyste j... Zrzucić 
wszystko, jak  szaty zbu tw iałe...

— W szyscy jesteśm y erotom ani... chichotał mi chochlik ja 
kiś posępny na dnie serca. 1 takie to nasze społeczeństwo...

44.
M aj... Słońce... U pały...
Przez otw arte okno mej klasy wpada zapach bzu i płochli

we, okrągłe cienie liści, ruszanych wiatrem.
Chodzę, jak  mara, siedzę na lekcyacli rozbita, z sińcami pod 

oczyma. Prawie nie słyszę, co mówią do mnie.
Pani Szelska radzi mi na wieś wyjechać.
— To wiosna... — mówi. — Ja , ja k  byłam młoda, to mnie 

tak  nieraz przecie rozbierało na wiosnę, że ani weź, rady dać 
sobie nie mogłam. Mówię pani od serca, jak  m atka. Na w ieś... 
a potem za m ąż ...

Zdaje się, że sama ma zamiar postąpić podług ostatniej rece
pty. Zam yśla się tajemniczo, odbiera listy, k tóre drze zaraz...

Służąca moja chodzi z zapuchłemi oczyma. J e s t  tu  w grze 
jak iś pan W incenty.

K tóregoś wieczoru odwiedziła mnie W ładzia. W zdycha i wzdy
cha... J e s t  po słowie z Bolkiem, ale nie mogą się pobrać, bo nie 
m ają utrzymania.

Miłość tu ... Miłość tam ...
Zaprawdę, ona je s t osnową wszystkiego, ona przepaja 

w szystko!...
W tej olbrzymiej fali erotycznej ja  tylko chodzę wytrącona, 

w ykolejona...
Dokąd mam iść?
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Czują znów to, co niegdyś...
Pęd  nieprzeparty pcha ludzi ku sobie. Ludzie param i idą 

przez życie. Osobniki samotne w yglądają dziwnie i dziko.
Orecki zasypuje mnie listami.
„Jak dwa duchy... W przestrzeni... Tylko... Bez zastrze

żeń i bez tchórzostwa...**
Z początku darłam  listy... Przychodzą coraz nowe... Codzień...

45.
Jadę.
Chcę raz w życiu zaznać upojenia ruchu, zachwytu bezgra

nicznego, jak  wtedy, w noc pochmurną w Zalesiu, gdy miałam to
warzyszyć pani Rzeczyckiej... R az w życiu wyjść poza norm y— 
prawidłowość—równe i odmierzone koleje... Być, jak  gw iazda— 
daleka — bezimienna — w przestrzeni... Zycie koczownicze, prze
nośne, ruchom e... O rozkoszy!... Żadnego z tych drobiazgów 
codziennych, które w żerają się w duszę...

. . .  I przyjdzie koniec tej miłości naszej,
Ostatnie iskry wy tleją w popicie,
Pusta oziębłość rozgości się w ciele,
A żądzę zmora przesytu w ystraszy ...

Zorza uniesień, dusz wezbranych święto 
Zagaśnie w szarej przędzy powszedniości. . .
W wyziębieni ciele pustka się rozgości,
.lak w wykłoszonoj niwie, którą zżęto.

Oo damy sobie? Jakie talizmany 
Na długą drogę i na dzień powszedni,
Za raj prześniony wspólnie i wyłkany ? . . .
A może z siebie odarci i biedni 
Z zimnem i wrogiem pójdziemy obliczem 
W dwie świata strony — by sobie być niczem . . .

Co tam ... Bez tchórzostw a!... jak  mówi Orecki...

Wieczorem.
Szłam do sklepu po ostatni sprawunek na drogę. W ogrodzie 

Saskim przesunęła się koło mnie wysoka postać.
Zona Oreckiogo.
Nie zna mnie. Szła z zupełnem zaniedbaniem, patrząc gdzieś 

przed siebie. W tom zgnębieniu pierzchła sztuczna, głupia zalo
tność, k tó ra  Oiockicgo do pasy i doprowadza, a z kobiety tej czy
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ni pośmiewisko wszystkich. Patrzyłam  na nią i wzroku oderwać 
nie mogłam od głębokiej, bolesnej zmarszczki na czole.

Uderzyła mnie myśl:
— Tę zmarszczkę wyżłobiłaś może ty ...
I z błyskaw iczną szybkością rozw ijać się zaczęły myśli, je 

dne z drugich. Czemu się zbliżam do niego? Co nas ciągnie? 
Czy go choć kocham? Nie. Czy on mnie kocha? Nie. P rzy
ciągamy się i odpychamy naprzemian, gram y w kota i m ysz ... 
turniej dwóch dusz rozpróżniaczonych...

. . .  I przyjdzie koniec tej miłości naszej,
Ostatnie iskry wy tleją w popiele . . .

Dlaczego w ięc?...
Zbudził się we mnie głos prostej, elem entarnej uczciwości, 

bez sofizmatów. M arta mówi wprawdzie, że dla tej kobiety by
łoby lepiej, żeby ją  ktoś uwolnił od męża, obelg i poniżeń. Ale 
nie idzie o tę  kobietę... co mi do niej... Idzie o mnie...

Nie chcę abym ja  to czyniła. Nie! nie! n ie !...
Wiem, że Grecki będzie piorunow ał na mój sentymentalizm, 

połowiczność, na to, że nie jestem  człowiekiem, że zaledwie po
wiedziałam : „bez zastrzeżeń i bez tchórzostw a,“ już tchórzę i już 
się zastrzegam ... Znam na pantięć całą tę litanię. Ale uciekam 
od niego od siebie, uciekam, nim się dowie, nim zdoła mnie do
gonić... Uciekam w św iat...

46.
Góry, doliny, wsie, m iasta, wieżyce kościelne, rozwłóczone 

nad dachami chmury dymów, kominy fabryczne, okratow ane przę
sła mostów, w iszary skalne, kurytarze z kamienia, tunele, almy, 
przełęcze, staro zamki na szczytach...

Jadę, jadę ...
W uszach mam szczęk i grzechot pędzących wagonów. 

W ustach smak dymu i kurzu. Oczy mnie bolą od przelatujących 
widoków, od nadmiaru obrazów, od tysiąca tw arzy, co przemijają, 
wchodzą i wychodzą... Przym ykani powieki, znużona. Pędzę na 
skrzydłach pociągu, k tóry  rwie, gwiżdże, jęczy...

Nad wieczorem przyjechałam  na m ałą stacyę Mori. Zapadał 
mrok cichy, bezszelestny, owijał góry łagodne, białe wille, wynu
rzone do połowy z gajów cyprysow ych... Mgły wysuw ały się, 
niby z niewyczerpanego tygla... Widma gór rozpłynęły się w obło
ku liliowym, przejrzystym ... W jechaliśmy w olbrzym ią kotlinę, 
na której dnie, wśród rozmiecionych głazisk, drzemie małe, zielo
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no, jak  szmaragd lago di Loppio... 'Dokoła poszczerbione strażni
ce, wieże strzaskane, złomy druidyczne, rum owiska kamieni, niby 
ślady jakichś zapasów Tytanicznych, gdy namaszczeni oliwą pół
bogowie przerzucali się blokami stupudowymi... Skam ieniała gro
za... zwaliska jakiegoś Oolosseum G igantów ...

— Jestem  we W łoszech... — szeptałam, otw ierając oczy sze
roko, drżąc, jakby  w obawie, że ten sen zbyt piękny rozwieje 
się za chwilę...

Gwiazdy nad dymiącymi szczytam i... W powietrzu zapach 
nieznanych mi kw iatów ... Gąszcze trzcin przebłyskują iskram i 
złotem i... To robaczki św iętojańskie... Zdaje się że całe powie
trze błyska... Po płotach z kam ienia w iją się róże. Niedziela. 
Na każdej stacyjce w siadają i w ysiadają tłum y. „C iao !...“ leci 
ku odjeżdżającym. Dziewczęta bez kapeluszy, o bajecznych oczach, 
z bukietami w ręce, wpadają, śmieją się, przekom arzają z kondu
ktorami. Wagon wypełnia nawoływanie: ,,8’fe divertito?“ „Mol- 
to ! . . .“ K toś rzucił gałązkę pachnącego pnączu „iI biancospino.“ 
Podejmuję ją , przyciskam  do tw arzy ...

.lestem we W łoszech...

47. *

Arco. Stacya klim atyczna w kotlinie górskiej. Gmachy, na 
których wypisano wołowemi literam i: Stabilimenti di cura per so
le, luce, aria ed elettricita...

Długie szpalery krzewów południowych, palmy, youki, ole
andry rozłożyste, magnolie oblepione kwiatem  wielkim, jak  tale
rze, róże... ach, takich róż nie widziałam  nigdy jeszcze! Pokłady, 
nawałnica, po top !... białe, różowe, szkarłatne, żó łte ... kw iat na 
kwiecie, wiszą na murach, pełzają po grzędach, cisną się jedne na 
drugie... kwitną, przekw itają, rozsypują płatki dokoła...

I ani żywej duszy...
Sezon się skończył. Anglicy znikli. W willach pozapuszcza- 

no okiennice, stabilimenti zabite na głucho, plac tennisow y zarósł 
chwastem i perzem. Lampy żarowe zlew ają św iałto na puste alee...

Tylko między gotykam i cyprysów zerwie się czasem wicher 
przelotny, zmiecie parę garści wonnych...

Siedzę na ławce.
Na niebie nawiały chmury ołowiane. Rozbijają się o cyple, 

rwą na strzępy nad czołem startego zamczyska. Drobny deszcz 
pada melancholijnie, od niechcenia... spadną dwie, trzy  krople le
niw e... C zasam i... N iekiedy...
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Pusto, cicho, niby na jesieni, u nas, gdy wszystko zamiera 
i gaśnie. Ale u nas w tedy łąki są zwarzone, drzewa bezlistne 
i wszystko łka glossę o śmierci. A tu ta j róże kw itną, ziemia 
chce żyć!... Czekam, czy z długich w iaduktów  alej nie wypłyną 
strojne postacie, nie zaszeleści jedwnl), nie rozebrzmi śmiech we
soły. .. Czekam ... p a trz ę ...

Godziny p łyną...
Zamek na skale owinął się cały w opony strzępiaste. Od sta- 

cyi przypłynął św ist: odszedł ostatn i pociąg do M ori... ostatni 
ślad życia w tej pustce zamarłej. W lokę się w głąb mrocznych 
cyprysów, pod obłokiem mżącego deszczu, samotna, jak  duch po
kutujący . . .

48.

Kołyszę się w łodzi, nad wodą błękitną, drżącą, ruchomą, 
skier św ietlistych p e łn ą ... Rozkołysane, przelewne fa le ...  Ma
rzenie z szafirów ... Sieć srebrna, w której przebłyskują klejnoty 
turkusów... W  słońcu toń je s t błękitna, jak  tęsknota, w  dali cie
mnieje najczystszym  lazurem. W iatr porusza, ożywia wody, za
pala ognie m igotliw e...

P a trzę  w szczyty okoliczne, przepowiadam sobie leniwo:
— Monte Hałdo... Monte S tibo ... Monte d ’Oro... Monte San 

G iovanni.. .  Colle B rionne...
Góry przesłania leciutki opar rozgrzanej wody. Na pochyło

ściach leżą wille między winnicami. Okolica dzika, smutna. Na- 
skały dźw igają się w prost z jeziora, ponure g łazy wiszą, jak  

groźba. Wielkim trudem i kosztem w ykuta została nad brzegiem 
nStrada del Ponale,u

Tu i tam  jak ieś wsie, m iasteczka nawpół zrujnowane, poczer
niałe, biedne...

Gdzieś, w mgłach złotych, majaczy Malcesine, otoczone ga
jami oliwnymi i tarasam i cy try n ...

I  śnieżny, rozrzepotany żagiel b a rc h e tty ...
Tam już W łochy...
Przewoźnik mój, jak  wszyscy tu, w Rivie, je s t  Włochem, ale 

poddanym austryackim . J a k  wszyscy współziomkowie, nienaw i
dzi Niemców. Tedcschi to nieznośny naród, k tóry  co wiosnę 
wali się po wandalsku do Rivy, ale trzeba go znosić, bo ma da- 
Han. Tedesków można, a naw et należy, ze skóry obdzierać. Te- 
deski nie pozwalają śpiewać hymnu G aribaldiego i sadzają za to 
do k o zy .,. A le ... niechno polityka się zm ien i... My jesteśm y
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Włosi, my nic chcemy służyć w wojsku austryackiem . Fuori 
d'Italia, fuori o stran ier!... ')

Z pomiędzy skał w ypada pęd rzeźwcgo powietrza. Signor 
Georgi przykłada palec do ust ze znaczącym, skupionym uśmiechem.

— Senti? E 1’aria  d ’l ta l ia ! . . .
Powiew z Włocli! Ziemia ol)iecaua! W rota raju  utraconego...
Już  w yłania się Riva z arkadam i nadbrzeżnych gmachów, 

z wysoką sta rą  basztą.
Placyk nad jeziorem  cichy, pusty. O tej porze roku pierzch

ły mizerackie dusze, poszukujące kuracyi „słońcem, światłem i po- 
wietrzem .“ Na ław kach ziew ają oficerowie austryaccy z miną 
wygnańców. Czasem zjawi się turysta, należący do klubu alpej
skiego, lub młoda para w podróży poślubnej. On w tece podrę
cznej szkicuje krajobraz, sutymi dawkami ultram aryny zaznaczając 
żywe, rozbełkotane fale. Ona korzysta z wolnej chwili i praco
wicie smaruje Anńchtslcartc. Potem odchodzą, bardzo zadowoleni 
z podróży i z .siebie.

Na piasku w ylegują się m arynarze, ćmiąc fajeczki. Słoń
ce pełga po ich twarzach miedzianych i niekonicznie białych ko
szulach...

Dopiero po obiedzie zaludnia się, przychodzą W łoszki o cu
downych oczach i brudnych rękach, niby robiąc robotę, a w rze
czy samej rajcując całemi godzinami, bez przestanku, bez umę
czenia. Koło nich uw ijają się czarne, jak  dyablęta, barnbini, umo
rusane, nieznośno, krzykliw e... krzykliwsze chyba od wszelkich 
dzieci świata.

W racam do domu.
Mieszkam przy rodzinie włoskiej, w wysokiej kamienicy, po

środku zaułka, cuchnącego kwaśnem winem. Rodzina składa się 
z matki, czterech sióstr i brata. .Jest jakby  na zawsze zmiażdżo
na nieszczęściami familijnemi, które m iały być wielkie, ofiarowa
na mi dolę smutną i beznadziejną...

Pytałam  jednej z signorin, czy chciałaby za, mąż wyjść? Od
parła, że dość już  przeszła krzyżów w życiu.

— Ależ małżeństwo nie zawsze je s t krzyżem. Może być 
i szczęściem...

O tw orzyła oczy. Czy tak?  Nie w iedziała...
W szystkie cztery m arzą o Italii, której nic znają. Słowa; 

Ymczia, Firenze, Roma wym awiają z żarliw ością uniesienia pobo
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żnego. B rat hył raz w M edyolanie; za powrotem, z głębi serca, 
wezbranego patryotyzm em , krzyknął: „Kvviva 1’lta lia !  Evviva
il G aribald i!..."  i za to siedział trzy  dni w kozie... One nie by
ły nigdy, bo nie mają pieniędzy.

W szystkie cztery za to mają sucboty.
W ieczory są ciche, smutne. W nielicznych kaw iarniach pu

stki. Czarnookie Rivanki, ująwszy się pod ręce, spacerują po dwie, 
po trzy, bez kapeluszy, jak  na wsi.

N ajwiększe ożywienie je s t  jeszcze przy stacyi, gdy przycho
dzi pociąg z Mori. Lampy łukowe oblew ają św iatłem  dziedziniec, 
gdzie się uszeregowali wysłańcy hotelowi w beznadziejnem ocze
kiwaniu gości.

T eatru  niema. J e s t  wprawdzie gmach, ale nie dają w nim 
przedstawień, bo najw iększy dochód nie pokrywa kosztów ...

Sm utno... bezgranicznie sm utno...
Ta miejscowość nie je s t  zdrow a... W szystkie Rivanki są 

blade, przejrzyste, jak papier, zdaje się, że kropli krw i w nich 
niema. Obcy przyjeżdżają tu  po zdrow ie... wypili widać w szyst
kie soki żyzne z tej ziemi — i dla swoich już ich nie starczyło ... 
Mgły kłębią się nad jeziorem ... W ille mrocznieją między kolum
nami cyprysów. Cienie gór majaczą złowrogo i mnie, com się 
nasłuchała opowiadań signora G eorgi’ego i moich signorin, zdaje 
S1ę> że to jakaś ciężka prawica, wisząca nad m iastem ...

41*.

Naprzeciwko mnie, przez uliczkę, mieszka szewc. W idzę go 
przez cały dzień, schylonego nad kopytem. Pracuje i śpiewa:

O Minii, tu piu ne torni...

Rozbita na echa, piosnka powraca do m nie... Na placu, na 
jeziorze, w odgłosach gó rsk ich ... Grano tu niegdyś Cygancryę 
1 cała R iva ją  śpiewa, aż mi się dusza rozdziera ...

Idę kam ienistą ścieżką pod górę.
Od niewidocznych ogrodów, płyną zapachy róż, lip, magno-
egzotyczne, upajające, jak  senne wspomnienie lepszych by

tó w ... Po m urach pną się w inorośle...
Przed oświetlonym tarasem  hotelu „Sole d 'oro“ stoi śpiewak 

w *°dzi. Wiem, że śpiewa dla pieniędzy, dla m arnych paru gro- 
szy, ale ten głos ciepły, egzaltow any łzy mi wyciska z oczu.

Idę coraz wyżej, coraz szybciej, naprzekór sobie, naprzekór 
niokom, które są już dla mnie szyderstwem  -żalem- przeszłością...
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Siadam pod kruszącą się basztą Skaligerów. Wyłomy patrzą 
czarnemi czeluściami. Het, w dole, R iya jaśnieje, poznaczona 
kwadracikam i świateł. Biało drogi do Arco, do Torbole. Viale 
Dante wysadzona kwitnącem i m agnoliam i...

Lampy łukowe ślą w głąb wody drżące, wyłamane sm ugi...
Notti stil Garda! Noce na Gardzie! Są pod tym  tytułem  

walce m arzące— i nowele egzotyczne, canzony i karty  pocztowe. 
Z po za Monte Baldo w yłania się pomału księżyc, welony mgieł 
opadają z przyczół górskich, świetlistość rozpełza się po wodzie, 
płoną błyskaw ice... Gdzieś, pośrodku topieli, rozjarzył się wielki 
krąg zwierciadlany. Drobne św iatełka tańczą dokoła, gonią się 
z chichotem. I kędyś, w powietrzu drży piosenka:

. . . O  Miini, tu pin ne to r n i.. .

Przeklęta  muzykalność włoska! P rzeklęty  kraj melancholii!
Może to dusze dziewic tutejszych, k tóre m rą powoli w ciem

nych izbach starych dom ostw ... Może to ich niew ypłakane tę 
skno ty ... A może to ja  przyniosłam  w sobie ten smutek śmier
te ln y ? ... przebiegam  m iasta — góry — doliny — a 011 za m ną...
I próżno uciekać będę ... On pójdzie za mną w szędzie...

Ukrywam  tw arz w rękach.

. . .  J nigdy już nio wrópą mi 
Wiosenne sny, młodzieńcze łzy . . .
I nigdy drżeć nie będzie pierń 
Jak w te pamiętne szczęścia d n i . . .

Czyż nigdy na jaw ie nie doznam takiego wniebowzięcia, ta 
kiego zachw ytu zupełnego, ja k  wtedy, w Zalesiu? w marzeniu?... 
Kraino cudu i s łońca!... Czemu mnie smutkiem poisz? Czemu 
nie mogę oderwać się od wszelkiego, pozostawionego na tamtym 
brzegu?... Niosę w sobie słowo żałoby, które om racza wszystko 
dokoła. Odemnie się cienie na tej ziemi kładą. Brak jak iś czuję, 
minus niewypełniony. Tylko łzy mam w oczach... i tęsknotę, tę 
sk n o tę ...

50.

I znów uciekam od samej siebie. Z parostatku  na pociąg, 
z pociągu na sta tek ... Tułam się, a ze mną ta  massa uczucia nie
potrzebnego, którego niema oddać komu. Gdy mi się zaczyna 
czynić żlo, gdy widzę, że poprzez uroki nieba i ziemi przeziera 
stare, chroniczne zło -„rachunek !..M Za godzinę już  mnie niema...



Przejeżdżałam , jeziora ciche, tarasy  róż i wawrzynów, wień
ce bluszczu nad zamarłemi willami. Szumiały mi gaje eukaliptu
sów... Ja rzy ła  się flotylla płomienistych gw iazd jez io ra ... P rzez 
wodę leciały dormnie dzwony wioski San Giovanni... Przejeżdża
łam wody, zielone od roślinności, wiszącej po górach, zamknięte 
kondygnacyami gór granatow ych, lapisowych, sinych,—coraz bled
szych, m gławszych, rozw iejniejszych... P a trzy ły  na mnie czarne 
w nętrza Gandryi.

I  znów niósł mnie parowiec po uśmiechniętym szafirze, mię
dzy białemi i różowemi miasteczkami, gdzie w yrastają dwa cudo
wne bukiety tych wód: Ito la  Mądre i Ito la  Bella...

Rzucałam  róże w wodę św ietlistą i płonącą. Patrzyłam  w po
marańczowy smug zachodu za tarasam i gór. W bardzo pogodne 
dnie widać daleki szczyt, uwieńczony śniegiem! Simplon, Sem- 
pione. Nazwy dzwonią, jak  m uzyka... Otom we W łoszech... 
Marzenie zlewa się z rzeczywistością... moje stare, odwieczne ma
rzen ie ... A ja , w kraju magnolii, mam wizye krwi w oczach
i smutek śm iertelny w sercu.

I  gna mnie coś. Z ludzi spotykanych, z miejsc widzia
nych, utw orzyła się jakaś mozaika m glista. W idzę wszystko, jak  
w obłoku.

Lecę... lecę... nie wiem, dokąd...

51.

Nad wodą św ietlistą i bezdenną...
Dokoła olbrzym y granitow e, o czołach z lodowców... Mala, 

słoneczna wioska szwajcarska przy wielkiej drodze Swięto-Gotar- 
dzkiej, łączącej W łochy z Europą środkową. Powozy, samocho
dy, rowery, piesi wądrowcy z tobołam i na plecach i koszturam i 
w dłoni... Od rana do nocy! Aż oczy bolą i w głowie się mąci.

Siadam na stacyi. Koło mnie przepływ ają fale wszystkich 
Hacyj świata. Anglicy, Niemcy, Francuzi, w ystrojeni, jak  do w y
jazdu na corso. Stada Am erykanek, każda z Baedekerem, Koda
kiem, lunetą i ręczną walizką. Istna wędrówka narodów! N ajro
zmaitsze gw ary, typy południowe, oliwkowe cery, oczy dzikie
i płomienno...

Pociąg wpada, wchłania te pstre, różnojęzyczne fale; z tu 
nelów przybiegają jego  gwizdki rozpaczliwe. Na pustej stacyjce 
zostaje zawiadowca i ja.

I tak  co godzinę. Słowa niema do kogo przemówić, bo ka- 
55dy jodzie gdzieś dalej, dąży dokądś, spieszy się ...
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„Pod ścianą ze skal i pod wieńcem borów 
Stoi, cichości pełna i kolorów 

Telia kaplica...11

U podnóża je j siedzę na zrębie kamiennym. Nadenm ą lipa 
aż do wody opuszcza gałęzie, oprószone złotym kwiatem . Woda 
zielono-szafirowa drga, jak  żywa, w strząsa się, ohybocze, wyłamu
je  w garby, przelewa przez samą siebie, rozpływ a z pieśnią wie
kuistą plusku i szumu. Parowce suną, jak  rybitw y srebrne, a za 
nimi w stęgi św iateł — zórz — połysków ... Na dalekich szczytach 
lodowych g ra  słońce...

W tem samem miejscu siedział przed pół wiekiem genialny 
poeta z najukochańszą kobietą. 1 dla niej rw ał żywe, bolesne 
włókna serca i w ił z nich przędzę cudowną. D ziś... To, co było 
skargą, tęsknotą, szałem, czyta na zimno jak iś  „literat," szukający 
wzorów, jakaś znudzona pensyonarka, której zadano ćwiczenie...

Blednie słowo wobec życia. Najpotężniejsze, najgenialniej
sze słowo je s t  tylko formą kruchą i przechodnią... Należałoby 
tw orzyć poemat w m ateryale trwalszym , w iekuistym : w czynie...

...Jezioro  kołysało się od brzega do brzega, rozfnlowane, 
niosąc na sobie łuskę błyszczącą, i cienie od szczytów górskich,
i złote uśmiechy słońca, i ig rzyska wód żywych. Osłonecznione 
lasy mieniły się, jak  wzdęte nu rty  ^ielono-złote. Senność płynęła 
od gór — od borów — od w ody...

W szystko przeszło... w szystko...
Tylko miłość trw a. Ta sama m iłość... Ludzie udarowani 

od losu i ludzie po za nawias życia wyrzuceni, w ogólnej treści 
żyją tak samo. Rozmaitość w powszechności, powszechność w roz
m aitości... Jednak ie  etapy życia: urodzenie i śmierć. Jednaka 
fatalność... Ho wszystko się powtarza — tylko życie coraz nowe 
w yrazy podstaw ia pod to same pojęcia...

I zaczęły się winąć wspom nienia...
.lak to już dawno, gdy chodziliśmy pod rękę przez cieniste 

aleje Łazienek i jedno niebo mieli w sercu. Ja k  bardzo odsu
nęliśmy się od siebie... Z kochanków płomiennych staliśm y się 
obcym i...

J a  błądzę samotnie z kraju do kraju. T y ... Nie wiem, gdzie 
jesteś, nie chcą wiedzieć... O miły, miły, najm ilszy...

•lakże to się stało? -lak to się stać m ogło?.,.
Daleko jesteś, a, pełno tu ciebie... Słyszę głos twój w plu

sku fal, w szumie borów na reglach niedostępnych... Twoja-m na 
zawsze. Przyjdź. Razem patrzeć będziemy w odm ęt lazurowy,
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w płomieniste róże, w obłoki mew, podobnych do dalekich żaglo
wców. Z ust swych pić będziemy pieśń życia... Bez ciebie nie
ma dla mnie życia ...

. . . I  nigdy już nie błysną mi 
Te słodkie łzy, te twórcze łzy,
W których śpiżowy dźwięczy grom ...
Jak za minionych szczęścia dni . . .

I nigdy już nie zabrzmi śmiech,
W gędzących sto rozdzwonion ech. . .

Drżę, nadsłuchuję... Umieram z żalu... Nie umiem żyć bez 
ciebie... Nie umiem, nio mogę. P rzy jd ź !... Po co takie usztu- 
cznienie życia, dobrowolne odarcie z harmonii, czaru, rozkoszy... 
O, drogi mój ...

Po dniu upalnym i złotym nadchodzi wieczór. Gasną szczyty, 
fale i liście. Bladym  korowodem w ynurzają się m gły z wądołów. 
Mgły wiotkie, liliow o... Po świetle błądzą po wodach, a mrok 
czyha na nio, goni je, dusi...

Chłód płynie od lodowców niewidzialnych. W mroku olbrzy
mieją harde głowy kolosów górskich. Po grzbietach ich świecą 
wieńce płomieni. Ogromno hotele jaśn ieją  jak  latarnie. W skroś 
lasów przedziera się wagon, niby długa liszka, nabijana świa
te łkam i...

Rzeczywistość je s t za p iękna... niepodobna opisać jej sło
wem, bo słowo staje się banalne, jak  symbol zużyty — wobec tej 
poezyi realnej i w iecznotrw ałej... Zakryw am  tw arz, dusi mnie 
łkanie, szlocham głośno, rozpaczliwie. W ezbrana fala  uczucia po
ryw a mnie, wchłania, za lew a...

52.
•ladę królewskim szlakiem złota i szmaragdów, pod bram ą 

z tęczy, rozpiętą od chmur do chm ur... Z tęczy pędzących poto
ków.-.. Zachód obryw a róże z wieńca zórz krw aw ych i miecie 
w wodę, palą się żagwie złote w głębokościach, za statkiem  ocie
kają ł z y  rubinowe i płomienne. Roziskrzyła się dal, niby kraina 
m istyczna...

Na sta tku  tłum y. Niedziela. W racają pary kochanków do 
miasta. Koło mnie stoi dziewczyna w stroju berneńskim : biała 
koszula, gorset aksam itny, srebrne gw iazdy i sznury... Uśmiecha 
N,ę ... Miody chłopak z fajką w ustach szepcze jej ciągle coś 
do ucha...

I ja  niegdyś byłam kochana...
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Dusza m oja wtedy, niby kw iat do słońca, rozw ierała się do 
zrozumienia i objęcia cu d u ... Dziś zamknięte wierzeje króle
w sk ie ... N ie rozumiem, nie -wiem...

1 nigdy już nie błysną mi 
Te święte łzy, te twórcze łzy,
L nigdy już nie zadrga pierś,
Jak za minionych szczęścia d n i...

Przeszło. Suchem okiem patrzę w obrazy czarodziejskie. 
W yrosła we mnie tw arda obojętność... Pół Europy przebiegłam, 
szukając zapomnienia. I  nie zapom niałam ... Tylko w sercu, na 
miejscu dawnych uniesień, rozgościła się sucha, grobowa pustka... 
Zmarnowałam życie... Ze w szystkich kwiatów jego  wyziera ku 
mnie śm ierć...

Zdaleka już, całe w błyskach, ogniach i łunach, ja rzy  się 
m iasto... Na jasnem  w ybrzeżu m uzyka...

M yślę:
Czemu gna minie pustka po świecie? Czem je s t ona i jak ie  

jej im ię? Co je j treścią? N ajpierw  była tęskno ta ... Teraz już 
nie tęskno ta ... I3o za jedną  tw arzą ukochaną widzę dziesiątki, 
setki tw arzy  innych... W echa głosu jogo w plątują się głosy in
ne, ochrypłe, rozpaczliwe... Odpycham gazety ... a przecież drżą
cą ręką szukam rubryki jednej i tej sam ej... Patrzę, czyja krew  
zmów oblała kamienie u liczne... jak ie  życia poszły na o fiarę ... 
W pośród uroków nieba i ziemi krzyczy we mnie głos jak iś ob
cy, nieznany, im peratyw  kategoryczny, echo stron da lek ich ... 
Czuję w sobie dominujący nakaz, który  mi pow tarza: „Nio ta k ... 
Nie ta k . . .  Nie t a k . . .“

58.

Jestem  w Paryżu.
Wmęczam w siebie ogólniki, któro w ypada mówić w tych 

okolicznościach: „Oto stolica św iata, ognisko nauki, sztuki i cy- 
wilizacyi, ziemia historyi, w ielka zbiorowość, gdzie idee krążą 
w pow ietrzu .u

Chodzę, potrącana i ogłuszona. W głowie mi się kręci od 
dzwonków, gwizdów, trąbek, krzyków, nawoływań. Ktoś rzuca 
mi w przelocie jakieś słowo, przystaję zmieszana, oglądam Hię... 
Dopiero po chwili miarkuję, że to uwaga żartobliw a, wybryk do
brego humoru galijskiego.

I wlokę się dalej.



Dławi mnie coś, jakgdyby te miliony domów zamknęły mi 
na wieki horyzont św iata i nie m iały już wypuścić z objęć ka
miennych.

Przysiadłam  na jak iejś ławce.
W  ogrodach bez życia sterczą obłuskane gałęzie kasztanów . 

Poschłe, zczerniałe liście wiszą, czyniąc wrażenie organizmu przed
wcześnie zniszczonego. Z wiecznie zachmurzonego nieba płynie 
duszność i upał. Unoszą się kłęby kurzu, dymu i sadzy. W yzie
wy ohydne... Od dzielnic fabrycznych nadjeżdżają furgony, brzyd
kie, obładowane, cicho turkocące...

W ydaje mi się, że miasto to — to wrzód olbrzymi, co się 
położył na ziemi i ssie ją. W szystko pożera, nic za to nie 
d a ją c ...

A, praw da... Oddaje „sztukę, naukę, cywilizacyę..."
Zwiedzam muzea, ziewam nad szpargałam i chińskimi, nad 

posążkami Buddy, nad pirogami Botokudów, nad czerepami, mu
miami. Mijani zakurzone torsy  bez głów, ręce, nogi, szczątki no
sów i zbroić.

W lokę się pomiędzy olbrzymiemi płótnami. Oczy bolą od 
złoceń, barw  i połysków. Przed „Moną Lisą," przed Boticellim 
tłum y, bo obrazy te  zaznaczone są gw iazdką w Baedekerze. Nb. 
Boticelli tylko w ostatnich wydaniach Baedekera. Ci, co mają 
egzem plarze stare, m ijają go, nie zatrzym ując się.

P atrzę  na kopistki. Logion ich. W drążają oczy we wzory, 
w inyślają się całem umęczeniem duszy w tajem nicę cudzej tw ór
czości... M yślę: „I tu zachodzi nieporozumienie." Czy nie nale
żałoby raczej znijść do życia, patrzeć w życie... i tw orzyć? Czy 
życie nie je s t jedyną praw dą i jedynym  celem? Ale sztuka, to 
kraina odrębna. „Odrębność klasowa," powiedziałabym, posługu
jąc się analogiam i z innej dziedziny. Św iat barw , linij, św iatło
cieni, niema z życiem, jako  takiem, nic wspólnego. Nic nie tłó- 
maczy, nic nie objaśnia. 1 dlatego mijam go zimna i idę dalej, 
zapatrzona w czarne pytajn iki mej duszy.

Na placu B astyli stałam  godzinę.
'Pu lud w łasną ręką zburzył ostoję przemocy, zdobył ostatni 

szaniec starych porządków św iata i otw orzył drogę dla nowego 
ż y c ia ...

Ziemia h isto ry i...
Patrzę dokoła, .ladą fiakry, omnibusy, śm iga Metropolitain... 

liiic.li spokojny, uregulowany, daleki od płomieni rew olucyi... J a 
każ latalność prze ludzi, aby sit; poświęcali dla przyszłości, nie
znanej i nieobliczalnej?
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Siadłam na kozioł omnibusu, pierwszego lepszego i tak  je 
chałam przez Paryż. Zmierzch brudny, m glisty, rozw iesił się nad 
miastem, po przez łzy deszczu łyskały nudnie lampy uliczne. Mo
kre chodniki leżały, jak  łachm any błotne przed stopniami sklepów. 
Kaw iarnie i restauracye, teatry , cyrki, rozjarzone od świateł, 
wchłaniały wciąż, to wyrzucały fale ludzi. Pod rozpiętym i para
solami mknęły sylwetki, dążące gdzieś, śpieszące. .Ja ty łko jedna 
wlokłam się bez celu, bez racyi, bez potrzeby. Uderzyło mnie 
raptem  poczucie strasznego osamotnienia. N igdy ostrzej nie w y
stąpiło, niż teraz, wśród gromad ludzkich, rozbawionych w w ie
czór niedzielny. W idziało mi się, że gdybym  upadła teraz i ko
n a ła — taki wesoły Francuz m ruknąłby swoje: „O, la, la !“ i po
szedł dalej, nie oglądając się. Czułam przepaść między tym  tłu 
mem płochym, dowcipnym, ekspansywnym, całym nazew nątrz roz
szalałym wolnością — a mną, płonką niw szarych i stroskanych, 
cichą, sentym entalną, przyuczoną od dziecka kryć się i maskować...

I  czułam jeszcze żelazną spoistość gromad ludzkich i obcość 
ich dla samotników, jak  dla żywiołu przeciwnego, wrogiego, wy
kluczającego je ...

Wśród społeczeństwa trzeba żyć w rodzinie...
Zaczęłam biedź do hotelu, byle się łudzić, że i ja  mam cel, 

dom, p rzystań ... Czułam się, jak  stara, zdezelowana maszyna, 
k tóra na każdy impuls odpowiedziąć może już tylko bolesnym 
skrzypem. W szystko we mnie zniszczało, obwisło, rozprzęgło się. 
Biegłam  do swego pokoiku na piątem piętrze, nie patrząc na nic...

Raptem rzuciło mi się w oczy coś znajomego, rysy  niezapo
mniane, zawsze obecne w duszy...

Stanęłam, przygwożdżona do miejsca.
Uciec, czy zostać?... Sen, czy ja w a ? ... Ukochany, jedyny, 

wzywany łzami bólu, ob łędu ... Dziś właśnie, w takie straszne 
dziś ...

. . .S ta ł  i patrzy ł na mnie.
— Stachna tu ? .. .  — spytał cicho, jakby  przypuszczając, że 

to, co widzi i mówi, to sen ty lko ...
— .la tu ...
— I dziś dopiero się w idzim y...
Patrzyliśm y w milczeniu na siebie.
Postarzał, pochylił się, zrzedłe włosy, zmarszczone czoło mó

wiło o wiclkiem zmęczeniu. To człowiek już skończony...
Mnie łzy się kręciły.
Człowieku, coś uczynił ze sobą!...
1 ze mną...
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Tak mi ż a l... Za ciebie i za sieb ie ...
— S tachna... J a k  to już daw no... ach, jak  daw no!.. Po

wiedz, od kiedy tu bawisz? jak  ci się Paryż podoba?
Zaczęłam mówić o kulturze, ognisku nauki i sztuki, mówili

śmy oboje, przesadzając się w  w ykrzyknikach: „rozkoszne, w spa
niałe miasto!" A potem spojrzeliśmy sobie w oczy— i umilkliśmy...

1 poznaliśmy, że traw i nas jeden i ten sam sm utek... Ze 
oboje wyrzuceni jesteśm y rozmachem jakichś śmig potężnych... 
oboje — rozbitkowie na przeolbrzymiej puszczy... Że przeżera 
nas strach przed obcością nieznaną i bolesne poczucie samotno
ści... że z tym milionowym organizmem nie wiąże nas nic, że gdy 
ustaną płatne i określone stosunki z gospodynią, sklepikarzem i t. d., 
jesteśm y sami, samotniejsi, niż na wyspie bezludnej... Ze ta  kry
nica, o tw arta  i bezdenna, obojętna jest, jak  Fatum ... Ze tu przyjść 
trzeba silnym i zdobywczym, mając zęby tygrysa, a człowiek 
chwiejny i zbolały traw ić się będzie sam w sobie, aż zginie...

Weszliśmy do jakiejś kaw iarn i... J a k  niegdyś... Siedliśmy 
przy sobie, okrążeni hałaśliw ą przeraźliw ie, obcą tłuszczą...

Opowiadał mi, niepytany, o sobie.
— Nie żyję tak, jakbym  chciał. Zycie poszło na prawo, a ja  

na lewo, nie umiem wyplątać się z pęt musu. Może to bezwła
dność... Potoczyłem  się w tę  stronę, to i toczę...

P rze ta rł czoło.
— Ale ty, Stachno... mów mi o sobie... N aw et nie bardzo 

się zm ieniłaś...
Milczałam.
Tyle razy w marzeniach, zaklinałam  go, przekonywałam, sza

lałam... Teraz, na jaw ie, wydawało mi się wszystko, coby powie
dzieć można, zbyteczne — dalekie — m inione...

W dziwnem jasnow idzeniu widziałam  przyszłość jego, jak  na 
dłoni. Przenikało mnie zrozumienie nawskroś życia, nietyłko 
z mego stanow iska; ze w szyskich stron... .Jakgdybym patrzy ła  
z gw iazdy polarnej...

Wiem, że gdy byłam  sztuczna, stylizow ana, chytra i zabor
cza—szalał za m ną... A gdy miłość uczyniła ze mnie dziewczy
nę prostą i wierną, o sercu bijącem tylko dla niego, przestał 
mnie kochać...

Wiem, że i dziś może odzyskałabym miłość jego, gdybym  
przyw działa tę maskę...

Ale nie chcę. Gdybym ruchem palca mogła, zmienić przy
sz ło ść— nie zm ieniłabym ...

Niech się stanie, co się ma stać...
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— Zmęczony jestem , Staclmo — szeptał. — Nio chcę już 
walczyć. Potrzeba mi spokoju ... Chciałbym się ożenić. Cóż 
ty na to?

— Pow inieneś... to będzie najlepiej dla ciebio.
Ten ból g łuchy ... czy wc mnie? N ie... We mnie, lecz 

i po za mną. Gdzieś nieskończenie daleko... Za stu zatrzaśnię
tymi z jękiem  podwojami...

— P ow in ieneś...— powtórzyłam. — To będzie najlepiej dla 
ciebie.

On pa trzy ł we mnie.
— Jaki ja  g łupi... jak i ja  może kolosalnie g łupi... Czuję, 

że przy tobie je s t  szczęście, a brnę gzieindziedziej — i zagrzęznę 
bez pow rotu...

W ziął mnie za rękę. Odsunęłam go.
Zwolna wracaliśm y do domu.
— Czy daleko mieszkasz, Staclmo?
— Nie. Tutaj.
— Naturalnie, zawiadomisz mnie, kiedy cię można odwie

dzić, prawda? Oprowadzę cię po Paryżu ...
— Do widzenia tedy.
— Do widzenia Staclmo.
W iedziałam, że to pożegnanie na w ieki...
Kocham jeszcze, ale kocham miłość moją, nie tego czło

w ieka ...
Marzenie wydęło, wyogromniło do chimerycznych rozmiarów 

miłość tę, i teraz, przy tworze egzaltow anych zadum moich, rze
czywistość wydała się widmem bladem, bezkrwistem .

P atrzę  i szepczę ze zdumieniem:
— Ty żeś to, bohaterze mego obłędu?...

54.
Jesienna g lossa ...
W ielki ogród Tuillcries przerzedzony i poczerniały. Lecą 

liście z drzew, niemasz łabędzi na wodzie, niemasz róż na krze
wach. W iatr dzwoni żałośnie. Złowieszcze podmuchy idą w pół
nocy, a w nich kostnieje każdy promyk słońca.

Wielki chłód garnie mnie w swe ramiona.
Czynię testam enty życia. Istniałam  przecież na powierzchni 

ziemi i lepiej, czy gorzej, ale odegrałam  pewną rolę. Ludzie sty
kali się ze mną, wchodzili w sferę myśli mych i czynów. Więc 
musi w tem wszystkiem być jakaś racya — logika — sens moralny...

O Boże, znaleźć słowo życia...
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. . . Szukając słowa tego, jakby wc śnio 
Idę przez życie i wciąż w dal spoglądam 
Wytężonemi oczyma boleśn ie ...

Jak przez sen idę po życiowej g leb ie ...
Idę przez życię — i wciąż szukam sieb ie ...

Widzą okiem ducha całą moją Odysseję.
Życie realne zdawało mi się grube, cuchnące, obmierzłe. 

Zamknęłam się w  pałacu marzeń, w  cieplarni, gdzie kw itną dziwne 
storczyki nadmiernie wybujałych indywidualności. T sama stałam 
się jak  storczyk, daleki od życia ...

Ale teraz spada odurzenie. Skończyłam z tkliwością, nie 
mam ochoty w patryw ać sią dalej w duszą własną tylko. Potrze
ba mi życia!., życia!.. P ragną żyć na ziemi, z jej bólami i tro 
skami, z jej rozkoszą i pięknem !..

Poem at pisać czynem, tw orzyć w życiu!..
I pierzchnie może zmora dni i nocy, zmora podróży, zmora 

mego istnienia: pustka... Ucichnie srogi głos nakazu wew nętrzne
go, który  dotąd szeptał mi ty lko: „nie tak ...“ „nie tak...“ „nie tak ...“

55.

Na bulwarze $-go Michała spotkałam  nagle — Martą. Zdzi
w iłyśm y się bardzo, zaczęły się całować.

— W y tu?  skąd? Mówiono, że gdzieś po Włoszech błądzicie?
— Byłam i we Włoszech.
— Przyjechaliście zapowne na s tudya? ...
— Zapewne.
— A ja  tu  już  tkwię kaw ał czasu. Przyjechałam  porozu

mieć się co do dalszego program u dzia łan ia ... Ale! czy też wie
cie o Orfickim?

— Nic nie wiem.
— Baba przejęła wasz list pożegnalny... były sceny, awan

tu ry ... Szczęście, że tak  daleko, bo by wam chyba oczy wy- 
d rap a ła ...

— Za cóż tak mnie nienawidzi?
— Bała się, że Ja s iu lek * drapnio za w am i... Oóż chcecie! 

to kwestya bytu dla niej!
Rozumiem.
To już nie romanse, ideały; to groziło porwaniem żywiciela, 

stanowiska społecznego, wszystkiego, bez czego ta  kobieta byłaby 
zerem... I jej sztuczną, wysiloną kokieteryę rozumiem... Idzie



o przykucie męża za jakąbądź cen*;. Toć to kw estya żołądka, 
tragicznie palący interes życiow y...

Rumieniec oblewał innie jak  ukrop.
I ja  m iałabym ... O, wyjść obronną ręką z brudu życia...
Bądź spokojna, niewiasto, o dobro swojo, ze wszystkiem, 

co jego jest...
—  Nieświetnie wyglądacie — rzekła Marta. — Ot, wyszli by

ście za M aryana. Chłopiec szczery, jak  złoto... i czuje chroniczną 
słabość do w as...

— Nie chcą...
W zruszyła ramionami.
— Nie rozumiem, doprawdy. Moje marzenie, to wyjść za 

mąż i mieć dużo, dużo dzieci.
N ieraz dawniej zastanaw iałam  sic;, skąd to żarliw e pragnie

nie w Marcie. Teraz rozumiem. W każdym człowieku tkwi po
trzeba twórcza.

Umysł M arty je s t ustaw icznie w stanie wrzenia. Coraz no
we historyę tam su; rodzą. Teraz znów są demonstracye. Biega 
])o wiecach, zebraniach, wciągnęła i mnie w ten chaos i odmęt. 
Wre walka stronnictw , krzyżują się najszaleńsze projekty, kipi 
ruch niesłychany, oczywiście, ruch języków ... Ludzie kołowaci- 
zny dostali z zakładaniem  kółek, przelicytow ują się wzajemnie 
w obietnicach i głośno brzmiących frazesach. Żeby mieć pojęcie
o takim  kołowrocie, trzeba samemu wejść między tłum  bezkry ty
czny, który słucha i tej i owej partyi i rozw aża: „który program 
przyniesie więcej korzyści realnych." (W yrażenie nie moje, lecz 
żywcem ściągnięte z jakiegoś pisemka politycznego).

Rej wodzi Marta.
Potrzeba tw órcza ciska tą  kobietą, zdw aja energię, czyni ją  

wszędy obecną. Tu przemawia, tam  agituje, jeszcze gdzieindziej 
miota gromy. Nie zgadzam się z nią zawsze; widzę coraz wię
kszy rozłam między nami. Zagrzęzła w doktrynie, w czterech 
kątach sekty, nie dostrzega życia, wszechstronnego życia. Ale 
pomimo to, zazdroszczę jej. Moim bólem obecnym je s t bezpartyj- 
ność. Nie umiem iść drogą stadną, nie zdolna-m do życia grom a
dnego. W prost nie wiem, gdzie iść i do kogo się przyczepić...

I znów, jak  niegdyś, czuję... że wszystko kupi się, łączy 
w pary, każdy szuka swej połowy. Tylko ja  jedna sama je 
stem na świecie.

•la i moja praca ... porzucona praca w Z alesiu ...
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56.
M eeting...
Przem aw ia Marta, rozgorączkow ana i drżąca. Trzeba cisnąć 

krew ofiarną w tw arz kolosowi kamiennemu gw ałtu  i przemocy. 
Zatopić go we krw i... I  jeszcze krw i... i jeszcze!... Spełnimy 
nowe ofiary, oddamy tysiące żyć i jeszcze ty siące!... Aż zdła
wimy przemoc, zw yciężym y!...

A w tedy!...
Pow staje „tow arzysz / 1 gw iazda party i, dyktator.
— Będziemy silni, będziemy dyktow ali prawa. Staniem y na 

straży naszych interesów  klasowych i t. d., i t. d.
Słuchałam ze zdziwieniem, z przykrem  zdziwieniem,
Toż są ludzie, walczący za „równość, wolność, b ra te rs tw o?“
Czyż inaczej przemawiali wszyscy mocarze św iata?
„Silny jestem , więc narzucam moje interesy reszcie śm iertel

ników. Mojem będzie panowanie..."
Zawsze „panowanie .11 Czyż nigdy nie wyplączemy się z te r

minologii przem ocy? Praw da, mówi socyologia, że popęd samo
zachowawczy pcha jednych do wyzyskiwania drugich. Ale... ale...

Jeśli tak, to po co krew  się leje? po co zaludniają się mury 
więzień, po co po tundrach i tajgach rozproszone kości?

Idea... życie gotowani położyć dla idei. Ale jeśli to ma być 
ciasna doktryna garści ludzi...

M arta w oła: „Działać będziemy terrorem , nie szczędźmy 
krwi, kosztom ofiar kupmy przyszłość.

W ygląda, jak  Napoleon w przededniu bitwy. Zdawało mi 
się, że na tw arzy jej widzę luny czerwone, że cuchnie krwią, jak  
rozjuszona pantera.

Spytałam  cicho:
— Kto wam pozwolił czynić te ofiary?
— One same się czynią — odparła.— Tylko was, zagrzęzłych 

w kanonach m yślenia burżuazyjnego, przeraża wielki ruch wol
nościowy!

— Bo ten ruch wolnościowy jednych, je s t  pętaniem  drugich.
— To w alka klas, nieunikniona konieczność historyczna. 

Przeczytajcie tylko parę książek...
Byłam już rozgrzana, na cały głos wołałam:
— O tak, wy tylko czytać umiecie, wy, inteligencya, mecha

niczni przeżuwacze cudzej mądrości i dla zdań, wyuczonych z ksią
żek, szafujecie setkami żyć cudzych!... Wy, k tórzy ani jednej 
sekundy nie poświęciliście na myślenie twórcze!



— Sentymentalizm  w polityce!.. A to coś nowego! Od was 
się pocznie nowa rasa ducha, program y łez i ślam azarstw a!

K rzyczałam :
— Pycha, pycha was rozpiera!.. Che,ecie być na czele, chce

cie kierować ruchom, upajacie się własną wielkością. Wy, inteli- 
gencya, prow odyrow ie!... W yście umieli rzucić hasło głodu znę
kanym i wynędzniałym  tłumom, a czy sami byliście głodni? Czy 
widzieliście wpadłe szczęki, policzki zzieleniałe, oczy obłąkane go
rączką?... Krwi o fiarnej!... A czy widzieliście wpoprzek ulicy 
trup  dziecka z rozkrzyżowanemi rękami, starca, dogorywającego 
pod razami nahajek, żonę, wyjącą, ja k  hyena, nad zwłokami mę
ża? Idźcie na ulicę, stańcie sami z odkry tą piersią, przeciw ku
lom! O, n ie!... wy przednie duchy, w ładcy mocarni, bohatero
w ie!... w kaw iarniach parysk ich!...

Z kilku stron dało się słyszeć sykanie. Zagorzalcy patrzyli 
na mnie z oburzeniem, „tow arzysz4* uśmiechał się drwiąco. Po
wstałam, i skierowałam się ku wyjściu.

— Idź dalej pisać pam iętniki! pogonił za mną śmiech Mar
ty. — Z bibułowego życia zostanie — b ib u ła !...

„Z bibułowego życia zostanie bibuła." Ale ja  nie do bibuły 
wracam. O n ie!... dawno już pozostały za mną grzechy szpar- 
gałowania.

Nie mogę żyć z wam i... m oże'dlatego, że wyście mocne du
chy, umiejące św iat do kolan sobie kłonić, że w tym pochodzie 
zwycięskim depczecie prochy, nie widząc ich; ja  zaś prochem je 
stem i w imię prochów protest podnoszę.

Dość burzenia, dość dzikiej nienawiści. Dość krzyku z pia
ną na ustach. P ragnę harm onii... Chcę widzieć gmach, dźwi- 
gający się zgruzów. Obłąkanej nogacyi przeciw staw ić twórcze 
słowo życia.

— Sentym entalizm ! — zachichocze Marta.
Może. A może to tylko głos zwyczajnej, nie naukowej 

dobroci ?
Ty, Marto, jesteś niew iasta uczona, masz swoją partyę, i ty 

siące argum entów książkowych na zwalczanie mnie. Ale ja  wal
czyć z tobą nie będę. Nie należę do żadnej partyi. Sama, sa- 
m iusieńka na całym świecie...

A teraz rachunki ze sobą...
Pracowałam, jak  z łaski i wzdychałam do niebieskich mi

gdałów. Twierdziłam głośno, żem miernota, ale na dnie duszy

04  PAMIĘTNIK.



przeświadczona byłam, że jestem  „stworzona do wielkich przezna
czeń. “ Przeglądam  pam iętnik... w jednem  miejscu widzę: „Po
trzeba mi całopaleń, ofiarności, uczuć wiekopomnych.“ Szukałam 
wielkości gdzieś po za mną, gdzieś w krainie wzlotów Ikarowych... 
a to tak łatwo. Chcieć za wiele, a nie znalazłszy, odziać się 
w smętek rezygnacyi i pogardliwość do „życia cuchnącego.“ Mo
dna m aska: artyzm, dusza wyższa... Zawsze strona dekoratywna. 
Gdziekolwiek zajrzę do pam iętnika: „ja mądra, ja  głupia, ja  smu
tna, ja  nieszczęśliw a.. .“ wiekuiście ja  i ja ...

O, nie tak, nie ta k ! ...
Precz z bolączkami, z szamotaniem sit; w pętach, z klątw ą 

nieudolności życiowej! Trzeba zejść w  niziny, na samo dno ist
nień ludzkich, ale nie w rękawiczkach i kaloszach „by się nie 
zabłocić.. .“ bez zastrzeżeń, bez pamięci o ja  i nie-ja. Wmyśleć 
się w myśli ich, uchwycić na gorąco tajem nicę duszy, wziąć ją  
„w miękkie dłonie i rozwijać, jak  kw ia t...“ Bez program ow i bez 
party i. A raczej z jednym  program em  czystej m iłości...

Nic dla siebie nie oczekując... N ic...
Zaszyję się gdzieś w kąt, podobny do Zalesia. A choćby 

w samem Zalesiu. Dlaczegożby nie tam  właśnie, w miejscu, gdzie 
błądziłam , nie rozpocząć nowej drogi?

M arta... Orecki... Jakby  wicher ich zmiótł. P a trzę  spo
kojnym wzrokiem istoty, wyniesionej po nad to wszystko. Zga
śniecie, jak  świeczki, przyszłość przejdzie po was, doktrynerzy. 
Nowa frazeologia zabije starą. Tylko to zostanie, co nie je s t 
ogniem żywiołowym, lecz czystym  płomieniem twórczym  — praca 
w imię życia...

Praca odczyszczona z pierwiastków samolubnych. Tak żyć 
trzeba. I będę! Oto ostatni wyraz, któregom  szukała tak długo...

A te strofy spisywane w ciężkie i posępne chwile życia, 
przeszłą—1Tobie, coś był całą moją przeszłością...

Na pam iątkę, żem niegdyś c i ę ------------
Patrzę spokojnie i widzę już, na końcu drogi, przystań osta

teczną... Obym w m inutę pożegnania mogła pow tórzyć słowa — 
Miltona, jak  mi się zdaje:

— Ten jes t prawdziwym poetą, czyje życie było poematem.

M ARION.
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CIAŁA PROMIENIOTWÓRCZE
i

r o z p a d  a t omów.

Co przed kilku laty  pisałem o „atomie elektrycznym " w „Bi
bliotece W arszawskiej," uczyniło mnie mimowolnym jej dłużni
kiem, wym aga to bowiem teraz znacznego już uzupełnienia. Spra
wy tam poruszone rozw inęły się osobliwie, wysunęły siej na tło 
przednie nauki i wygórowały tak wysoko, że odsłoniły widnokrę
gi rozległe, zgoła nowe i nieprzewidywane.

Jeżeli jednak obowiązkiem je s t piszącego dokończyć, co za
czął, nic je s t  bynajmniej obowiązkiem czytelnika pamiętać, co 
przeczytał. To niech mnie usprawiedliwi, że pewnych przypo
mnień uniknąć mi tu  niepodobna.

Atomy elektryczne poznaliśmy najpierw , jako  najdrobniejsze 
cząstki elektryczne z atomami m ateryalnemi, chemicznemi, zwią
zane w „jonach," występujących przy rozkładach chemicznych, 
działaniem prądu elektrycznego powodowanych, ale ukazały się 
nam i w stanie bardziej swobodnym, jako  „elektrony," w promie
niach katodalnych zwłaszcza. Promienie te, doniosłego w nauce 
znaczenia, nie przebiegają zapewne żywo w pamięci naszej, ale 
zabłysną w niej niezawodnie, skoro przytoczę, że są rodzicami 
bezpośredniemi promieni Rontgena, których odkrycie w grudniu 
r. 1895 tak powszechne i żywe wzbudziło zajęcie.

Przypominamy sobie teraz, że promienie katodalno powstają 
przy wyładowaniu elektrycznem w rurze Goisslera, gdy rozrzedze



nie w niej pow ietrza doprowadzone zostaje do kresu, jaki za po
mocą najdokładniejszych pomp rtęciowych osiągnąć można; wy
biegają z katodu czyli z bieguna ujemnego, rozchodzą się po li
niach prostych, a w punktach, gdzie uderzają o szklaną ścianę 
rury, wzniecają jej świecenie czyli fluorescencyę. Ja k  widzieli
śmy, ze w szystkich szczegółów tego zjaw iska zdać sobie można 
sprawę najlepiej, jeżeli przyjmujemy, że promienie katodalne zło
żone są z elektronów, z cząstek niesłychanie drobnych, o wiele 
mniejszych aniżeli atom y m ateryi zwykłej, a rozbiegających się 
z prędkością olbrzymią, przypadającą między l/& a ‘/a szybkości 
światła, co czyni około 60 tysięcy kilom etrów na sekundę. Promienie 
R iintgena pochodzą od promieni katodalnych bezpośrednio, rozbie
gają  się bowiem na zewnątrz rury  Geisslera z tych jej punktów, 
które fluoryzują pod działaniem promieni katodalnych; pojmować 
można, że tak  szybko biegnące elektrony, gdy uderzają o ciało 
stałe, wzniecają falę elektryczną i rozsyłają ją  w przestrzeń, jak  
pocisk potrącający o zawadę w ytw arza falę głosow ą w powietrzu. 
Hypoteza taka daje się dobrze pogodzić z promieniami Rontgena, 
których własności będziemy mieli sposobność w dalszym ciągu 
przypomnieć.

Odkrycie zdumiewających tych promieni Rontgena dało pod
nietę do badań pokrewnych. Nasunął się przedewszystkiem  do
mysł, że powstawanie zagadkowych tych promieni wiąże się 
w ogólności z objawami fluorescencyi; starano się więc dojść, czy 
różne ciała, które m ają własność świecenia, gdy są światłem  na- 
turalnem  oświetlone, mogą również wysyłać pewnego rodzaju pro
mienie niewidzialne. W kierunku tym prowadzone doświadczenia 
fizyka francuskiego H enryka Becquerella zostały powodzeniem 
uwieńczone. Poddaw ał badaniom mianowicie związki uranu, zna
nego pierw iastku chemicznego, występującego w kilku m inera
łach; w ystaw iał je  na działanie promieni słonecznych, a następnie 
w izbie zaciemnionej mieścił je  na płycie fotograficznej, papie
rem osłoniętej. Tą drogą okazało się, że rzeczywiście sole ura
nowe są źródłem promieni przedzierających się przez papier lub 
cienką blachę metalową i wywierających wpływ na płytę fotogra
ficzną. Oczekiwana jednak łączność nowych tych promieni z ob
jawami fluorescencyi nie ujaw niła się bynajmniej, też same bo
wiem działania otrzym ał Becąuerel przy użyciu przetworów ura
nowych, które poprzednio zgoła oświetlone nie były i przez czas 
dłuższy w ciemności pozostawały, a tem  samem nie fluoryzowały 
zgoła, nie świeciły. Becijuerel więc odkrył nowy rodzaj promie- 
ni> promienie uranowe czyli promienie Becquerela, a uran okazał
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sic; ciałem „radyoaktyw nem ,“ to je s t  „prom ieniotwórczemu Nie 
pozostał wszakże jedyną w rodzaju swoim substancyą, wkrótce 
bowiem okazał Curie wraz z żoną nwoją, |)anią Skłodowską-Curie,
ii współcześnie z nimi i profesor G. C. Schmidt w Erlangen, że 
podobnież zdumiewającą własność w ysyłania promieni bez żadnej 
podniety posiadają także związki innego jeszcze pierw iastku, toru 
mianowicie.

Wiadomo, jak  wielki rozgłos zyskały dalsze poszukiwania 
obojga małżonków Curie, k tóre im zjednały w ielką nagrodę No
bla. Pani Skłodowska-Curie przeprowadziła przegląd system aty
czny wszystkich znanych pierw iastków  chemicznych i przekonała 
się, że prócz uranu i toru żaden inny pierwiastek nie ujaw nia po
dobnych działań, dających sic; przy pomocy jej przyrządów wy
kryć. Okazało się przytem , że niektóre m inerały uranowe oka
zują działanie silniejsze aniżeli sam uran, a w szczególności tak 
zwana uranowa ruda smołowa, znajdująca się w Jachim owie (don- 
chimstal) w Czechach, k tó ra  prom ieniotwórczą swą działalnością trzy  
lub cztery razy nad czystym uranem góruje; można tedy było 
przypuszczać, że w rudzie smołowej prócz uranu znajduje się inna 
jeszcze, silniej radyoaktyw na substancyą. Domysł był słuszny; 
z rudy smołowej dobyli małżonkowie Curie pierw iastek bajecznych 
własności, któremu nadali nazwę rad (radium). Z jakiem i wal
czyć przychodziło tu  trudnościami, pojmiemy łatwo, gdy zważy
my, że z tysiąca kilogramów smoły uranowej zdołano wydobyć 
zaledwie czw artą część gram a, czyli pięćdziesiątą część łu ta  chlor
ku radu. Smoła uranowa je s t najobfitszem, dotąd zimnem źród
łem radu, ale i w niej, jak  widzimy, zawiera się w ilości nader 
skąpej, tw orzy bowiem zaledwie część cztero-milionową ogólnej 
jej masy; należało stopniowo wydzielać z niej części coraz bar
dziej zalecające się silną działalnością promieniotwórczą, by w re
szcie szukaną substancyę w zupełnej zdobyć czystości. Pani S k ło 
dowska-Curie osiągnęła isto tny  rekord analizy spektralnej, k tóry 
najczulsze dotychczasowe metody stokrotnie przewyższa.

Prócz radu w ykryła pani Skłodowska nadto inny jeszcze 
pierwiastek promieniotwórczy, k tóry  na cześć swej ojczyzny na
zwała polon (polonium), a do tej grupy przybył jeden jeszcze 
pierwiastek, podolmeż własności posiadający, aktyn (actinium) od
kry ty  przez l)ebierne’a. Z tych trzech nowych pierw iastków  naj 
lepiej znany je s t rad, chociaż w stanie elementarnym dotąd o trzy 
mać go nie zdołano; posiadamy go jedynie w związku z chlorem 
lub bromem, ale ciężarem swym atomowym i właściwem swem wi 
dmem cechuje h u ; dokładnie, jako  pierwiastek odrębny.



Ciała promieniotwórcze objaw iają swą obecność jedynie wy- 
syłanemi przez siebie promieniami. Promienie te są niewidzialne, 
ale o istnieniu ich świadczą sprowadzane przez nie zjaw iska: 
wywołują świecenie ciał fosforyzujących lub fluoryzujących, gdy 
na nie padają; wyw ierają wpływ na płytę fotograficzną, a wre
szcie rozpraszają ładunki elektryczne. Pow ietrze je s t w zwykłych 
warunkach izolatorem, ciała naelektryzow ane chroni od u tra ty  ich 
ładunku; pod wpływem promieni, o których mowa, staje się prze
wodnikiem i rozbraja ciała naelektryzowane. Do dochodzeń tych 
wystarcza zwykły elektroskop. Do pręta  metalowego, zakończo
nego w górze gałką, przyczepione są dwa listki cienkiej blachy 
złotej lub glinowej, które dla osłony od prądów powietrznych osa
dzone są w naczyniu szklanem, gdy górna gałka zew nątrz niego 
wyziera. Jeżeli kulka ta  w jakikolw iek sposób naelektryzow aną 
zostaje, chociażby tylko przez dotknięcie po tartą  laską laku, ła
dunek elektryczny udziela się także prążkom złotym lub glino
wym, które tedy wskutek wzajemnego odpychania rozsuw ają się 
między sobą, a jeżeli przyrząd dokładnie je s t  wyrobiony, czekać 
potrzeba godzinę albo dłużej, zanim nastąpi wyraźne zbliżenie się 
listków, wskazujące ubytek ładunku elektrycznego. Inaczej się 
dzieje, jeżeli w pobliżu elektroskopu umieścimy jakikolw iek prze
tw ór radu: listki opadają i zbiegają się szybko, ładunek elek try 
czny niknie prawie natychm iast. Jeżeli zam iast prostego takiego 
elektroskopu odwołamy się do elektrom etru bardzo dokładnego, 
mamy przyrząd mierniczy, który  dla wykazania drobnych śladów 
Kiibstanoyj promieniotwórczych tysiąc; razy je s t czulszy, aniżeli 
wszelkie inne znane metody analizy fizycznej lub chemicznej. 
Prędkość, z jak ą  rozprasza się ładunek elektryczny przez rozmai
te przetwory, daje miarę stopnia ich promieniotwórczości, a, tą 
drogą poznano, że dany ładunek elektryczny w jednakich w arun
kach pod wpływem czystego chlorku radu ulega nieledwie milion 
razy szybszemu rozproszeniu, aniżeli przez działanie jednakiej ilo
ści uranu metalicznego.

W wielu razach ważną pomoc przy dochodzeniach tych daje 
metoda, fotograficzna, dozwala bowiem śledzić kierunek rozbiega- 
ją iych  się promieni, a ponieważ płyty na działanie promieni przez 
czas dowolnie długi wystawiać można, otrzym ujemy skutki wido
czne i w tych naw et razach, gdy natężenie promieni zbyt je s t 
słabe, by się natychm iast ujawniło.

Wspomnieliśmy też, że promienie ciał promieniotwórczych 
pobudzają świecenie ciał mających własność fluoryzowania; tem 
S1ę tłómaczy, że chlorek radu jaśnieje w ciemności, jakby  roba
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czek świętojański, wysyłane bowiem przez bryłką taką  promienie 
wywołują własną jej fluorescencyę. Gdy na skroni lub na oku 
zamkniętem kryształ taki umieścimy, oko w ypełnia się światłem, 
wszystkie bowiem jego części, a zwłaszcza soczewka, pod wpły
wem promieni radu świecić zaczynają.

Podobnie, jak  promienie Rontgena, tak też i promienie radu 
przedzierają się w niejednakiej mierze przez metale, kości, mię
śnie, dla tego też chciano je  zam iast promieni Rontgena stosować 
do otrzym ywania obrazów różnych części ciała ludzkiego, które 
chirurgii i w ogólności badaniom lekarskim  tak wielkie oddają 
u słu g i; w takim  razie byłby zbyteczny cały zbiór potrzebnych do 
tego przyrządów. Okazało się jednak, że do celu tego nie są 
przydatne, przez rozm aite bowiem tkanki ciała ludzkiego przeni
kają z jednaką prawie mocą, pow stające więc stąd obrazy nie 
okazują różnic dosyć wyraźnych w szczegółach budowy wewnętrz
nej przedmiotów badanych. W yw ierają nadto wpływ szkodliwy 
na ciało ludzkie, a prawie wszyscy badacze, k tórzy z radem mieli 
do czynienia, pomimo wszelkich ostrożności, ulegli bolesnym nastę
pstwom tych wpływów. Gdy ponad drobną bry łką trzym am y przez 
kilka m inut palec, doznaje on silnego zapalenia skóry, k tóre się 
z trudem  leczy. Doświadczenia te zwróciły uwagę, czyby pro
mieniami radu nie dało się zwalczyć złośliwych nowotworów, jak  
raka i wilka, ale to dotąd do rezultatów  stanowczych nie dopro
wadziło.

Promienie radu zresztą nie są jednorodne, podobnie jak  pro
mienie św iatła  wysyłanego przez słońce lub przez ziemskie nasze 
płomienie. Oko bezpośrednio różnic tych nie dostrzega i o trzy
muje wrażenie jednolite, ale gdy wiązka św iatła słonecznego lub 
jakiegokolw iek innego przebiega przez pryzm at, składające ją  p ro 
mienie różnobarwne odchylają się w niejednakowej mierze od pier
wotnego swego kierunku i ukazują się w widmie rozdzielone mię
dzy sobą.

Podobnie dzieje się z promieniami radowemi; pryzm at wpraw
dzie usług swych nam tu odmawia, zastępuje go jednak magnes, 
promienie te bowiem ulegają wpływowi magnesu, ale w niejednako
wy sposób; gdy przebiegają między biegunami magnesu, część 
ich jedna pozostaje względem niego obojętna i zachowuje pier
wotny swój kierunek prostolinijny, część druga skręca w jedną 
stroną, ku jednemu biegunowi, część trzecia wreszcie odchyla się 
w stronę przeciwną. Za przykładem Rutherforda, którem u n a j
staranniejsze w rzeczy tej badania zawdzięczamy, nadajemy tro 
jakim  tym promieniom nazwą promieni ot, j3 i f
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Promienie ot zachowują się, jak dodatnio elektrycznie nałado
wane cząsteczki wielkości atomów chemicznych, które ze znaczną 
szybkością przez rad są wyrzucane. Mają słabą tylko zdolność 
przenikliwości, przedzierać się nie mogą nawet przez papier, 
a w powietrzu zatrzym ywane są przez w arstw ę o kilku zaledwie 
centym etrach grubości. Prom ienie 8 są to cząsteczki o wiele drob
niejsze, naładowane ujemnie; pod każdym względem w yrównyw a
ją  promieniom katodalnyin, a w tych  drobnych cząsteczkach od
najdujemy znane nain elektrony. Prom ienie y wreszcie odpowia
dają promieniom Rontgena, przedzierają się nader łatw o przez 
przegrody i poza p ły tą  ołowianą grubości dziesięciu centym etrów 
w yw ierają jeszcze działania fotograficzne. Różne spostrzeżenia 
prowadzą do wniosku, że promienie y w podobny sposób wytw a
rzane są przez promienie jak promienie Rontgena rodzą się 
z promieni katodalnych; są to więc objawy wtórne, pow stają przez 
uderzanie promieni ^ o zawady stałe, przedewszystkiem  o cząstki 
samychże ciał promieniotwórczych.

Zdumieni stajem y wobec substancyi tak osobliwej, ziejącej 
wciąż samodzielnie promieniami bez żadnej podniety zewnętrznej, 
ale zdumienie nasze wzm aga sii; jeszcze, gdy poznajemy, że kry
ształ chlorku radu je s t także ustawicznem źródłem ciepła, posiada 
tem peraturę wyższą aniżeli otoczenie jego. Dokładne doświadcze
nia wykazały, że jeden gram radu wywiązuje w ciągu godziny 
104 ciepłostki, co znaczy, że wytwarzanem  w ciągu tego czasu 
ciepłem mógłby gram  wody o jeden stopień ogrzać. Tak samo 
działają i inne ciała promieniotwórcze, chociaż w słabszej mierze; 
jeden gram tlenku uranu w ciągu całego roku wywiązuje zaled
wie 0,082 ciepłostki. 1 ilość ciepła przez rad dostarczanego wy
dawać sit; może drobną, ale zważmy, że idzie tu o gram  tylko; 
kilogram radu w ystarczyłby do ogrzania izby w ciągu całej zimy, 
a wobec tego jakżeż słabą przedstaw ia się skuteczność zwykłych 
naszych m ateryałów  opałowych. Co większa, gdybyśm y w końcu 
zimy zasób nasz radu na wadze umieścili, nie dostrzeglibyśm y żad
nego zgoła ubytku, żadnej zmiany; byłby to znowu kilogram  i ta 
kąż samą wysyłałby ilość ciepła.

Objaw ten uderza swą zagadkowością, wydaje się sprzeczny 
55 całym fundamentem wiedzy przyrodniczej. Gdy płonie węgiel, 
zużywa się przy te in ; przeobrażenia chemiczne, jakim  ulega, są 
źródłom ciepła, energii wywiązującej sit; przy jego paleniu, ale 
skądżeż rad czerpie niewyczerpany zasób swej energii. W idzieli
b y ,  że k ryształ taki rozsyła nieprzerw anie trojakie promienie, 
wytwarza wciąż ciepło w ogromnych ilościach, a pomimo to naj
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czulsze nasze metody, najdokładniejsze przyrządy nasze nie wy
kazują w nim żadnego przeobrażenia, żadnego ubytku. Niespo
dziany ten objaw urąga przecież zasadzie zachowania energii, 
k tóra nad przyrodą całą panuje. Od połowy minionego stulecia 
pojmujemy, że zasób energii w przyrodzie pozostaje stale jedna
ki, energia nie w ytw arza się z nicości, ani się w nicość rozwiewa. 
Z przeobrażeniami jedynie spotykam y się energii; wszystkie spra
wy przyrody i wszystkie czynności nasze na zmianach jej form 
polegają tylko, ogólny jej zasób we wszechświecie niezmienny 
zawsze pozostaje. A teraz zasadzie tej, k tóra je s t  podstaw ą wszel
kich naszych pojęć o przyrodzie, przeczy drobna bryłka radu, 
rodzi energię bez żadnej u tra ty  równoważnej, bez nakładu wi
docznego.

Niezłonmość tej zasady, tak naczelnie panującej w nauce, 
wydała się przez chwilę naruszona. Niepewność jednak nie trw a
ła  długo; zbiegły się szczęśliwie liczne i różne badania, by roz
proszyć pomroki ścielące się w dziedzinie nowo-odkrytej. N ie
spodziane te zjaw iska nie po to przybyły, by bankructwo nauki 
dotychczasowej sprowadzić, nie zachw iały bynajmniej zasadą za
chowania energii, ale raczej ujaw niły nowe jej źródła, dotąd przed 
wzrokiem naszym utajone, nieprzewidywane zgoła, a miliony razy 
sowitsze, aniżeli wszystkie jej zasoby dotychczas poznane i zba
dane, które zdołaliśmy do usług na'szych znaglić.

Gdy chemik w pracowni swej ciała przeinacza, gdy związki 
jedne w inne przetw arza, przekształca jedynie układ atomów, na
daje im nowe uporządkowanie w cząsteczkach, które się z nich 
składają. Poznaliśmy, jak  cząsteczki budują się z atomów i jak 
się na atomy rozszczepiają, oznaczyliśmy ilości energii, które się 
przy przeobrażeniach tych oswobadzają lub wiążą. Pierwiastki 
jednak chemiczne i ich atomy pozostawały nietknięte, opierały się 
wszelkim zamachom. Św iat przedstaw ia się nam zbudowany 
z pewnej, ograniczonej liczby ciał elem entarnych, odrębnych mię
dzy Hobą; pierwiastki chemiczne są to substancye niedające się 
już dalej rozkładać; atom y uspraw iedliw iają swą nazwę jako nie- 
działki, których już rozszczepiać niepodobna.

Mnożyły się jednak skazówki, że odrębność pierwiastków 
chemicznych nie je s t  tak bezwzględnie stanowcza, jak wydawało 
się twórcom chemii nowoczesnej; ujawniało się coraz silniej po
między niemi pokrewieństwo, które upoważniało domysł, że dzi
siejsze nasze pierwiastki chemiczne składać się mogą z niewielu je 
dynie pierwiastków rzędu wyższego, a może pow stały i z jednej
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tylko substancyi pierwotnej, ') ale poglądy te nie m iały poparcia 
doświadczalnego, żadnem dostrzeżeniem istotnem  poprzeć się nie 
dawały; atomy w pojęciach naszych były to zawsze najdrobniej
sze cząstki m ateryi, dalej już  niepodzielne.

Stan ten rzeczy zmienił się jednak. W elektronach poznali
śmy teraz utwory od atomów mniejsze, tysiąc przeszło razy drob
niejsze aniżeli atom wodoru. Dały się uchwycić w promieniach 
katodalnych, w ystępują w mnóstwie innych objawów, w yryw ają 
się i z ciał promieniotwórczych. Zkądżeż się w nich biorą, jak  
tam pow stają? Ozyż nie można przyjąć, że atomy tych ciał pro
mieniotwórczych są w pewnym stopniu rozkładu i rozpadają się 
na swe części składowe? Może więc w elektronach odkryliśmy 
substancyę pierwotną, we wszystkich ciałach zaw artą, z której 
św iat cały je s t zbudowany? Pom ysł ten podjął szczególniej fizyk 
amerykański R utherford i rozwinął nową teoryę dezintegracyi 
czyli rozpadu atomów, która w krótkim  czasie zyskała potw ier
dzenie całym szeregiem odkryć nowych i faktów  niespodzianych.

Przedew szystkiem  w teoryi tej rozpadu atomów znajduje 
rozwiązanie zagadka, k tó ra  najcięższy nam szkopuł nastręczała, 
pytanie, skąd ciała promieniotwórcze niewyczerpany zasób energii 
swej biorą. Pojmujemy teraz łatw o, że źródło jej tkw i w doko- 
nywających się w łonie atomu procesach. Ordy rozpada się budo
wa tak ścisła, jak ą  niew ątpliw ie je s t atom, który przecież opiera 
się wszelkim usiłowaniom naszym do jego rozbicia zmierzającym, 
oswobadzać się muszą niezmierne ilości energii, wielekroć potęż
niejsze, aniżeli przy zwykłych naszych działaniach chemicznych, 
gdy w grę wchodzą jedynie cząsteczki, molekuły, zbiorowiska 
atomów, słabszein daleko wiązaniem ze sobą spojone. Samo od
bywanie się elektronów radu rodzi energię jego, wyzw ala ją  raczej.

Zapewne, zaprzeczyć nie można, że do pojmowania takiego 
wyobraźnia nasza z wysiłkiem zaledwie naginać sit; może. Każ
demu elektronowi przypisać przecież winniśmy pewną w przestrze
ni rozciągłość, k tóra obliczyć się daje, ,jeżeli przyjm ujemy .jaką
kolwiek postać oznaczoną, formę kulistą najłatw iej. Rachunek 
w tym razie uczy, że promień takiej bryłki kulistej wynosi zale
dwie trylionow ą część milimetra, a w tak skupionym ładunku 
elektrycznym  istnieć m ają siły niezmierne, które zm ierzają do ro
zerwania części oddzielnych. Są tu trudności pewne, które dalsze 
dopiero badania rozjaśnić zdołają. Ja k  niegdyś umysł ludzki sto-

') Ok „Szkice i>r',,yrodnicz(.'“ (lK!).j r.): „O naturze, pierwiastków che
micznych."
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pniowo zaledwie osw ajał się z niezmierzonemi wymiarami wszech
św iata, tak teraz z mozołem również wdzierać się musi do świa
ta atomów, by wyczytać praw a rządzące ruchami tych drobiazgów 
niepojętych.

Ponieważ każdy pierwiastek chemiczny cechuje się właści- 
wem sobie widmem linijnem, co znaczy, że w stanie świecącym 
oznaczone drgania świetlne wysyła, każdy przeto atom stanowić 
musi układ niezmienny. W sposób najprostszy możnaby atom poj
mować, jako pew'ien system planetarny, do najdrobniejszej skali 
zredukowany, złożony z dodatnio naładowanej bryły centralnej 
i krążących dokoła niej elektronów ujemnych, jak ziemia i pobra
tymcze jej planety po drogach przepisanych wiecznie słońce obie
gają. Układ jednak taki dla wysyłanej przez elektrony energii 
nie mógłby się utrzym ywać statecznie i niezmiennie; należy prze
to odwołać się do układu, w którym  elektrony pozostają we 
względnym wzajemnie spoczynku, ale i z wyobrażeniem takiern 
trudno się pogodzić. Podobne pomysły są jednak przedwczesne; 
zbyt mało jeszcze o elektronach wiemy, by wew nętrzną strukturę 
atomów odgadywać. Spodziewać się wszakże można, że jak  dziś 
chemik rozmaitym układem atomów w cząsteczkach rozmaitość 
związków tłómaczy, tak z czasem z liczby i ugrupowania elektro
nów wyjaśnią się odrębne cechy różnych pierwiastków. Tymcza
sem w ystarczać nam musi świadombść, że atom nie je s t cząstką 
niepodzielną i zachodzą w nim działania wewnętrzne, wskutek 
których oddzielać się od niego mogą cząstki drobniejsze. Widzie
liśmy, że rad wysyła promienie ot, -j i są wszakże substancye 
promieniotwórcze, które wysyłają same tylko promienie ot lub 3, 
albo też te ostatnie w tow arzystw ie promieni liyć wszakże 
może, iż promieniowanie (akie je s t pozorne tylko, powstawać bo
wiem mogą promienie ot, obdarzone szybkością tak powolną, że
nić są w stanie wywierać działań nam znanych. 'A niektórych 
doświadczeń wnosić można, że ciała, promieniotwórcze wysyłają 
zarazem promienie 5 i [j w ten sposób, że na każdą cząsteczkę 
a przypada jedna cząsteczka p. Wypływa, to w szczególności 
z doświadczenia J . Thomsona; gdy bryłka radu umieszczona 
została w osłonie ołowianej, dostatecznie grubej, by wszystkie 
promienie pochłanianiu ulegały, osłona, ta  nie przybrała zgoła ła 
dunku elektrycznego; przeciwne elektryczności cząstek składają
cych promienie ot i p zobojętniły sit; tu wzajemnie, cząstki te ża
lem w jednakich wybiegały ilościach.

Nio zagłębiając/ sit; zresztą w szczegóły niedostatecznie jesz
cze rozjaśnione, zwróćmy się do najważniejszych wniosków leoryi
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rozpadu atomów. Gdy atom danego pierw iastku rozsyła elektro
ny, traci składowe swe części i nie może zachować poprzedniego 
swego ciężaru atomowego, nie może tedy pozostać atomem tego 
pierw iastku i przejść musi w atom pierw iastku innego. Teorya 
zatem rozpadli atomów prowadzi bezpośrednio do wniosku, że 
pierwiastki nie są to ciała niezmienne, ale przeobrażać się mogą 
w inne; ciała promieniotwórcze są to pierw iastki w stanie przeo
brażenia pozostające. Domysł ten R utherforda okazał się w sa
mej rzeczy słuszny. Ram say i Soddy wykazali, że emanacya ra 
du przeobraża się w hel (helium).

Co powiedzieliśmy o w ysyłaniu promieni przez ciała prom ie
niotwórcze, nie wyczerpuje to jeszcze w szystkich ich osobliwych 
właściwości. Gdy bryłka radu umieszczona je s t  na dnie naczynia 
szklanego w izbie zaciemnionej, dostrzegam y wyrywającą się 
z niej mgłę słabo świecącą, k tó ra  zwolna naczynie całe wypełnia, 
a w naczyniu zamkniętem żywość jej blasku przez kilka dni wciąż 
się wzmaga. Jeżeli jaśniejącą tę mgłę zdmuchniemy, przebieg 
rozpoczyna się na nowo, aż naczynie znowu poprzednim blaskiem 
błyszczy. Z radu przeto wywiązuje się ustawicznie wypływ pe
wien, emanacyą nazwany.

Na emanacyę tę nie działają najsilniejsze odczynniki chemi
czne, nie porywają jej kwasy ani alkalia, nie ulega tem peraturze 
żaru, siły elektryczne i m agnetyczne wpływu na nią nie wywie
rają. W tem peraturze jednak bardzo niskiej, wynoszącej około 

-15(1", gdy emanacya je s t oziębiona powietrzem ciekłem, skrapla 
się i osiada na ścianach naczynia. W nętrze naczynia traci wtedy 
swój blask, a jaśn ieją  jego  ściany. .Jest więc emanacya radu sub
stancyą lotną, k tóra wysyła promienie % pobudzające powietrze do 
świecenia i nadające jej własność przewodnictwa. Z tych tylko, 
własności można było gaz ten wykryć, ilości bowiem, jakie dałyby 
się wydobyć z niewielkich zasobów radu, które posiadamy, są zni
komo drobne. Ramsay i Soddy przytaczają, że z <><> miligramów 
radu w ciągu czterech dni otrzym ali '/jo m ilim etra sześciennego 
emanacyi czystej, z powietrzem niezmieszanej, zatem objętość, nie- 
dosięgajacą naw et dziesiątej części główki szpilkowej.

Zebrana w rurze zatopionej, z której inne gazy starannie usu
nięte zostały, świeci początkowo bardzo żywo. Po upływie dni 
kilku blask słabnie, a po kilku tygodniach gaśnie praw ie zupełnie. 
Hmanacya radowa niknie przeto stopniowo, a, w jej miejsce znaj
dujemy ślady gazu innego, który  tam poprzednio niew ątpliw ie nie 
istniał; świadczą o tom badania widmowe. Nowym tym gazom 
je s t hel (helium) pierwiastek chemiczny ztąd pamiętny, żo dawno
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znany był w atmosferze słonecznej, gdy później dopiero, przed 
niewielu laty, odkryty został w powietrzu naszem i w kilku mi
nerałach ziemskich. Jesteśm y tu więc świadkami przeobrażenia 
radu w helium, zamiany pierw iastku jednego w inny zupełnie; po
znajemy objaw, którego nikt poprzednio nie obserwował, który 
niemożliwym się zgoła wydawał.

Cały proces rozpadania się radu został dokładniej zbadany 
i dalej wyśledzony. Emanacya, wywiązująca się z radu, rozszcze
pia się na helium i na część pozostałą, nazw aną rad A  (radium A), 
z którego powstaje rad B, z tego ostatniego zaś rad  6’, i dalej 
kolejno rad  I), rad E, aż cały ten ciąg przeobrażeń znajduje za
kończenie swe w substancyi oznaczonej nazwą rad F. W szystkie 
te ogniwa pośrednie, od radu A  aż do radu F, znane są tylko 
y. własności swych promieniotwórczych; nikt ich nie widział, nikt 
nie zważył. Możemy je  jednak wyodrębniać jedne od drugich, 
a, to według wysyłanych przez nie promieni oraz według czasu 
ich istnienia czyli trw ania ich życia.

Enianacyę radu, jak widzieliśmy, poznajemy ze świecenia po
wietrza, w którem się rozpościera, w ysyła słabo tylko przedziera
jące się przez przegrody promienie obdarzone ładunkiem elek
tryczności dodatniej, .leżeli w emanacyi tej pozostawimy przez 
czas pewien, przez kilkanaście godzin, jakiekolw iek ciało, staje się 
ono także promieuiotwórczem, skąd możnaby sądzić, że na po
wierzchni jego osiadają ślady tej emanacyi. Substancya wszakże 
tak nagrom adzona nie jest.' już tą  samą emanacyą, promienie jej 
bowiem zachowują się odmiennie, przenikają łatw o przez zawady 
i poza grubą naw et ścianą działają na płytę fotograficzną. N a
stąpiło tu ,już zatem przeobrażenie, w miejsce emanacyi pierwotnej 
mamy przetw ór dalszy. Różna trw ałość życia świadczy również, 
że mamy tu z rozmaitemi do czynienia substancyami. Przez trw a
nie życia, danej substancyi promieniotwórczej rozumiemy przeciąg 
czasu, w ciągu którego działalność jej obniża się do połowy, a do
świadczenie nauczyło, że każda z tych substancyj zawsze z jedna
ką szybkością przeobrażenie swe odbywa. Tak rad sam zmniejsza 
się o połowę w ciągu jakiego tysiąca lat, gdy emanacya jego 
zmianie takiej ulega w ciągu czterech dni, a, dalszy stopień tych 
przeobrażeń, substancya, o której mówiliśmy, zalecająca się silnie 
przenikliwemi promieniami, rad C mianowicie, ubywa, do połowy 
w ciągu ‘2H minut tylko. Różnice, jak  widzimy, są tu bardzo zna
czne; illa radu J) trw ałość taka  życia wynosi la t 40, dla radu K  
rok jeden.
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(idy badacz ma przed sobą nową substancyę promieniotwór
czą, rozpatruje rodzaj wysyłanych przez nią promieni, oznacza sto
pień ich działalności, poczein, po upływie pewnego czasu pow ta
rza swe doświadczenia; z dostrzeżonego ubytku wyprowadzić może 
określoną wyżej trw ałość życia, a tem samem rozstrzygnąć, czy 
substancya badana rzeczywiście je s t nowa, czy też znana już z po
szukiwań poprzednich. Tą drogą zdołano ująć wszystkie metabole, 
czyli w szystkie stopnie przeobrażeń pośrednich od radu do radu F, 
w ykryć cechujące ich promienie i ich trw ałość życia oznaczyć.

Wspomniany wyżej rad D  z tego względu zwraca na siebie 
uwagę, że prawdopodobnie identyczny je s t z substancyą poprze
dnio odkrytą, której dano nazwę radołowiu. O stateczny wreszcie 
stopień tego rozpadu, rad F, posiada trw ałość życia 143 dni i je s t 
prawdopodobnie identyczny z odkrytym  przez panią Skłodowską 
polonem, dla którego okres ten czyni 140 dni; podobnie nadto, 
jak  rad F, nie posiada i’ polon promieniotwórczych produktów roz
padu. W każdym razie należy polon ten do najlepiej znanych 
pierw iastków  promieniotwórczych, jakkolw iek dotąd nie oznaczono 
dokładnie jego ciężaru atomowego, ani nie w ykryto jego widma. 
Posiadam y go dotąd w ilościach niesłychanie drobnych; z całych 
milionów kilogram ów substancyi pierwotnej zdołano kilka ledwie 
miligramów wydzielić. -Jest 011 zapewne ogniwem kresowem sze
regu ciał silnie promieniotwórczych. Ponieważ substancya, która 
z rozpadu jego powstaje, własności promieniotwórczych już nie 
posiada, mogła się w ciągu długiego czasu nagrom adzić w zna
cznych ilościach i je s t  zapewne pierwiastkiem  znanym; jesteśm y 
pod tym względem skazani jeszcze na domysły, ale w edług wszel
kiego prawdopodobieństwa rozpada się polon na bizmut lub ołów. 
Przemawia za tem wzgląd, że ołów bardzo często występuje 
w m inerałach promieniotwórczych.

Ody polon stanowi kres całego ciągu tych przeobrażeń, nie 
je s t bynajmniej rad pierwszem ogniwem szeregu, ale sam je s t ró
wnież produktem  rozpadu. Pochodzi od uranu, k tóry  je s t rodzi 
cem (pa,rent element) wszystkich pierw iastków  promieniotwórczych. 
Całego przebiegu tych przeobrażeń od uranu do radu wyśledzić 
dotąd nie zdołano; znamy zaledwie pierwszy stopień rozpadu ura
nu, tak  zwany uran X , ale wiemy, że rad zawsze uranowi towarzyszy, 
a to już samo świadczy o talciem jego pochodzeniu. Nadto we 
wszystkich minerałach zbadanych stosunek ilościowy radu i uranu 
jttst jednaki, na jedną część radu zawsze milion części uranu przy
pada. W edług teoryi rozpadu atomów zdumiewająca ta  łączność 
prosto sit; tłómaczy. Zachodzi tu jakby  równowaga ruchom a:
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Z uranu w ytw arza się w danym przeciągu czasu tyleż radu, ile 
radu rozpada się w tymże czasie. Rad posiada działalność pro
mieniotwórczą milion razy potężniejszą, aniżeli uran i w tymże 
samym stosunku prędzej się rozszczepia. Gdy jedna część radu 
przeobrażeniu ulega, dla jej zastąpienia potrzeba miliona części 
uranu, a stąd w m inerałach dostatecznie starych, by się już do 
równowagi takiej ułożyć zdążyły, utrzym uje się stosunek stateczny 
radu do uranu, jeden do miliona.

Ciała promieniotwórcze nie utrzym ują się niezmiennie, two
rzą się i giną, bytowanie ich je s t wiecznem powstawaniem i ciągłą 
zagładą. Ze smołowej rudy uranowej wydzielić możemy polon 
dziś i po latach całych; oba te przetw ory niczem sie między sobą 
różnić nie będą, ale polon po latach dobyty nie będzie to już dzi
siejszy, ten bowiem rozpadł się już dawno, a natom iast odpowie
dnia jego ilość rozw inęła się z radu. Ja k  polon z radu, tak rad 
rodzi się z uranu, chociaż nie ujaw niły się nam jeszcze wszystkie 
ogniwa tego przejścia stopniowego.

Uran tylko jeden już się nie odradza, ubytek jego pozostaje 
nienagrodzony. J e s t  prostoplastą całej genealogii pierw iastków , 
przodka jogo nic znamy. Cóż więc nadaje mu ten charakter odrę
bny, skąd zdobywa naczelne stanowisko w całym tym osobliwym 
rodowodzie? Odpowiedź nasuwa się łatwo, uran bowiem jestto  
pierwiastek o najwyższym ciężarze atomowym, który  w yraża się 
liczbą 288 (w porównaniu z atomem-wodoru, przyjętym  za jedność). 
Uran tody przedstaw ia się nam, jako pierw iastek zbudowany z naj
większej ilości elektronów, które jakby z przymusem tylko w łącz
ności tej się utrzym ują i najłatw iej ze związku wyrywają, a z roz
padu logo powstający rad ma już ciężar atomowy mniejszy, wy
rażający się liczbą 225.

Co się tyczy aktynu, który został współcześnie z radem i po
lonom odkryty, stanowisko jogo w rzędzie ciał promieniotwórczych 
nic je s t jeszcze wyjaśnione, nic znamy bowiem jego  ciężaru a to 
mowego; p. Godlewski zostawił wprawdzie szereg substancyj po
chodnych z aktynu, ale własnej jogo łączności z uranem nie zna
my. Do pierw iastków  promieniotwórczych należy, jak  pamiętamy, 
i dawniej już znany tor, którego ciężar atomowy czyni 282; przy
pada mu zatem miejsce pomiędzy uranem i radem, a według togo 
najeżałoby oczekiwać, żo występuje; w minerałach, zawierających 
uran i rad. Zdarza się to rzeczywiście, ale nio zawsze, a brak 
ten wymaga jeszcze wyjaśnienia. I \  Godlewski w ykazał również 
kilka, stopni od toru pochodzących, ale odstęp toru od uranu nie 
je s t  zapełniony.
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Ostatniem  ogniwem przeobrażeń radu, jak  widzieliśmy, je s t 
polon. Ciężar jego  atomowy nie został również dotąd oznaczony, 
zapewne jednak przypada około 210. Pow stający prawdopodobnie 
z polonu ołów, którego ciężar atomowy jes t ‘207, już do kategoryi 
tej nie należy. W ypływa stąd, że ciężkie jedynie atomy, co naj
mniej o ciężarze około 210, posiadają jeszcze własności promie
niotwórcze. Są to układy niestateczne, k tóre łatw o w formy trw al
sze przechodzą. Ciała promieniotwórcze przetrw ały jako  zabytki 
dawno ubiegłego, młodzieńczego okresu dziejów ziemi, gdy tw o
rzyły się dopiero składające ją  m ateryały. P ierw iastk i natom iast 
pozostałe, o atomach lżejszych, przedstaw iają się nam jako sub- 
stancye wykończone ostatecznie, które dobiegły już do kresu swych 
przeobrażeń i utrzym ują się w stanie niezmiennym. Ale tu budzi 
się wątpliwość, czy podział taki pierw iastków  chemicznych na 
dwie kategorye odrębne istotnie je s t  uspraw iedliw iony; być może, 
iż atomy lżejsze są także promieniotwórcze lubo w stopniu dale
ko niższym, w mierze tak słabej, że działania ich wym ykają się 
dostrzeżeniom naszym. Czyż przypuszczeniu temu wręcz zaprze
czać możemy dlatego tylko, że przyrządy nasze objawów tych nie 
wykazują? Wiemy przecież, że własności m ateryi są powszechne, 
stopniem tylko natężenia wyróżniają się w rozm aitych ciałach. 
Dopóki w posiadaniu naszem był tylko zwykły, odwieczny magnes, 
ulegało mu żelazo jedynie i kilka jeszcze pokrewnych mu metali ; 
odkąd jednak rozporządzamy potężuemi elektromagnesami, wiemy, 
że wszystkie w przyrodzie ciała posiadają własności m agnetyczne, 
chociaż w stopniu miliony i setki milionów razy słabszym, aniżeli 
stal i żelazo.

W edług tego nic nie stoi na przeszkodzie przypuszczeniu, że 
promieniotwórczość je s t ogólną własnością m ateryi, ilościowe ty l
ko różnice są niezmiernie wielkie. P rzem aw iają za tem nawet 
pewno spostrzeżenia. Tak poznano, że elektroskop w naczyniu 
ołowianem osadzony szybciej traci ładunek swój elektryczny, ani
żeli podobny przyrząd w naczyniu cynkowem, coby wskazywało, 
że ołów obficiej w ysyła promienie, k tóre jonizują powietrze, czyli 
czynią je  przewodnikiem elektryczności. Znani nadto badacze elek 
ktryczności atmosferycznej, E lster i Geitel, wykazali, że w powie
trzu zawsze występuje pewna emanacya promieniotwórcza ; wykryli 
ją  zarówno na szczytach gór, jak  i na dnie kopalń głębokich w iło 
wi zmiennej, zależnej od warunków w atmosferze panujących, od 
Wysokiego i niskiego jej ciśnienia, od stanu jej pogody, od roz
proszonego w niej pyłu, od deszczu i śniegu. W szystkie też źró
dła zaw ierają enmnacyę radową, k tóra obficie zwłaszcza występuje
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w cieplicach znanych z leczniczych swych własności. Toż samo 
tyczy się torfowisk, a być może, że uzdrawiające zalety kąpieli 
torfowych zostają w związku z ich działalnością promieniotwórczą. 
Przemawia za tein i to spostrzeżenie dawne, chociaż nieraz za
przeczano, żc wody mineralne skuteczniejsze są u samych źródeł, 
aniżeli rozsyłane daleko w butelkach.

Skoro w szystkie źródła sprow adzają z głębi ziemi emanacyę 
promieniotwórczą, a ślady jej wykazać się dają i w wodach pod
skórnych, wnieść stąd należy, iż w łonie ziemi mieści się ognisko 
działalności promieniotwórczej; szeroko może rozpowszechniony 
je s t w niej rad lub inne pierwiastki pokrewne, które z dostępnych 
nam m inerałów tak skąpo zaledwie wydzielać możemy. Zagadka 
wnętrza ziemi nie je s t  dotąd rozstrzygnięta; czyż być nie może, 
iż do utrzym yw ania panującego tam żaru, przyczynia się i ciepło 
wciąż przez rad wywiązywane.

Ale taż sama uwaga odnieść się daje i do słońca. W edług 
powszechnie dziś przyjm owanej hypotezy źródło ciepła słoneczne
go wypływ a z ciągłego kurczenia się potężnej tej b ryły; ubytek 
ciepła, które słońce tak obficie na w szystkie strony rozsyła, wy
nagradza się ciepłem, wywiązującem się ustawicznie skutkiem za
gęszczania składających je  gazów. W odległej jednak przyszłości, 
gdy skutkiem procesu tego wzmoże się znacznie gęstość bryły sło
necznej, nie będzie mogło dokonywać się tak prawidłowe skupia
nie, a wtedy ilość ciepła, wysyłanego przez słońce, zmniejszy się 
znacznie, przy zmniejszonej zwłaszcza powierzchni promieniującej. 
Na podstawie podobnych rozważań przypisuje W. Thomson słońcu 
nie więcej nad jak ie  dwadzieścia milionów lat działalności w cza
sach ubiegłych i pięć do sześciu milionów la t w przyszłości. Tego 
rodzaju obliczenia dają się odnieść i do ziemi, a z nich wypływa, 
że od czasu wytworzenia się skorupy ziemskiej, upłynęło nie wię
cej nad dziesięć milionów lat. Rachunki te Thomsona, charakteru 
zresztą bardzo hipotetycznego, nie przypadły do gustu geologom 
i biologom, którzy potrzebują okresów znacznie dłuższych, by w nie 
wtłoczyć uzasadnione swe pojęcia o powolnem kształtow aniu się 
powierzchni ziemi i stopniowem rozwoju isto t żyjących. Odkrycie 
radu przychodzi w porę, by nieporozumienie to usunąć, jeżeli bo
wiem zasób jego  w ziemi tak ogromne ilości ciepła wytwarza, 
nie potrzebujem y odwoływać się wyłącznie do procesu zagęszcza
nia, by zeń wszystką ilość traconego ciepła wyprowadzać. Zasób 
energii św iata przez odkrycie radu zbogacił się w pojęciach na
szych, a. stąd słońcu zarówno jak i ziemi przypisywać możemy 
w przeszłości i w przyszłości długotrw ałość większą znacznie.



Długością okresów rozwoju ziemi geologowie rozporządzać mogą 
swobodnie.

Mimochodem nadmienimy tylko, że spostrzeżono znaczną ana
logią pomiędzy właściwościami promieni w ysyłanych przez ciała 
promieniotwórcze a objawami komet i na tej podstaw ie próbowa
no już oprzeć nową teoryę tych ogoniastych ciał niebieskich, nie
dawno tak  zagadkowych, a i dziś jeszcze nie rozjaśnionych sta
nowczo we w szystkich swych szczegółach. Czy nowa teorya zdoła 
rozjaśnić pozostające jeszcze wątpliwości, nie wiemy dotąd. Z obsza
rów więc niebieskich zstąpm y raczej do względów, k tóre nas tu  
na ziemi bliżej dotyczą.

Jeżeli promieniotwórczość i wiążący się z nią rozpad atomów 
jako  powszechną własność m ateryi uznajemy, to odradzają się 
przed nami dawne rojenia alchemików o transm utacyi metali. Sko
ro pierwiastki ulegać mogą przeobrażeniom, jeżeli z jednych inne 
się rodzą, dlaczegożby mrzonką miało pozostać dobywanie złota 
z m etali pospolitszych, dla czego nie możnaby srebra w złoto za
mieniać? Zapewne zadanie to i dziś jeszcze przebłyska nam w dali 
niedostrzegalnej, ale już jaśniej ująć się daje. Pojmujemy teraz, 
że łatw iej przyszłoby zamieniać złoto w srebro, aniżeli urzeczy
wistnić przeobrażenie przeciwne srebra w złoto, złoto bowiem po
siada wyższy ciężar atomowy, atomy jego m ają budowę bardziej 
zawiłą, złożone są z większej ilości cząstek elementarnych. Wi
dzieliśmy zaś, że rozszczepianie atomów łączy się z wyw iązywa
niem olbrzymiej energii, takiż sam przeto nakład energii zużyć 
potrzeba, by przeobrażenie w odwrotnym  kierunku sprowadzić, 
czyli z danego pierw iastku otrzym ać inny o wyższym ciężarze 
atomowym, a to przy dzisiejszych naszych środkach zdobywania 
energii wym agałoby niew ątpliw ie wydatków, przechodzących zna
cznie wartość produktu zamierzonego. N atom iast nie wydaje się 
rzeczą niemożliwą zamiana w złoto ołowiu, gdyż jes tto  metal
o wyższym ciężarze atomowym.

Nowe odkrycia sprowadziły nas na g runt rojeń fantastycznych, 
ale zdobycze, jak ie  nauka w ostatnich latach osiągnęła, uspraw ie
dliw iają nadzieje najśmielsze. Wiemy i to, że każde odkrycie 
naukowe otw iera też nowe drogi technice, wydziera się poza ścia
ny pracowni badacza i znajduje zastosowanie praktyczne. Nic 
nam nie przeszkadza łudzić się nadzieją, że pow staną z czasem 
fabryki wyrabiające złoto, ten utęskniony przedmiot najgorętszych 
pożądań naszych. Gdyby jednak kiedykolwiek stać się to  mogło, 
nie cenny ton metal byłby głównym celem wytwórczości, ale oswo 
badzająca się przy tem energia.
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W idzieliśmy, jak  obfitem źródłem energii .jest rad, a trw a
łość jego  życia oceniać można na kilka tysięcy lat. W ciągu 
togo czasu jeden gram radu wywiązałby tysiąc milonów ciepło- 
stek, które, w pracę zamienione, w ystarczyłyby do dźwignięcia 
w ielu milionów kilogramów na milę w górę, gdy gram wodoru, 
najskuteczniejszego naszego m ateryału opałowego, w tlenie spa
lony, dostarczyłby tylko trzydzieści cztery tysiące ciepłostek, 
trzydziestotysiączną zaledwie część ciepła, wytworzonego przez 
takąż samą ilość radu. Potęga energii, rozbudzającej się przy 
rozszczepianiu atomów innych, tegoż samego zapewne byłaby rzę
du wielkości.

Gdy kiedykolwiek zdoła człowiek procesy atomowe opano
wać, gdy potrafi rozbijać atomy, jak  dziś wodę na składowe jej 
pierw iastki, na tlen i wodór rozkłada, władza jego nad siłami 
przyrody stanic się potężniejszą, zasoby energii, które mu do roz
porządzania staną, powiększą się tysiąckrotnie, przestanie go gnę
bić widmo wyczerpania węgla, k tóre mu się teraz w niedalekiej 
stosunkowo już przyszłości ukazuje. Czy cel ten wielki osiągnąć 
potrafi, czy zdoła pokonać trudności i przeszkody, któremi naje
żona będzie droga do zwycięstwa, tego nie wiemy, ale to wiemy, 
że nie odstraszą badaczów od ciągłego pochodu, a znajomość ciał 
promieniotwórczych, wynurzająca się dotąd z zawiązku dopiero, 
szybko rozwijać się będzie.

St a n i s ł a w  K r a m k z t y k .



Aktualność czy sztuka?

Z tein pytaniem  tea try  nasze rady sobie jakoś dać nie mogą. 
Postaw ił je  scenie polskiej w W arszawie moment dziejowy i dla 
tego na odpowiedź długo zapewne trzeba będzie czekać. W  in
nej chwili, w normalnych warunkach, publiczność, zwykle scepty
czna wobec kw estyj akademickich, przechyliłaby się bez ceremo
nii, z zupełnym spokojem, idąc tylko za własnem upodobaniem, 
na jedną lub na drugą stronę; dziś nie skłania się na żadną — 
poprostu niema jej w teatrze, a wszelkie dylem aty rozstrzyga za 
n ią ... stan wojenny i związane z nim zachęty do interesowaniu 
się sztuką. W ytw arza się stąd charakterystyczna sytuacya, k tóra 
l»yłaby naw et zabawną, gdyby tak  dotkliw ie nie dawała się uczuć 
wplątanym w nią fatalnie pracownikom naszych teatrów . Oto ten 
sum rząd, który odstrasza publiczność od rządowych teatrów , nie- 
nia czem płacić artystów , grających tam  przed pustemi ławkami. 
Tego rodzaju kłopoty biurokracyi nie zwykły nikogo rozczulać; 

z chwilą jednak, kiedy zaczynają wpływać na kierunek dram atu 
1 komedyi, muszą zaniepokoić każdego, kto gruntowne, a rty sty 
czne przekształcenie naszego tea tru  uważa za jedno z ważnych 
ogniw w łańcuchu wyczekiwanych reform. Finanse teatrów  do
prowadzono do takiego stanu, że nikomu już nie chodzi o reper
tuar; wszyscy natom iast wielkim głosem w ołają: „pieniędzy!“ 
a nieszczęśliwy kierownik ma być tym cudotwórcą, którem u każą 
z próżnego nalewać. Próbuje więc ostrożnie; przykłada delikat
nie rękę do pulsu publiczności i bada lękliwie neurasteniczną jej 
wrażliwość na rozm aite literackie i nieliterackie podniety. A gdy- 
}y tak dawka historycznej m ikstury? Wszak zdarzało się po niej 
*ckkio przyśpieszenie tę tna  i w ykw it na obliczu obiecującego ru- 
nueńca? Złudzenie, niestety! W szystko trw a krótko, a potem po



w raca apatya. A możeby wstrząsnąć organizm palącą kw estyą 
społeczną? Daremny eksperym ent — nerw y zupełnie nie reagują. 
Więc chyba poezya w homeopatycznem rozcieńczeniu, jak iś  łago
dny, nieszkodliwy surogat Szekspira? Gdzie tam! Spazmatyczne 
ziewanie — i na tein koniec. A w kasie ani grosza.

— Więc któż ty  jesteś nareszcie — woła z załamanemi ręka
mi zrozpaczony reżyser, zwracając się do publiczności — czego 
chcesz, fantastyczna, nieuchw ytna istoto; ozem cię przyciągnąć, 
czem zająć można; jak do ciebie trafić: czy aktualnością, czy 
sztuką?

A fantastyczna, nieuchw ytna isto ta w odpowiedzi na te de
sperackie w ykrzykniki idzie do te a tru ... Nowości.

Nic łatw iejszego, jak  cisnąć na nią za to gromy potępienia; 
trudniej nierównie uzasadnić kondemnatę. Fantastyczną, nieu
chwytną, płochą naw et isto tą  bywa wszelka, zwłaszcza w arszaw 
ska publiczność; ale czy taką była w danym wypadku? czy to, 
ozem ją  usiłowano „przyciągnąć," „zająć," miało istotnie siłę a trak 
cyjną, moc zainteresow ania? czy przem aw iająca do niej ze sceny 
aktualność dała jej wrażenia przeżywane poza sceną, a sztuką, 
k tó ra  pokusiła się unieść ją  ponad tragiczną rzeczywistość, czy 
miała po temu poetyczne skrzydła?

W arto się nad tem zastanowić przed wydaniem wyroku na 
lekkomyślność widzów; może też po refleksyi inaczej, spraw iedli
wiej wypadnie podział odpowiedzialności.
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Zacznijmy tedy od spraw społecznych — te najnatarczywiej 
dom agają się dziś głosu; a wśród nich najdonośniej k rzyczy ... 
kwestya żydowska, k tó ra  też w ystąpiła na scenę w „Messyaszo- 
wyeh czasach" Szaloma Asza. Czy wystąpiła, istotnie, jako kwti- 
stya? W intencyi autora — może nie; we wrażeniach publiczno
ści — niezawodnie. Można naw et powiedzieć, że im mniej było 
intencyi u autora, tein uporniej narzucała się widzowi; stąd nie
porozumienie między sceną i widownią, decydujące w znacznym 
stopniu o losach sztuki p. Asza. Młody autor, Zyd, śledzi, z go
rącą illa swych współbraci miłością, owolucye duszy żydowskiej 
w czasach, które nazywa „messyaazowemi," bo się w nich iścić 
mają jakieś zapowiedzi, od wieków z pokolenia na pokolenie prze
kazywane, jakieś nadzieje przyjścia wybawcy, zesłanego przez



Jehow ą illa wyswobodzenia Żydów z wszechświatowej niewoli. 
Patrzym y na najrozm aitsze tej duszy wcielenia w trzech genera- 
cyach, złączonych węzłami jednej rodziny, k tó rą  zgrom adził u sie
bie sędziwy patryarcha, aby synom, córkom i wnukom oznajmić, 
że ostatnie dni długiego już żyw ota pragnie spędzić w P alesty 
nie i tam do wiecznego snu się ułożyć na ziemi i wśród mogił 
praojców swoich. Ze każdy osobnik z pośród licznego potomstwa 
Reb Chunena je s t w pewnym, mechanicznym związku z jakąś 
określoną społecznością, o tem dowiadujem y się więcej z afisza 
niż od członków plennie rozrodzonej familii; a już nic absolutnie 
nie wiemy o stosunku danego indywiduum do środowiska, wśród 
którego żyje. Autor zdawał się rozmyślnie unikać postawienia 
swych bohaterów na gruncie społecznego antagonizmu, lub choćby 
poprostu współżycia. Do zamieszkiwanego przez Reb Chunena 
zakątka w Kazimierzu nad W isłą nie zabłąkał się ani jeden chrze
ścijanin; p. Asz wprowadził nas pod dach żydowskiej rodziny, tej 
rodziny o specyficznym charakterze, k tóra nic niema wspólnego 
ani z ustrojem  społeczeństwa, ani z organizmem państw a i je s t 
tylko wyrazem rasy, rozsadnikiem  gatunku. Można w tej gro
madce spotkać stołecznego, w wielkomiejskim stylu aferzystę; 
i drobnego kupca małego miasteczka; i niemieckiego geszefciarza; 
można z niej wyróżnić sylwetki szwajcarskiego studenta i k ra 
kowskiej kursistk i; można się nawet natknąć na socyalistę, wska
zującego odrazu sposobem w jak i pije herbatę, skąd rodem jego 
socyalizm; ale te znamiona na psychologicznym naskórku w in
dywiduach, które nie są indywidualnościami, w tem peram entach, 
które nio są charakteram i, rozpływ ają się w atmosferze rodowej 
przynależności, odsłaniającej tylko w przebłyskach różne rysy 
jednej, zbiorowej, rasowej duszy. O to, jak  ta dusza reaguje u h  

otaczające ją  warunki życiowe, nie chodziło widocznie autorowi 
wcale; w patruje się natom iast rozmarzonemi oczami poety w sto
sunek jej do wspólnego całemu plemieniu żydowskiemu ideału. 
W szystkie trzy  akty  sztuki niczein innem nie są wypełnione, ty l
ko momentami tego stosunku w rozinaitem oświetleniu uczuć i my
śli jej bohaterów; zdawałoby sit; więc, że ideał sam przedstawi 
"ani si<* jasno w całej syntetycznej pełni. Tymczasem nie potra- 
b uprzytomnieć go w jak iejś określonej, o życie zaczepionej for-
1,|ie, naw et najstarszy piastun tradycy i—Rabi Chunen. Jest-że to 
zresztą tradycya w tein znaczeniu, jak ie  jej aryjskie ludy nadają?
I czy niema więcej złudzenia niż treści w tych wycieczkach umy
słów i serc żydowskich ku historyi, k tó ra  przez dziwną transpo- 
zycyę czasu i przestrzeni, zam iast streszczać w sobie sumę tego,
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co niegdyś było, staje się źródłem nowych marzeń o tern, co kie
dyś będzie i dla semitów dzisiejszych oznacza nie przeszłość, lecz 
przyszłość.

Od tej wątpliwości trudno się obronić, słuchając ekstatycz
nych słów patryarchy przy pożegnaniu jego  ze swoimi u rogatki, 
k tóra w drodze do Syonu symbolicznie dzieli rodzinę na takich, co 
staną z tej i na innych, co znajdą się z tam tej strony ideału. 
Mniejsza o kupczących teraźniejszóścią, w rodzaju Borucha vel 
Bernarda, albo W uj-Kana, których ta rg  dnia powszedniego odcią
ga od wędrówek w fantastyczne krainy; ale wszakże najszlachet
niejszy z wnuków Reb CJhunena, Andrzej, pow tarza ustawicznie: 
„czem ja  jestem , do kogo należę, dokąd mam dążyć? nic mi nie 
dał ojciec, nic mi nie dała m atka; co ja  mam kochać?“ I  w tych 
powracających rytm icznie strofach dźwięczy taki dojmujący smu
tek, taka bolesna tęsknota, odzywają się nuty takiej rozedrganej 
pragnieniem miłości, że ta  pieśń elegijna, śpiewana jakby na 
śmierć nienarodzonej jeszcze ojczyzny, zdaje się płynąć z głębi 
serca samego tw órcy „Messyaszowycli czasów."

Pod takiem zaś wrażeniem publiczność inną zgoła przybiera 
w obec utworu postawę, niż zapewne zam ierzył poeta. „Kwe- 
st,ya“ na skrzydłach m arzeń oderw ana od życia, traci dla widza 
charakter „społeczny;11 urasta  natom iast do rozmiarów zagadnie
nia wszechkulturalnego. „Czas działania: wczoraj, dziś, ju tro" 
objaśnia autor—i publiczność z konieczności rozciąga wyobraźnią 
tę  wskazówkę poza granice czasu i przestrzeni. Staje przed nią 
problem at już nie rasy, nie narodu nawet, tein mniej jakiegoś 
usankcyonowanego praw nie wyznania, lecz pewnego umysłowego 
kierunku, odrębnego ustroju psychicznego, k tóry w historycznem 
żydostwie najpotężniejsze znalazł urzeczywistnienie. 1 w miarę, 
jak poeta wmyśla się i wczuwa w swoją wizyę, wsłuchany 
w dźwięki mistycznej muzyki, dolatującej ze szczytów Syonu do 
brudnej, żydowskiej rogatk i; w miarę, jak  grzm ią w tej muzyce 
coraz donośniej proroctw a tajemniczych przewrotów, a wędrowcy 
sposobiąey się w drogę ku „ziemi obiecanej1' słyszą naokoło sie
bie o d g ło sy  boju i zwycięstwa — jednocześnie widz uprzytom nia 
sobie w izy ę  innego Żyda, który w młodych leciech odebrał sobie 
życie, może dlatego, że również nie wiedział „czem jest, do kogo 
należy, dokąd ma dążyć i co ma ukochać."

„Zydostwo w naszych czasach wspięło się na szczyty, na ja 
kich nie stało od czasów Heroda. Żydowskim jo st duch współ
czesności wszędzie, gdzie nań tylko spojrzymy; żydowskim jes t 
czas najłatw owierniejszego anarchizmu, czas bez poczucia prawa,



bez zmysłu państw owego; czas etyki płciowej i najpłytszej ze 
wszystkich historyozofij—m ateryalizm u dziejowego; czas kap ita
lizmu i Marksizmu; czas, w którym  historya, życie, wiedza zredu
kowane zostały do ekonomii i techniki, a początek sztuki wypro
wadzono z igraszek zw ierząt; żydowskim je s t czas, w którym  ge
niusz uznano za formę obłędu, a k tóry  nie posiadł ani jednego 
wielkiego artysty , ani jednego wielkiego filozofa; czas najskąpszy 
w oryginalność, a nąjzawzięciej uganiający się za oryginalnością; 
czas, k tóry  zam iast ideału dziewictwa stw orzył kult „pół-dziewic“ 
i tem się wsławił, że celebrowanie obrządków seksualnych uznał 
za obowiązek, nie dla tego, żeby jak  Grecy, Rzym ianie zapomnieć 
się w bachanalii, ale żeby się w niej odnaleźć i treścią jej pustkę 
w łasną wypełnić.*1

Tak mówi O tto W eininger.
I żeby nic nie brakow ało do nastręczającej się uparcie para

leli, autor „Płci i charakteru** kończy swoją charakterystykę wró
żbą, w ysnutą z ciemnego, głuchego a jednak rozpaczliwie pewne
go w duszy semickiej poczucia, że coś się w łonie Zydostw a stać 
musi, co będzie tragedyą Zydostwa. „Jak niegdyś, przed wieka
mi—prorokuje ten genialny Żyd—znajdzie się ludzkość powtórnie 
w konieczności wybierania między Zydostwem a chrześcijaństwem, 
między interesem i kulturą, między gatunkiem  a osobnikiem, mię
dzy bezw artością a wartością, między życiem przyziemnem a gór- 
nem, między nicością a bóstwem. Takie są dwa krańcowe bie
guny — trzeciego królestwa niem a.“ A moment historyczny nasta
nie wraz ze zjawieniem się oczekiwanego Messyasza, zbawiciela, 
„który z Zydostw a w yszedłszy Żydów od Zydostw a wyswobodzi.“

K tóra  z dwóch wizyj i kiedy się ziści; czy i jak  obie spot
kać się mogły w marzeniach o „messyaszowych czasach,“ to oczy
wiście należy do tajem nic z jednej strony grobu, z drugiej — ży
wej duszy poety. Nie dla wdzierania się w te tajemnice zesta
wiłem tu widzenia zmarłego i żyjącego; szło mi o określenie z sa
mej możliwości tych zestawień, nastroju publiczności wobec sztu
ki p. Asza. N astrój m usiał być do pewnego stopnia oporny; w y
tw arzały go nietylko niedopowiedzenia w narzucającem się, może 
mimo woli poety, zagadnieniu ogólnej kultury, ale w pracy do- 
twórozej, na k tó rą  autor skazał widza, w plątaw szy w ten proble
mat bądź co bądź polskich Żydów. Publiczność dostosowywała 
ich sama, na własną rękę, praw ie przemocą wyobraźni do pol
skich stosunków; i oto, ilekroć zdawało jej się, że myślą dopeł
nia autora, rozpraszały jej złudzenie westchnienia szwajcarskiego 
studenta: „czem ja  jestem , do kogo należę, dokąd mam dą
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żyć? Nic mi nie dał ojciec; nic mi nie dała m atka; co ja  mam 
kochać?"

To wrażenie stałoby się niew ątpliw ie rozstrzygającem , gdy
by nie jedna w sztuce postać, dająca odpowiedź na najważniejsze 
pytania desperata. M łodziutka wnuczka Reb Chunena, Justyna, 
w Krakowie kształcona, wie czem je s t — je s t Polką; wie do ko
go należy — należy do społeczeństwa polskiego; wie dokąd ma 
dążyć — do narodowych ideałów polskich. Nic jej nie dał ojciec, 
nic jej nie dała m atka — ale jej wszystko dało powietrze, którem  
oddychała, ale jej wszystko powiedziały echa wielkiej przeszłości, 
wśród których błądziła na Wawelu, dumała w Łobzowie, rozpa
m iętyw ała w Kaźmierzu. Więc też wie, co ma kochać — kocha 
Polskę. Zabłąkana w dwudziestym wieku Esterka łaknie królew
skiej miłości nie koronowanego kochanka, ale umęczonego naro
du i z tej miłości zwierza się przed sta rą  Żydówką Ruchlą w sce
nie, k tóra sama jedna wystarcza, żeby w autorze „Messyaszowych 
czasów" odsłonić poetę.

Dla czego ta  poezya szczera, głęboko odczuta spłynęła na 
kobietę; dla czego kobieta je s t nosicielką jedynej idei, przema
wiającej do publiczności językiem  życia i wszystkich jego cier
pień, radości, pragnień i nadziei? W ygląda to znowu, jakby  a r
gum ent popierający wywody W einingera o kobiecości żydowskiej 
psychyki, zwłaszcza, że je s t  coś miękkiego, niewieściego nietylko 
w rozkwilonych wyrzekaniach studenta, ale i w lmllucynacyjnych 
uniesieniach syońskich pielgrzymów, zwłaszcza nadto, że „messya- 
szowe czasy" m ają także w życiu swoją histeryę, której straszne 
konwulsye odczuwamy na sobie. Pan Asz oszczędził nam na sce
nie widoku h isteryczk i; czy jednak przez to ustalił w łasny stosu
nek do dwojga swoich bohaterów; czy dał nam możność wyrze
czenia dokąd się przechyla: ku szwajcarskiemu studentowi, czy 
też ku krakowskiej studentce?

Nie mamy praw a domagać się takiego wyznania w iary od 
autora, który może nie m yśląc o „sensie moralnym" chciał popro- 
stu przedstaw ić dzisiejszą duszę żydowską w rozm aitych jej od
mianach; ale w takim  razie autor nie może mieć pretensyi do 
publiczności, jeżeli dla niej pytania wnuka Chunenowego wierniej 
tę duszę streszczają, aniżeli odpowiedzi jogo wnuczki. Nie może 
tem bardziej, że gdyby nawet w intcncyi p. Asza szlachetne uczu
cia kursistki miały ją  wysunąć na pierwszy plan, przeszkodziła 
temu g ra  panny Pawłowskiej, k tóra to sprawiła, że na czoło obra
zu w ystąpiły  właśnie wszystkie dźwigające antytezę postacie, do
skonale grane przez pp. Gliwickiego, Bednarczyka, Szymanowskie
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go, Rolanda, Szoberta, W ostrowskiego i W ilczyńskiego. Miały 
więc „Messyaszowe czasy" z racyj społecznych mniej przedsta
wień, niż na to zasługiw ały; ale zostawiły po sobie artystyczne 
wrażenie utworu, zapowiadającego niepośledni talent.

Nie można tego powiedzieć o trzyaktow ym  dramacie F ilipa 
Langm anna p. t. „Bartel T uraser;“ niewiadomo bowiem co przed 
dziewięciu laty, kiedy go poraź pierwszy w Niemczech przedsta
wiono, mógł właściwie zapowiadać i trudno dziś zrozumieć jak ie 
go gatunku wrażeniami zdołał podówczas wywołać i przez kró t
ką chwilę podtrzym ać pewien rozgłos.

Był dramatem proletaryatu  — i ta  jego m etryka literacka 
posłużyła mu dawniej za jedyną zapewne kwalifikacyę na scenach 
niemieckich. U nas uznano go za aktualność—temu też zapewne 
zawdzięczał przem ijającą gościnność w repertuarze tea tru  w ar
szawskiego. Tam i tu długo ostać się nie mógł w zetknięciu 
z dwoma potężnenii współzawodnikami: w ojczyźnie—z Gerhardem 
Hauptinannem; w W arszawie — z życiem.

„Tkacze" przez pewien czas nikomu spać nie dawali. Nie 
mówię oczywiście o „oburzonych," którzy, w imię „zagrożonego 
ustroju społecznego,“ zakazem policyjnym podnieśli, naw et w pow
ściągliwych, entuzyazm dla tej genialnej kreacyi; mam na myśli 
tych, którym  ten nastrój pewnych odłamów publiczności wciskał 
pióro do ręki, mnożąc w niepokojący sposób zastęp naśladowców. 
P ala  wszelakich imitacyj zalała wtedy rynki literacko-teatralne; 
sukcesy zaś różnych przedrzeźniaczy dowodziły przedewsżystkiem, 
jak  mało, jak  źle rozumiano samego H auptm anna. P isarze nie
wątpliwie u talen tow an i: Langmann, Adamus, Heyermanns, zdo
bywszy się zaledwie na lila,de, niezdolne do życia plagiaty , pró
bowali prześcignąć arcywzór, już to wprowadzając „bohatera," już 
znowu „ożywiając akcyę" lub też realizując na scenie jak iś „świa
topogląd." Bohatera zwłaszcza brakowało publiczności, a nawet 
krytyce. I mało komu mieściło się to  w głowie, że w tragedyi 
wdzierającego się na scenę dziejów „czwartego stanu" bohaterem, 
który zaczyna w oczach naszych „robić historyę," je s t  tłum ; że 
wywyższył „Tkaczów" nad wszelkie teatra lne bohaterstw a wła
dnie brak herosa; że w prawdziwym dram acie pulsuje sercowem 
tętnem fatum, los nieunikniony, nieprzeparta siła, posługująca się, 
jak  narzędziem, czynami ludzkiemi —• a w „Tkaczach" głód je s t 
tą silą, w oboc której, zapominając o innych poza nią potęgach 
życiowych: o inteligencyi, o fantazyi, o mocy twórczej, o woli 
świadomej, nie widzi się przed sobą nic więcej prócz chaosu i ży
wiołowej, rozpaczą na oślep gnanej ciżby. I w tein tkwi prze



dziwny zmysł dram atyczny Hauptmanna, który, odgrodziwszy się 
rozmyślnie od reszty świata, w zakątku, gdzie patrzy ł na naro
dziny sooyalizinu, z artyzmem wielkiego realisty , obywa się bez 
„rozszerzonych w idnokręgów11 i bez socyalistycznej tezy, zosta
wiając mdłym naśladowcom swoim pokusy „kwestyi robotniczej.“

Ze słabością kuszonych nie liczyło się snać kierownictw o re
pertuaru w naszych teatrach; natom iast wydaw ała mu się wido
cznie siłą atrakcyjną sama „kw estya,“ bo innym motywem trudno 
byłoby objaśnić wystawienie dram atu Langmanna.

— N a porządku dziennym zatarg i z dyrektoram i i m ajstrami 
w fabrykach; naokoło strejk i; wszędzie ostra walka pracy z ka
pitałem ; trzeba coś w tym  guście dać na scenie, tea tr  powinien 
iść za prądem; scena, k tóra w kwestyach społecznych wszędzie 
w yprzedza życie, nie może dać się prześcignąć życiu.

Tak zapewne rozum owała reżyserya; takie prawdopodobnie 
było jej wyrachowanie. I rachuba omyliła, zwłaszcza gdy spró
bowała oprzeć się na konkurencyi z życiem. „Kartel Turaser" 
zaledwie zdążył przemknąć się przez scenę.

Przy ocenie tego faktu, bądź co bądź charakterystycznego, 
wypadnie z góry usunąć wszelkie motywy literackie. Większość 
publiczności tutejszej nie zna dwóch najpotężniejszych dzieł, z któ- 
reini porównaćby mogła bezkrw isty utw ór Langm anna: nie wi
działa na scenie ani „Tkaczów“ Hauptmanna, ani „Ponad siły“ 
Bjornsona. Nie akademicki zatem spór o wyższość bohatera nad 
tłumem, lub tłumu nad bohaterem  w płynął na jej postaw ę wobec 
„Turasera;“ ale otaczający ją  żywy dram at, przy którym  zblednąć 
musi wszystko, co jest tylko literatu rą  i co potęgą twórczą nie 
przekształca życia na wielkie dzieło sztuki.

Nie brak nic w tym dramacie. J e s t  nieosobistym — odpo
wiada więc w pewnej mierze i w pewnych formach Hauptman- 
nowskim ideałom. Poza działającemi massami stoi, w ytw arza roz
paczliwe sytuacye i prze do tragicznych katastrof niewidzialna 
a niemniej impulsywna siła — nędza, przybierająca w pewnych 
momentach postać głodowego widma; g ra  namiętności, dziczeją
cych w miarę rozwoju „akcyi,“ snuje się w krwawych scenach 
z pozorami odmętu, bezładu, w gruncie rzeczy z tajem niczą jakąś, 
straszną konsekwencyą. Ponad wszystkiem zaś unosi się teza, 
k tórą życie ma dopiero skrystalizować, a k tóra streszcza się w tej 
chwili w parafrazie słynnego zagadnienia z doby wielkiej rewo- 
lucyi francuskiej: „ozom jes t dziś „stan czw arty?"- niczom; ozem 
chce być ju tro?  w szystkiem .“
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I tu  zatem, jak  przy „kwestyi żydowskiej,11 rozszerzają się 
w stosunku do sceny widnokręgi społeczne; tylko tam odsuwał 
je  w dal, może mimowolnie, poeta; „kwestyę robotniczą** rozpiera 
poza ramy teatru  i na wyżyny wszechludzkiej kultury  dźwiga — 
życie, za którem  dopiero lite ra tu ra  będzie musiała podążać. Lu- 
bliński w swoim „Bilansie modernizmu** zauważył, że błędnem je s t 
mniemanie, jakoby „Tkacze** byli dram atem  współczesnego ruchu 
socyalnego; dziś bowiem już nie sam głód je s t tego ruchu sprę
żyną, jak  go po mistrzowsku uobecnił Hauptm ann w swoich 
obrazach niedoli robotniczej na Szląsku w czwartym  dziesiątku 
zeszłego stulecia, zam ykając poniekąd seryę poetów tej niedoli: 
Tomasza Hooda, Jerzego Sanda, Eugeniusza ttuego, W iktora Hu
go, Heinego i F reilig ratha. Fizyognomia antagonizm u społeczne
go, stanowiącego duszę dram atu proletaryatu, zmienia się istotnie 
w najnowszych czasach; przybyw ają jej wyrazistsze rysy, zacie
rające potrochu żywiołowe cechy tego zagadkowego oblicza; od
zyw ają się zróżniczkowane już z zamętu instynktów  uczucia. Bo
haterów jeszcze niema; ale już od szarej, bezimiennej masy odry
wają się uosobione w żywych postaciach bodźce psychologiczne 
socyalnych przeciwieństw. W drugiej części dram atu „Ponad si- 
ły “ Bjornson w prowadza do domu pracodawcy wcielenie miłości, 
kobietę, wychowawczynię jego  dzieci, gdy jednocześnie b ra t jej 
w fabryce, otumaniony podszeptami nienawiści klasowej, przygo
towawszy zgubę zgromadzonych na naradę przeciw robotnikom 
fabrykantów , grzebie ich pod gruzam i wysadzonej w powietrze 
willi. Zakończona zbrodnią tragiczna walka nienawiści z miło
ścią, otw iera w epilogu, może bez intencyi autora, zatrw ażające 
na przyszłość horyzonty. Pracodawca, ocalony cudem z katastro 
fy, nawrócił się ku hum anitarnym  uczuciom, niewiadomo jednak 
czy pod wpływem miłości, czy pod brzemieniem strasznych ka- 
lectw, jakich przy wybuchu sta ł się ofiarą. Miłość złamana, mi
łość bezwładna — oto symbol nadchodzących czasów. Żyją wpra
wdzie dzieci kaleki, chowane zdrowo pod jej skrzydłam i; ale no
we pokolenie jeszcze nie wyrosło, a tymczasem na scenie te ra 
źniejszości nienawiść szaleje.

Tego szaleństw a jesteśm y właśnie świadkam i; to je s t  naj
nowsza postać dzisiejszej tragedyi proletaryatu. Twórcą jej -ży
cie; widzem i przymusowym aktorem  jednocześnie—społeczeństwo; 
bohaterem —bo występuje już  w tej fazie bohater — figura nowa, 
wcielająca dojrzałą niby ideę socyalizmu — agitator. Ten boha
ter gtoi, właściwiej m ów iąc— kryje się poza tłumem; indywidual- 
“ ego niema nic w jego obliczu, k tóre lubi być^bezosobowem
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i przerażać ekspresyą żywiołowości. Ale od siły żywiołowej od
biegliśmy już daleko; kierow nika jej, działającego świadomie, ce
lowo, wyczuwamy na każdym kroku, wtedy nawet, w tedy szcze
gólniej, gdy przedrzeźniając kataklizm ow ą potęgę, używa czynów 
ludzkich za narzędzie; gdy inscenizuje pod bezpieczną osłoną roz- 
namiętnionych przez siebie mas sztuczne zbiorowelieroizmy. W prze
biegu tego dram atu spraw dza się niew ątpliw ie spostrzeżenie S. Lu- 
blińskiego, że chodzi tu  już nie o „nagi głód,“ lecz o wyładowanie 
energii dźwigającego się z nizin „czw artego s ta n u ;“ o ile jednak 
ta energia ma być według autora „Bilansu** twórczą, jak ie  kryje 
w sobie „wizyonerskie nadzieje przyszłości“ — na to patrzym y 
wszyscy. I kiedy każdy dzień przynosi nam dantejskie obrazy 
spustoszeń m ateryaluych i moralnych, zezwierzęcenia natury  ludz
kiej, orgii znieprawionych instynktów ; gdy wrażliwość naszych 
nerwów zdaje siej wyczerpywać do ostatka, wtedy mamy się zain
teresować losami B artela  Turasera!

K tóż w rezultacie je s t ten Bartel Turaser i dla czego wła
ściwie mamy się nim zajmować? Człowiek bardzo nieszczęśliwy 
i bardzo nudny, bo namiętnie lubi mówić o swojem nieszczęściu. 
/  gruntu uczciwy, stanął jednak, przyciśnięty nędzą, w kolizyi 
ze swoją uczciwością, jako jedyny świadek w sprawie sądowej, 
wytoczonej znienawidzonemu m ajstrowi, od którego mógł uwolnić 
fabrykę zeznaniem prawdy, a którego z namowy żony ocalił kłam
stwem za, pieniądze, potrzebne na ratow anie chorego dziecka i na, 
<• 111eb dla całej rodziny. W yrzuty sumienia, cofnięcie fałszywego 
zeznania z dobrowolną pokutą w więzieniu za krzyw oprzysięstwo 
oto wszystko. Słowem zam iast H aup tm anna— Anzengruber.

Gdzież tu więc poza psychologią bohatera, w nieustającym  
rozsnuwaną monologu, owa aktualność, k tó ra  miała usprawiedli
wić reźyseryę? gdzie wyraz chwili bieżącej, „kwest,ya robotnicza?*1

.Jest tego wszystkiego po trochu w drugim akcie sztuki 
Iiangmanna; je s t  i wiec strejkujących robotników ; i rozdawnictwo 
żebraczych zapomóg z kasy strejkow ej wygłodzonym biedakom; 
i uchwała pokonanych nędzą o zaprzestaniu bezrobocia; — jes t 
naw et coś więcej, bo sensacyjna, z za kulis dolatująca w rzaw a 
pościgu robotników za oskarżonym o zdradę Turaserem. I może 
na publiczności, śledzącej te sceny w normalnych warunkach, w y
warłyby one jakieś wrażenie; ale dziś nietylko fikeya wygląda 
bezbarwnie wobec, rzeczywistości, lecz zostawia widzowi tyle zim
nej krwi, że może postawić zapytanie: w jakim  artystycznym  
związku znalazł się ten cały akt, z resztą akcyi i z dramatem psy
chologicznym, odgrywającym się w sumieniu bohatera; czy i w j a 
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kiej zależności pozostawał strejk  od spraw y m ajstra, zagrożonego 
kryminałem; dla czego się rozpoczął, dla czego ustał, o ile sto
sunek wezwanego przed sąd m ajstra do robotników był wyrazem 
stosunku do nieb samego pracodawcy i o ile w ytw arzał pewien 
typ  „kwestyi robotniczej?" Wiemy już ze zwięzłego przytocze
nia treści „Bartela Turasera," że niema tam  odpowiedzi na te  py
tan ia  i że reżyserya, nie troszcząc się ani o jedne, ani o drugie, 
dała się poprostu zabypnotyzować luźnemu w dramacie epizodo
wi strajkowemu. Hypnoza nie podziałała na publiczność, mimo 
zręczną charakterystykę grom ady robotniczej i ruchliw ą tego epi
zodu inscenizacyę, mimo bardzo dobrą grę zbiorową, na tle któ
rej w yróżniły się plastycznie pojedyncze role, interpretow ane z ży
ciem przez pp. Bednarczyka, Siemaszkę, Brydzińskiego i Wojda- 
łowicza oraz przez panie Barszczewską i Pichor.
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II.

Wobec obojętności widzów dla kwestyj społecznych, zwróco
no sii; znów do ich patryotyzm u z ryzykow ną tym razem preten- 
syą, żeby sankeyonował na scenie taki motyw „dziejowy," jak  
romans Napoleona I z panią W alewską. Patryotyzm  znalazł się 
w dość kłopotliwej sytuacyi, której treścią zdawało się być takie 
mniej więcej rozumowanie:

— W idzieliście wielkie początki Polski za K azim ierza; wi
dzieliście w spaniały wysiłek narodu podźwignięcia w sejmie czte
roletnim  upadającej ojczyzny; patrzyliście na to, jak  sztuka z rów
nym zapałem pod hasłem odrodzenia pracow ała; zajął was nawet 
rozpustnik W ęgierski w chwilach, gdy mu przez głow ę lekkodu- 
cha przelatała  myśl napraw y Rzeczypospolitej; mieliście przed 
oczami cnoty, umiejcież spojrzeć na grzechy.

— Dobrze, odpowiadał patryotyzm , ale mi pokażcie takie 
grzechy mojego narodu, w których wielkości tkw i tragizm , godny 
twórczego gniewu poety i artysty . Nie zadrżę przed Targowicą, 
w trącającą Polskę w przepaść; z odrazą wejdę do alkowy, w któ
rej pani W alewska „ratuje Polskę."

Tak mówił patryotyzm  i . . .  zaglądał dość często do tej alko
wy. Nie obwiniajmy go. Szukał tam przecież nie pani W alew
skiej; szukał bożyszcza, nieobalonego przoz stuletnie nawałnice— 
szukał Napoleona. Wiek wkrótce upływa od zjaw ienia się w W ar
szawie zwycięzcy z pod Jeny. To praw ie aktualność, a wobec



blizkości pamiętnej rocznicy, ktoby tam  zważał na to, że wielki 
cesarz obchodził się z kobietą, jak „mały kapral?" W idzieć go 
w aureoli tryumfów, wkraczającego na ziemią polską; patrzeć, 
jak  na zamku królewskim przygotow uje epopeę legionów i gloryę 
1809 roku; śledzić błyski geniuszu, rozdzierające chmury, zawisłe 
nad przyszłością św iata—czyż to nie w ystarcza? Między karczmą 
w Jabłonnie a numerem w hotelu Angielskim w W arszawie, spo
ro jeszcze wody w Wiśle przepłynie; tymczasem ten budowniczy 
nowej Europy w naszych oczach gra o w ielką staw kę z historyą
i, niby k a rty  w ręku, tasuje lądy, morza, ludy, narody, państwa. 
Przez krótką chwilę my jesteśm y w grze jego atutem. I zapomi
nając kto w ygrał a kto przegrał, wołamy, jak  F aust czarami od
młodzony, w yciągając ręce do tej chwili: „zatrzym aj się! jesteś 
tak piękna!"

Romans? Gzemużby nie? Zdarzają się takie epizody w ży
ciu geniuszów. Tem gorzej dla tych, k tórzy w epizodzie widzieli 
moment, choćby niedłuższy nad oka mgnienie, naszej porozbioro- 
wej historyi; k tórzy go do godności dziejowej dźwignęli. Takim 
go snać ujrzał powieściopisarz Gąsiorowski, takim  sią widocznie 
wydaw ał inscenizatorowi powieści, panu Nikorowiczowi, skoro 
w ykroił z niej aż pięć aktów, zaludnionych m aryonetkam i o głoś
nych nazwiskach i zdążających przez zajazdy, pałace, salony do 
owej słynnej poczekalni przed gabinetem  Napoleona, gdzie zapra
cowany cesarz na wiadomość o przybyciu pani W alewskiej, od
rzekł niecierpliwie: „niech czeka!" a znalazłszy się z nią sam na 
sam zakomenderował krótko i dobitnie: „Rozbieraj się!"

Nadając temu sam na sam całą dobitność plastyki scenicznej, 
pan Nikorowicz może powołać si<; na pierwowzór powieściowy 
p. Gąsiorowskiego, a p. Gąsiorowski ma niew ątpliw e prawo u w a
żać za dostateczną osłonę dla tej sceny bez osłon — historyę. 
Tak ów żołdacki wstęp do amorów Napoleona je s t podobno au
tentyczny, o ile może być o autentyczności mowa tam, gdzie z na
tury  sytuacyi brakować musiało świadków i gdzie zainteresowani 
nie mogli być wielomówni. Cóż stąd zresztą, choćby sama naj
prawdziwsza prawda narzuciła si<; nam w tea trze?  Wszak do po
dobnego gatunku autentyczności m ogłaby rościć pretensyę, jeszcze 
jaskrawsza wersya, zapewniająca, że zapały erotyczne potężnego 
mocarza, przerw ał paroksyzm epilepsyi, której jakoby Napoleon 
podlegał. Czy byłoby to dostatecznym powodem do pokazania 
na scenie wielkiej choroby?

Więc psycho-tizyologia, czy też fizyo-psychologia wielkiego 
człowieka? Zapewne i to mogłoby nas zainteresować, gdyby
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doświadczenie nie odbywało się na preparacie, którego widok mu
si być dla nas przykry, gdyby przedmiotem eksperym entu nie by
ła  Polka. Jednocześnie z „Panią W alewską11 grano w Filharm o
nii „Piękną M arsyliankę," sztukę Bertona, osnutą na historyi 
spisku Cadoudala przeciwko Napoleonowi. I tam  patrzyliśm y na 
żołnierskie zalecanki pierwszego konsula; ale korsykański jego 
tem peram ent budził tylko uśmiech, dla tego, że przedstaw ił go 
Francuz ze zw ykłą zręcznością w manipulowaniu wybuchowym 
erotyzmem, a przedewszystkiem  dla tego, że nic nas nie obcho
dził przedm iot obcesowego flirtu  Napoleona.

Tu inaczej. Tu kochanka cesarza nazywa się pani W alew
ska, co zresztą mogłoby nam być także obojętnem, gdyby nie 
rola, ja k ą  temu polskiemu nazwisku przeznaczono w stosunku 
z wszechpotężnym tw órcą nowożytnych dziejów. Na tę  rolę dwo
jako można spojrzeć: pod kątem  etycznym i ze stanow iska poli
tyki praktycznej. E tyka  je s t spraw ą osobistą pani W alewskiej 
i jej męża; w trącać się do niej nie mamy praw a i o tyle tylko 
liczyć się z nią wypadnie, o ile postawiono ją  na gruncie walki 
z niemoralnie narzuconą powinnością względem szarpanej ze w szyst
kich stron ojczyzny. A na tym gruncie, im piękniej, szlachetniej 
przedstaw i się kobieta, instynktem  przeczuwająca całą brzydotę 
suggestyonowanego w ten sposób obowiązku i pasująca się roz
paczliwie z rozbudzonem już  uczuciem, tem szpetniej wydać się 
musi i owa polityka i ci, co pod jej hasłem w ystępują w chara
kterze ruffianów. Pan Nikorowicz nie chciał zapewne wyw oły
wać tego rodzaju wrażeń; ale logika i psychologia faktów  silniej
sze były od intencyi inscenizatora, k tóry zdobył dla pani W alew
skiej sym patyę widzów kosztem takiej postaci, jak  m arszałek sej
mu czteroletniego, Arystydes polski, Stanisław  Małachowski, imie
niem Polski wzywający uczciwą kobietę do cudzołostwa. Może 
uklęknięcie w ostatnim  akcie cezara u nóg sponiewieranej przed
tem metresy, zadowolili tych, którym podobny tryum f Polki wy
starcza; widz szukający czegoś więcej prócz anegdoty, wolałby, 
żeby Napoleon nie m iał praw a powiedzieć pani W alewskiej w od
powiedzi na jej orędownictwo za Polską:

— Mówisz to, co ci podyktow ał Małachowski!
Dla jednych więc, trzeci ak t ze sceną stręczycielstw a, decy

duje o całości wrażeń; inni chcieliby sztukę zamknąć aktem  czw ar
tym, gdzie Napoleon szepce, schylony nad zemdloną po upokorze
niu W alewską: „jaka piękna!" Jeszcze innym podoba się hołd 
ujarzmionego rzekomo kochanka w akcie piątym ; dla teatru  roz
s trz y g a — kasa, k tórą „Pani W alewska," jako  tako zasilała, dzię



ki dobrej grze panów: Nowickiego, w roli Napoleona, Rapackie
go, przedstaw iciela męża W alewskiej i W ostrowskiego, w roli 
Ornana, jak  również pani Przybyłko, uplastyczniającej subtelnie 
ty tu łow ą postać.

„Pocałunek" Ludwika DOcziego miał trzy  przedstawienia. 
Najgorzej więc o tej Jcomedyo-bajce zaświadczyła publiczność a z nią 
naturalnie kasa. Co ma na to powiedzieć krytyka, dla, której do
chód nie może być argumentem, a naw et postaw a publiczności 
niekoniecznie stanowi o wartości utworu? Zwłaszcza, że z dru
giej strony i fak t w ynagrodzenia przed trzydziestu pięciu laty  
„Pocałunku" przez w ęgierską Akademię nie wiele dowodzi. A ka
demia je s t  stosunkowo młodą; młodszą jeszcze je s t w  W ęgrzech li
tera tu ra  dram atyczna; obie musiały być płoche, kiedy o „Pocału
nek" chodziło. W schodnie pochodzenie W ęgrów tłóm aczy dostate
cznie twórczą ich siłę w dziedzinie liryzmu, powieści, romansu i obja
śnia też względną słabość w utworach scenicznych. Gdy poeci, ro- 
mansopisarze oddawna już tw orzyli trw ałe dzieła, Muza dram aty
czna odzywała się w Węgrzech zaledwie dziecięcem gwarzeniem 
przedrzeźniającem francuskich romantyków i Serii tego. Dopiero 
z rozpoczęciem doby dualizmu tea tr  węgierski zaczyna być zajm ują
cym: przechodzi zaś zwykłe fazy ewolucyjne litera tu ry  narodu 
walczącego o wolność. Najprzód patryotyzm  usiłuje wykazać, że 
w języku narodowym można wyrazić najszlachetniejsze idee; po
tem dramat, historyczny wskrzesza najśw ietniejsze momenty z dzie
jów  ojczystych; wreszcie „młodzi" w prow adzają na scenę tezy 
społeczne. Przedstaw ienie „Proletaryuszów " Csikego w r. 1H80 
staje się epoką w historyi tea tru  węgierskiego, a rozszerzony 
w pojęciu typ „proletaryusza" w ystępuje na różnych szczeblach 
społecznych w utworach pisarzów zapatrzonych w arcy-wzór 
Csikego.

Sześćdziesięcioletni dzisiaj Ludwik Diiczi znalazł się wów
czas w gronie młodych ze swoją sztuką społeczną „Mięszane pa
ry." Zdaje się jednak, że młodość jego  nie długo trw ała, a doj
rzewanie wyraziło się w szybkiem tempie karyory. Po ukonsty
tuowaniu sic* gabinetu Andrassego, widzimy DOcziego sekretarzem  
prezesa ministrów w biurze prasy, skąd ciska seryę gwałtownych 
artykułów  przeciwko Tiszy, przywódcy opozycyi i zyskuje w ten 
sposób zaufanie hrabiego Andrassego. W r. 1H7I podąża za pre
mierom do W iednia i uprzyjemnia sobie otiu międzypolityczne 
tworzeniem tragodyi „Ostatni prorok" i przekładem pierwszej 
części „Fausta." /  tej też doby datuje „Pocałunek" i laur 
Akademii.
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L aur ozdobił głowę młodzieńca. Doczi m iał w tedy la t 26; 
a jednak nie czuć w „Pocałunku" tej twórczej młodości, k tóra 
w każdym poetyckim wzlocie odradza się na nowo. J e s t  coś spo
kojnie, możnaby naw et powiedzieć solidnie zrównoważonego w tej 
komedyi-bajce, niby rozbujanej po fantastycznych krainach, gdzieś 
w dalekiem sąsiedztw ie Szekspirowskiego królestw a, kędy w noc 
letnią pląsają elfy i krasnoludki, przekom arzając się z rozkocha- 
nemi parami i w ikłając je  psotnie w rozkoszną komedyę pomyłek. 
Ale to bujanie przypom ina tu raczej prozaiczną huśtaw kę z jej 
wzbijaniem się w górą i spadkami na dół, aniżeli sen poety z cud- 
nemi nadzmysłowemi wizyami. W ygląda to, jak  zabawka, nie 
jak  natchnienie, coś w rodzaju garden-party, w  której arystokra
tyczne tow arzystw o goni sią po ogrodzie, szuka, gubi, znów od
najduje, na nowo się kryje w pościgu za pocałunkiem, przeskaku
jącym  z jednych ust na drugie niby rakieta lawn-tennisa. W szyst
ko naturalnie odbywa się w dobrym tonie, z pewną wytwornością, 
naw et z tą  odrobiną dystyngow anej poezyi, na jak ą  mogą sobie 
pozwolić wysokie sfery, zwłaszcza, gdy reżyseruje młody, elegan
cki radca m inisteryalny i w maskaradowej inscenizacyi miejsca, 
czasu daje wszystkim idealną swobodę na szczęśliwem pograni
czu między m ityczną Arragonią, a legendową Naw arrą.

Więc Adolar, przyrodni b ra t Sewera, króla N aw arry, in trygą  
odsunięty od jego  oblicza, postanaw ia przekonać go podstępem, 
że surow a moralność, skazująca na banicyę dwoje kochanków za 
niewinną pieszczotę, zachwieje się przy pierwszym pozamałżeń- 
skim pocałunku. I krążąc z odmienioną maską na dworze brata, 
dokonywa swego. M arzenie o pocałunku, niby subtelna trucizna, 
rozprzęga surowość obyczajów nawarskich i wspina sit; naw et po 
stopniach tronu aż do królewskiego stadła, odgrywającego bez
wiednie scenę miłosną, w której, dzięki przebraniu, zmrokowi wie
czornemu i podnieconej wyobraźni, mąż i żona, nie poznawszy się 
wzajem, jak  para amantów, sięgają platonicznem pragnieniem  po 
owoc zakazany. Ody wszystko wyszło na jaw , zawstydzony król 
ściska ze skruchą małżonkę, tuli do piersi pokrzywdzonego bra
ta, przebacza pocałunek ułaskawionym kochankom. Cnota nie 
będzie już chełpliwą, z czego cieszą się wszyscy, nie wyłączając 
Akademii węgierskiej, k tóra pierwszą nagrodą premiuje ministe- 
■'yalnego poetę.

W yobraźmy sobie teraz publiczność w arszaw ską wobec tej 
komedyo-bajki i pomyślmy, co ją  tam  właściwie zająć m iało? czem 
spodziewano się trafić do jej myśli, serca, albo do jej artystyczne
go zmysłu? Czy wdziękiem w rysunku fantastycznych postaci?
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Czy swobodną g rą  komedyowych motywów, krzyżujących się ka
pryśnie w urojonych przestworach? Ozy pierwiastkiem  ludzkim, 
drgającym  pod chimeryczną psychologią bohaterów  tej baśni? 
W szystkiego tego brakuje w „Pocałunku," wszystko to zaś sk ła
da się na owo coś nieokreślonego, nieuchwytnego, co duszę roz
kosznie muskać powinno tchnieniem poezyi, a co w bajce Dticzie- 
go je s t tylko sztucznym jej grymasem. Nie takiej poezyi trzeba 
widzowi z ostatniej doby. Przemówcie doń albo tragizm em, któ- 
ryby sięgnął głębiej niż fizyczne przerażenie aktualności i w strzą
snął grozą nie samo tylko ciało; albo porwijcie ukołysanego roz- 
wiewnemi widzeniami tak wysoko, żeby tam stracił z oczów 
wszystko, czem go rzeczywistość hypnotyzuje aż do hallucynacyj, 
żeby potw orna zmora z nizin pierzchła przed tęczową wizyą 
szczytów.

.Jestto może w repertuarze „przełomowym" kw adratura  ko
ła—ale rozwiązać ją  trzeba, pod grozą rozpadnięcia się teatru  pol
skiego, od którego nie ocalą go chyba takie utwory, jak  „Odsiecz 
W iednia" W incentego Rapackiego.

Nie chcąc tu pominąć nowości, wystawionej w chwili, kiedy 
trzeba było zakończyć niniejsze uwagi, zmuszeni jesteśm y poprze
stać na pobieżnej tylko wzmiance o premiowanym utworze autora 
„W ita Stwosza." Czynimy to zresztą z tem czystszem sumieniem, 
że „Odsiecz" należy do kategoryi widowisk, na których schara
kteryzowanie u tarła  się, zupełnie , słusznie, definicya „malowni
czych obrazów." Malowniczość je s t rozum iana w tem określeniu 
przedewszystkiem jako efekt dekoracyi, kostium u, oświetlenia, 
zręcznego układu grup, m igotliwej ruchliwości tłum ów: słowem, 
jako m uzyka barw z odpowiedniem urozmaiceniem tem pa i ry t
mów, do której lite ra t dorabia libretto. Takiem librettem  jes t 
przedstaw iona niedawno nowość p. Rapackiego. Pow tarza się 
w niej typ literacki „Obrony Częstochowy;" te same psychologi
czne m otywy: religia i miłość ojczyzny, tylko rozszerza się arena 
bohaterstw a i ze zmianą miejsca akcyi i odpartego wroga, można- 
by zmienić ty tu ł na „Obronę Chrześcijaństwa." Czy ten rozrost 
tem atu wpłynął na podwyższenie w autorze poetyckich wzlotów? 
Zewnętrznie tak. Dość spojrzeć na afisz, na wydłużony w nim 
spis figur historycznych i niehistorycznyoh, ażeby się przekonać, 
jak ie  p. Rapacki zam ierzył ogarnąć horyzonty. Ale jak  zwykle 
w takich razach, sama właśnie rozległość widnokręgów utrudnia 
ich ogarnięcie, które w praktycznein urzeczywistnieniu wygląda 
nihy ramy, obejmujące żywe obrazy. Czego tam niema w tych 
ramach! Więc Wilanów, gdzie Jan  III sadzi drzewka, a panowie
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niemieccy błagają go, aby ratow ał W iedeń; więc namiot wielkie
go wezyra z baszami, janczaram i, haremem i narada wojenna 
nad sposobami pokonania Sobieskiego; więc obozowe sceny na 
Kahlenbergu z obrządkiem pasowania na rycerza królewicza Ja - 
kóba i z nieuniknionym kawiarzem wiedeńskim, Kulczyckim, a po
tem pogrom Turków i śmierć branki K am ienieckiej; wreszcie spot
kanie pod murami W iednia króla Ja n a  Ifl-go z cesarzem Leopol
dem i na zakończenie pow rót z w yprawy osiwiałego w bojach 
miecznika kowelskiego z synem Stanisławem, na którego we łzach 
oczekuje Hanna Konarska, ku uciesze stęsknionych za miłością 
widzów. J e s t  tedy na co patrzeć w tych sześciu obrazach; ze 
słuchaniem tylko rzecz się ma trochę inaczej. Mówią tam  w praw 
dzie wszyscy; ale właśnie dla tego, że mówiących je s t taka  mno
gość, mogą rzucać tylko ogólniki obojętne, lub informacye, po
trzebne autorowi, bądź jako wiązadła luźnej akcyi, bądź też, jako  
rysy powierzchownej charakterystyki. Do tej rozproszonej z na
tury  rzeczy gadatliwości sylwetek, tłoczących się w obrazach, 
przybyw a wielomówność naczelnych bohaterów, rozprowadzająca 
w długich, bardzo długich tyradach dwa przewodnie motywy,
0 których już wspomniałem. Liryzm patryotyczny i religijny je s t 
tu oczywiście nieunikniony i o rozlewność jego, mimo średni ga
tunek, sprzeczać się trudno; gorzej z konsyderacyami polityczne- 
tni, budującemi ex post psychologię naczelnych figur, sztucznie 
dźwigającemi, naprzykład, posągową postać wojownika-boliatera 
na piedestał statysty . Te właśnie rozm yślania możnaby z korzy
ścią dla całego widowiska znacznie skrócić; a w tedy — kto wie? 
może przy „malowniczej" (wyrażenie uniwersalne i tu  przydać się 
może) grze pp. Leszczyńskiego, Rapackiego, Ładnowskiego, F ren
kla, W ojdałowicza i pani Barszczewskiej; przy barwnej wystawie
1 zręcznej reżyseryi p. Śliwickiego „Odsiecz W iednia11 przypomni 
kasie szczęśliwe czasy „Obrony Częstochowy." Bo doszło dziś 
do tego, że i k ry tyka  do kasy kierować musi swoje aspiracye, 
widząc chwiejącą się w podstawach m ateryalnych samą egzysten- 
cyę teatrów  warszawskich, patrząc na upokarzające istotnie współ
zawodnictwo pierwszej sceny polskiej z estradą w Filharmonii, 
około której grom adzą się liczne stosunkowo zastępy zaciekawio
nej publiczności.
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III.

Nie trzeba się łudzić; konkurencya, głucha, na obie strony 
nierówna, a po obu stronach zacięta, istnieje ciągle, mimo, że jej 
zewnętrznie nie widać, mimo, że się może do niej współzawodni
cy nie przyznają. Na niebezpieczeństwo tej ryw alizacyi zw raca
łem już na tein miejscu uwagę w roku zeszłym, kiedy może nie 
zdawano soliie z niego spraw y w naszym dramacie; dziś je s t  ono
o tyle groźniej szem, że losy teatrów  warszawskich, o k tórych umia- 
stowieniu różne krążą wieści, sta ją  się coraz bardziej zagadkow e; 
że dezercya artystów , w tej chwili wzmożona niewypłacalnością 
adm inistracyi, wycieńcza personel dram atyczny; że zresztą nie
pewność ju tra  działa rozkładowo na chory oddawna organizm ar
tystyczny, a instytucye, całą popycha poprostu do upadku. Tym 
czasem Filharm onia k rzą ta  się — po swojemu praw da — ale się 
krząta.

Pod względem ruchliwości, in iey a ty w y — złej, czy dobrej — 
ale zawsze inieyatyw y, nic się tam  od przeszłego roku nie zmie
niło; na sezonie dram atycznym  odbijają się tylko fazy, przez ja 
kie przechodziła dyrektyw a produkcyj muzycznych. Rozpoczęła 
Filharmonia rok temu od prowadzenia sceny trybem  symfonii, usi
łując urozmaicony repertuar ożywiać zgranym  dobrze zespołem, 
bez pomocy solistów. Ody ubytek kilkorga zdolnych artystów  
nadw erężył ton zespół, zwrócono się do wypróbowanego w kon
certach sposobu: do popisów wirtuozów aktorstw a—i przesunęli się 
przez scenę pp. Kamiński, Zelwerowicz, Feldman, pani Sieinaszko- 
wa, a ostatnio ukazała się tam panna Mrozowska. Wspominam
o tem oczywiście nie ,jako o usprawiedliw ionej artystycznie meto
dzie kierowania teatrem ; chodzi mi poprostu o charakterystyką 
zapobiegliwości Filharmonii w zestawieniu z kancelaryjną, ciężką, 
powolną działalnością kierow nictw a warszawskiej sceny. Kon
certy solowe nie zawsze udawały si<; Filharm onii: p. Kamiński 
na przykład zawiódł zupełnie, jako  Rabagas, wykazawszy w tej 
roli brak inwencyi i niedostateczne pogłębienie typu; panna Mro
zowska nie zrozumiała poprostu Hildy w „Budowniczym Solnes 
s ie ;“ ale niemniej publiczność poznała „R abagasa“ W iktoryna Nur- 
dou, zobaczyła pierwszy raz fragm ent autoanalizy Ibsena i za
znajomiła si<; z jednym z dzielniejszych utworów literatury  rosyj
skiej, z „In tratną posadą" Ostrowskiego, w której p*. Kamiński 
stw orzył interesujący, samodzielnie pom yślany tyj) łapownika.



Wogóle, wprowadzenie na deski Filharm onii, dzięki aktoro- 
wi-wirtuozowi, repertuaru  rosyjskiego, miało jedną  dobrą s tro n ę : 
zbliżyło w oczach widzów niezbyt jeszcze dawną przeszłość spo
łeczności rosyjskiej ku chwili bieżącej i niewtajemniczonym roz
jaśniło  w wielu punktach dzisiejszą, tragiczną aktualność. Mam 
tu na myśli nietyle satyryczną charakterystykę tych złowrogich 
dusz, które doprowadziły Rosyę do obecnej, rozpaczliwej sytua- 
cyi, jak  raczej ukazanie się i koleje dodatnich postaci idealistów, 
którzy mieli o przyszłości jej stanowić. Nie widać ich jeszcze 
w „Rewizorze** Gogola, w atmosferze łapownictwa, gdzie okrada 
się ojczyznę wesoło, z pogodnein przeświadczeniem o spełnianej 
powinności; zjaw iają się już  w „Intratnej posadzie** Ostrow skie
go, w „Mieszczanach** Gorkiego i . . .  piją wódkę, k tóra im daje 
odwagę spoglądania w głąb przepaści, dzielącej rzeczywistość od 
nieokreślonych filozoficzno-społecznycli aspiracyj; w „Zm artwych- 
wstaniu** występuje oderwany od wszelkiej rzeczywistości przed
stawiciel ewangelicznego, wszechludzkiego ideału miłosierdzia
i przebaczenia; a S tudent i N auczycielka Gorkiego przem aw iają 
językiem  ostatniej chwili, w którym  już pojęcie Rosyi, jako  oj
czyzny, je s t  czemś beztreściwem, niezrozumiałem dla najm łodsze
go pokolenia. Istna  geneza i ewolucyjne przygotowanie przewro
tu, odbywającego się w naszych oczach. Studyum p. t. „Społe
czeństwo rosyjskie i bohaterowie w jego  literatu rze" byłoby teraz 
na dobie; zanim jednak ktoś podejmie to wdzięczne i nauczające 
zadanie, interesującą była niewątpliw ie sceniczna jego illustra- 
cya, choćby w średniej, czasem naw et w bardzo słabej grze, zde
kompletowanej trupy łódzkiej.

Nieudane próby zanotować zresztą trzeba nietylko w inter- 
pretaoyi; zdarzały się i w samym repertuarze: dość przypomnieć 
okaleczony przez cenzurę fragm ent „Wesela** W yspiańskiego; nie
fortunną przeróbkę „Ogniem i mieczem** Sienkiewicza; chybioną 
pod względem dram atycznym  inscenizacyę „Chłopów** Reymonta; 
wszystko to jednakże, naw et te niepomyślne eksperym enty, obok 
których godzi siej zresztą wspomnieć przedstaw ienie komedyi K o
rzeniowskiego „W ąsy i peruka;** odegranie francuskich sztuk „Po- 
jedynek** Lavedana, „Instynkt** K istem naekera, włoskiej komedyi 
»Cierpki owoc“ R oberta Bracco, japońskiego dram atu „Terakoya** 
l'akeda Izumo — wszystko, powtarzam, bez względu na to, czy
1 w jakim  stopniu się powiodło, dowodziło przynajmniej jednego: 
55 ® Filharmonia usiłuje pociągnąć czemś publiczność.

I udawało jej się to często, a udawało się w dwojakim kie- 
iunku: m ateryalnie, co powinno było zm artw ić adm inistracyę tu 
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tejszych teatrów, gdy wręczona je j obowiązkowa szósta część do
chodu z przedstaw ienia w Filharm onii przew yższała całkow ity do
chód wieczorowy z tea tru  W ielkiego; i moralnie, co znów musiało 
boleśnie dotknąć kierownictw o naszej sceny, kiedy sztuki rosyjskiej 
w Filharmonii słuchało więcej osób, aniżeli sztuki polskiej w teatrze  
dramatycznym. Nad tą  przestrogą trzeba pomyśleć głębiej i zasta
nowić się poważniej. Możnaby ją  zbywać łatwem i, taniemi oskarże
niami publiczności w takim  tylko razie, gdyby konkurentowi dało 
się zarzucić płochą, bezwartościową literaturę; ale widzieliśm y,że tak 
nie było; widzieliśmy, że ta  publiczność, której nieobecność w tea
trach letnim i Wielkim próbowano motywować wyłącznie grozą 
stanu wojennego, śmieje się chętnie w Nowościach i nie cofa się 
przed rozmyślaniem w Filharmonii. Gdzieindziej zatem poszukać 
wypadnie przyczyny pustek w naszych teatrach; a gdzie?—o tem 
zbyt szeroko i zbyt często wypowiadaliśmy się na stronicach „ Bi
b lio tek i/' żeby podejmować na nowo trud pow tarzania zawsze 
tych samych wywodów, tych samych argumentów. Czas, ażeby 
je  rozważyli nareszcie ci, którzy, jeżeli nie z innych, wyższych 
pobudek, to przynajmniej z własnego, dobrze zrozumianego inte
resu, powinni się zoryentować, żę chwila je s t  decydująca, że się 
wobec nich, z nimi razem ważą losy sceny polskiej.

W. B o g u s ł a w s k i .



SOKOLNICKI i KRUKOWIECKI.
Kpizoci historyczny z lat 1813 — 1810.

(ZE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH).

'2. General brygady Krukowiecki, będąc 1<8 października 1813 r. 
pod rozkazami generała dywizyi Solcolnickiego, przebył bez rozkazu 
wały Loesmigu i ulokował się w pobliżu Probstheyda przy  boku 
gwardyi Napoleona.

Dowody:
a) Zeznanie, k tóre składa osobiście generał Krukowiecki 

w odpowiedzi na pytanie o w śledztwie, i w której uprzedzając 
pytanie (i, mówi:

„Będąc pod rozkazami generała dywizyi Sokolnickiego, nie 
miałem sobie powierzonego żadnego posterunku .“

Tu opowiada, że m anewrował korpusem, rozw ijając eszelo- 
nami wojska w odległości 150 kroków od siebie.

Oto jego własne słowa:
„Przybyw szy na wyżynę tam y, której nazwa je s t mi niezna

na, zatrzym ałem  się stosownie do otrzym anego rozkazu za pośre
dnictwem jednego /  adjutantów  sztabu generała dywizyi i przez 
którego oświadczyłem generałow i, że według jego rozkazu bryga
da, zatrzym ała się, lecz że była w położeniu bardzo niekorzystnein, 
mając od frontu wzgórza widok zasłaniające, a które, w razie po
trzeby, uczyniłyby atak utrudnionym, nakoniec, że w razie cofania 
się nagłego, miałbym poza sobą moczary przecięte tam ą wązką
i mało wyniesioną. Nie otrzym aw szy żadnej odpowiedzi na przed
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staw ienia moje, sam ruszyłem  naprzód, skąd mogłem obserwować 
szarżę wykonaną przez generała brygady Kw aśniewskiego etc.“

Tu następuje opowieść bitwy, k tórą ów generał miał w ytrzy
mać przeciw przemożnym siłom nieprzyjacielskim  i przeciw ba- 
teryi nań skierowanej. Dalej tak sit; wyraża:

„Straciwszy w krótkim przeciągu czasu oficera i 40 żołnierzy
i nie mając żadnego środka do odparcia nieprzyjaciela, byłem 
zmuszony opuścić to  stanowisko bez rozkazu , przebyć tamą z moją 
brygadą gęsiego przez moczary, zająć posterunek na wywyższe
niu i odeprzeć nieprzyjaciela, gdyby ten chciał na tę tam ę sią 
przedostać."

b) Zeznanie pułkownika .labłkowskiego w odpowiedzi na 
pytanie fi:

„Nie wiem, czyli generał Krukowiecki cofnął się poza tamą 
(idigue), lecz widziałem wszystkie regim enty jazdy  kolejno zaan
gażowane, v. wyłączeniem brygady generała Krukowieckiego, któ
rego spostrzegłem  około godziny 2 po południu po raz pierwszy, 
ulokowanego obok gw ardyi Napoleona."

c) Zeznanie kapitana Valentina w odpowiedzi na py ta
nie 2:

„Szarża wykonana przez generała Sokolnickiego mocno była 
zdziwiona, że 18 brygada nic przybywa. Nic nie wiem o treści 
rozkazów danych w dniu^ owym, wiem tylko, że dowódca szwa
dronu Różycki był w ysłany do 1H brygady."

d) Zeznanie kapitana Lewickiego w odpowiedzi na pyta
nie 8:

„Nic widziałem IN brygady podczas akcyi 18-g<> rano i spo
strzegłem ją  dopiero w chwili, gdyśmy wykonali odwrót po połu
dniu dla zajęcia posterunku.

e) Zeznanie szefa szwadronu Różyckiego w odpowiedzi na 
pytania 1.2 i 18:

Odpowiedź na 12 pytanie:
„Wydałem głośno, imieniem generała dywizyi Sokolnickiego, 

generałowi Krukowieckiemu rozkaz zającia posterunku na skrzydle 
prawem. Zastałem  brygad*; w pobliżu tam y, nieznanej mi nazwy, 
w pownem oddaleniu od nieprzyjaciela, gdyż nie dotarła  jeszcze 
do tam y i na kwadrans drogi od korpusu."

Odpowiedź na pytanie 18:
„Nie spełnił rozkazu, tłómncząc sit;, że miał przed sobą wzgó

rze, a tam ą poza sobą. Nic mógł wiąc ani natrzeć na nieprzyja
ciela, ani też cofnąć sią bez niebezpieczeństwa."
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8. General brygady Krukowiecki opuścił w nocy 10-go a ra
czej M)-go nad ranem bez rozkazu posterunek przy  Schkeitbar i wy
ruszył na Liitzen.

Dowody:
a) Zeznanie generała Krukowieckiego w odpowiedzi na py

tanie 9:
„Nie ruszyłem 19 października 1,818 r. do Liitzen, lecz o trzy

mawszy od generała Sokolnickiego dowództwo regim entu Kraku
sów, manewrowałem, stosownie do rozkazów tegoż generała, na le
wem jego  skrzydle i przybyłem do Knautnauendorf, stąd w ypra
wiłem dwóch dezerterów  austryackich, pojmanych przez Krakusów,
0 których generał dywizyi wzmiankuje. O trzym awszy następnie 
rozkaz ruszenia do Schkeitbar, udałem się tam, stosownie do po
lecenia, i umieściłem brygadę obok :? regim entu Houlanda. O I-ej 
po północy kazałem  wojskom stanąć do broni, w edług rozkazów 
generała Sokolnickiego i oczekiwałem jego przybycia na czele 
brygady. W idząc, że nie przybywa, udałem się do księcia Suł
kowskiego, by uznać powody opóźnienia pochodu. Przybyłem  "20 
dopiero o 8 rano do Liitzen, jak  się to szczegółowo w yjaśnia w re- 
lacyi, podającej powody, które innie do tego znagliły.

„20 października ruszyłem  w pochód z innemi brygadam i 
w porządku przepisanym w w igilię dnia poprzedniego wieczorem
1 wskazanym mi w Schkeitbar przez gen. Sokolnickiego.

„W edług tego rozkazu, pochód miał się rozpocząć o I nad 
ranem. Wojsko było na koniach. Uprzedziłem o tem generała 
Sokolnickiego, który  spał jeszcze lub odpoczywał, jak  sam tw ier
dzi. Otrzym aliśm y od niego rozkaz drugi, by korpus wyruszył 
dopiero o 5-tej godzinie. Udałem się wówczas z pułkow nikam i: 
Siemiątkowskim, Kosseckim, Oborskim, Dwernickim i z majorem 
Hzuchowskiin do generała dywizyi, księcia Sułkowskiego, prosząc 
go, by przedstaw ił generałowi Sokolnickiemu, iż zachowując dłu
żej posterunek wspomniany, narazim y się na spotkanie z nieprzy
jacielem, które, z uwagi na wyczerpanie ludzi i koni i brak pie
choty, będzie nie tylko niekorzystnem  dla nas, lecz narazi naszą 
sławę, której przydaliśmy blask nowy pod murami Lipska, i po
zbawi ją  znaczenia, niezbędnego narodowi naw et w rozbitkach 
armii polskiej.

„W ysłałem jednocześnie oficera do odszukania generała dy
wizyi Dąbrowskiego w M arkranstiidt lub w Liitzen. Przybył 
Wreszcie generał Sokolnicki o godz. 8-ej i po długich debatach, 
wydał pewne zarządzenia i nakazał pochód.



„Podczas drogi otrzymałem od oficera, wysłanego do gen. 
Dąbrowskiego, wiadomość, że tenże generał ruszył do obozu Na
poleona, który już  opuścił Llltzen, wskutek czego posłałem swego 
adjutanta Cichockiego, by uprzedził generała, Sokolnickiego o tein, 
że się z dyw izyą swoją połączę. Jakoż ruszyłem  na Liitzen, wy
przedziwszy brygadę, by wiedzieć, gdzie ma się ulokować. Odstęp 
czasu między inojem przybyciem do Liitzen, a przybyciem całego 
korpusu nie wynosił nawet kwadransa. Po upłynieniu tego czasu 
korpus przybył na tenże teren, gdziem umieścił swoją brygadę, 
szukając generała Dąbrowskiego.“

b) Zeznanie pułkownika M orawskiego w odpowiedzi na py
tanie 5:

„Nie przypominam sobie wyrażenia się generała Sokolnickie
go. W szystko, cokolwiek pamiętam, odnosi się do tego, że generał 
był zdziwiony nieobecnością brygady gen. Krukowieokiego.“

c) Zeznanie kapitana Valentina w odpowiedzi na pytanie 13:
„Wiem tylko, że w chwili, gdy prowadziłem A ustryaków  do

króla N eapolitańskiego, spotkałem nad ranem brygadę IN masze
rującą ku Liitzen; zdaje mi się, że z tą  brygadą byli i Krakusy."

d) Zeznanie kapitana Lewińskiego w odpowiedzi n apy tan ie  12:
„Nic nie wiem o rozporządzeniach, wydanych w tej mierze.

Przypominam sobie tylko, że przybyw szy z generałem  Sokoluic- 
kim na stanowisko, gdzie winna była być IN brygada, nie zasta
łem tam ani owej brygady, ani Krakusów."

e) Zeznanie kapitana W ężyka w odpowiedzi na pytanie IN:

„Generał Sokolnicki miał zam iar zaskoczenia batalionów.
W tym celu opuścił swój obóz nadedniem, lecz nie zastał już ani 
brygady generała Krukowieckiego w miejscu, gdzie znajdować się 
miała, ani batalionów austryackich, lecz tylko rozniecone ognie 
biwakowe."

Odpowiedź na pytanie 22:
„Przybyw szy rychlej do Llltzen, musiał rychlej tam poma

szerować; sądzę, że zrobił ów ruch bez otrzym anego rozkazu, na 
co się generał Sokolnicki użalał."

Zeznanie pułkownika Dwernickiego w odpowiedzi na pyta
nie IM:

„W siedliśmy na koń 20 października po północy. Zaimpor
towano to generałowi Sokolnickiemu. P rzysłał rozkaz, by wojska 
ruszyły w pochód o 5 rano. Generał Krukowiecki udał się z kil 
koma pułkownikami i innymi wyższymi oficerami z przedstaw ie
niem generałowi księciu Sułkowskiemu niebezpieczeństw, na które 
się naraża korpus, jeśli pozostanie dłużej na tem stanowisku. Wy
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słał równocześnie oficera na trak t główny Liitzen, dla powzięcia 
wiadomości o tein, gdzie sią generał Dąbrowski mógł znajdować. 
Z powrotem od generała Sułkowskiego generał Sokolnicki przybył 
między 8 a 4 rano i pomaszerował z korpusem. W tejże chwili 
przybył również oficer wysłany w celu dowiedzenia sią o pobycie 
gen. Dąbrowskiego z wiadomością, że tenże generał znajduje sią 
w głównej kw aterze Napoleona w Liitzen, k tó rą  m iał opuścić na
zajutrz. Otrzym awszy ów raport, generał Krukowiecki uprzedził 
gen. Sokolnickiego, że się złączy ze swą dywizyą, a myśmy po
maszerowali do LUtzen. Przybyw szy do tej miejscowości o 7 rano, 
brygada ustaw ioną została w polu, a. w pół godziny później cały 
korpus przyłączył się do nas i stanął obok nas.“

Komisya rozpoznawcza uważa, jako niedostatecznie udowodnio
ne oskarżenia następujące:

1. Że (jenerał bryg. Krukowiecki usiłował namówić żołnierzy, 
by nie walczyli, starając się obudzić w nich wątpliwości, co do celu, 
dla którego dotąd krew przelewali.'1

Zdaje się, że to oskarżenie stw ierdzają zeznania:
Pułkow nika M orawskiego w odpowiedzi na pytanie pierwsze: 
„Szemrano w obozie, począwszy od Lipska, aż do chwili, 

gdy Napoleon do nas przemówił.
„Szemrania owe spowodowane były niepewnością co do dal

szego postępowania, zbiegiem okoliczności i nierozważnemi mo
wami niektórych wojskowych wszystkich stopni, a ponieważ na
leży przywieść to, co najbardziej na to wpłynęło, oświadczam, że 
było niem zachowanie się generała Krukowieclciego, k tóry się 
udał rankiem  '20 października IM 18 r. ze swą brygadą do Llltzen.

„Podwładni, nie znając pobudek tego marszu, oceniali go 
rozmaicie, lecz co najbardziej niekorzystnie w p łynęło— to kłótnia 
między generałam i Sokolnickim a Kwaśniewskim, z powodu, że 
m iała miejsce wśród białego dnia, przed frontem  wojsk.“

Zeznanie kapitana W ążyka w odpowiedzi na pytanie ‘25:
„Od 19 do 20 były szem rania między oficerami. Sądzono, że 

generał Krukowiecki miał w tein udział, lecz w tej mierze z nim 
nie rozmawiałem."

Zeznanie pułkownika Oborskiego w odpowiedzi na pytanie 7: 
„Słyszałem szem rania między wojskiem, wywołano częścią 

przez burzliwe zachowanie się generała Krukowieckiego."



Odpowiedź tegoż na pytanie 8:
„Zdaje mi sit;, że postępowanie i szemranie generała K ruko

wieckiego do tego zmierzały celu.“
Zeznanie m ajora Starzeńskiego w odpowiedzi na pytanie 11: 
„W iększość wojskowych była zdania generała Krukowieckie

go, by nie iść za Ren.“
Zeznanie kapitana Starzyńskiego w odpowiedzi na pytanie 11: 
„Wiem, że generał Krukowiecki dał się słyszeć z tem, że ni

gdy nie był w legionach i że nigdyby w nich być nie chciał. 
Wielu wojskowych tegoż samego było zdania."

Zeznanie pułkownika Kosseckiego w odpowiedzi na pytanie 15: 
„Nie mam żadnej wiadomości o tem, by generał Krukowiecki 

wywołał szemranie między wojskiem, przeciwnie, oświadczam, że 
ów generał czynił wszystko możliwe dla podtrzym ania ducha woj
ska. Jako  dowód przytaczam , że regim enty '2 i 4 kaw aleryi, tw o
rzące 18 brygadę, były najsilniejszemi po przebyciu Renu."

Zeznanie pułkownika Dwernickiego w odpowiedzi na pyta
nie 14:

„Wiem, że było szemranie w korpusie, spowodował je  zgon 
księcia Poniatowskiego i postanowienie króla Saskiego, by pozo
stać w Lipsku. Generał Krukowiecki najsilniej działał na uspo
kojenie rozdwojonych umysłów.“

Zeznanie tegoż w odpowiedzi na pytanie 17:
„Tryb myślenia generała Krukowieckiego podczas odwrotu 

z Lipska aż nad Iien w położeniu bardzo krytycznem, w którem 
się znajdowaliśmy, spraw ił dobre wrażenie na umysłach wojsko
wych, stanowiących 18 brygadę. Dowodem tego jest, że brygada 
ta  nie rozpadła się i porządek w niej podczas pochodu na lten .“ 

Odpowiedź tegoż pułkownika na pytanie 18:
„Odbywszy całą kampanię z r. IHi;> pod rozkazami generała 

K rui łowieckiego miałom sposobność stwierdzić, że dowodził z ho
norem i braw urą swymi podkomendnymi, że ich podtrzym ywał 
własnym przykładem i zachętą do spełniania rozkazów starszyzny 
wojskowej.“

108 SGKOLNICKI I  KHUKOWIJfiCKI.



SOTCOLNTOKT T KRTTKOW TKOTCT. 1 0 9

Kom isya śledcza uznaje nadto, że wszyscy inni świadkowie' 
badani w tym przedmiocie, nic o tern nie donieśli i dla tego uwa
ża, że zeznania przywiedzione w stwierdzeniu tak ważnego oskar
żenia zupełnemi nie są, wobec czego oskarżenie przytoczone pod 
.N» 4 uważać należy, za niedostatecznie udowodnione.

Komisya śledcza uznaje niemniej, jako  niedostatecznie udo
wodnione oskarżeni a :

Ze generał Krukowiecki, zbliżywszy się do drzwiczek karety  
Napoleona, prosił go, by naczelne dowództwo po zgonie księcia 
Poniatow skiego powierzonem było księciu Sułkowskiemu.

W szyscy świadkowie, głównie zaś generał dywizyi książę Suł
kowski, pułkownicy: Morawski, Siemiątkowski, Oborski, m ajor Sta- 
rzeński, kapitanowie: Yalentin, Wężyk i Starzyński, k tórzy zeznali, 
że generał Krukowiecki prosił Napoleona o powierzenie dowódz
tw a naczelnego księciu Sułkowskiemu, nie byli obecni przy roz
mowie Napoleona z gen. Krukowieckim  i że ten ostatni nic im
o tem nie wspominał, lecz że oparli swoje zeznania na opowieści 
od innycb słyszanej.

P raw dą jest, że pułkownik Jabłkow ski w odpowiedzi na py
tanie 10 zeznał:

„Przybyw szy do Llltzen, zastałem tam brygadę gen. K ruko- 
wieckiego, k tó ra  tam  wcześniej pomaszerowała. W krótce potem, 
generał Krukowiecki, stanąw szy na froncie oddziału, zgromadził 
oficerów wyższych i rzekł do nich, że na jego przedstaw ienie N a
poleon oddał dowództwo ks. Sułkowskiemu."

Ponieważ generał Krukowiecki tw ierdzi, iż będąc pytany 
przez Napoleona, rozpoczął od wymienienia generałów Dąbrow
skiego i Sokolnickiego i zaprzecza, aby uczynił w tej mierze ja 
kieś przedstawienie, Kom isya rozpoznawcza uznaje zeznanie puł
kownika Jabłkow ski ego, jako  niedostateczne.

Obelgi wydrukowane w broszurze są wyszczególnione pod Na 3. 
P ierw sza, pod lit. a, k tóra uważa generała Krukowieckiego 

Za dezertera austryackiego, niczem nie je s t  popartą.
Generał Krukowiecki odpiera tę  obelgę listem, k tó ry  gotów 

przedstawić,pochodzącym od wielkiego szambelana cesarza austryac- 
kiego i wzywającym go na audyencyę u tego Monarchy, jak  ró
wnież kopią swego uwolnienia, k tó rą  ma wkrótce pozyskać od 
feldm arszałka Colloredo, do którego się w tej mierze zwracał.

( )belga lit. b wyrażona je s t przez gen. Sokolnickiego w słowach : 
„Należało się spodziewać kroków jeszcze gwałtowniejszych 

po człowieku, którego zły duch wyprowadzał zawsze ze szranek 
(qu'un m aum is ćsprit a conduit de toul tempu hors de sa sphire) “



(■renerał Sokolnicki zobowiązuje się w piśmie, adresowanem 
do Komisyi d. 81 maja, dowieść togo zarzutu, gdyby na to nasta
wni generał Krukowiecki.

Obelga lit. c, w  której gen. Sokolnicki, mówiąc o krzyżu 
komandorskim, którym  generał Krukowiecki ozdobionym został, 
pisze:

„(jenerał Krukowiecki in trygow ał w celu pozyskania krzyża 
komandora, otrzym awszy niedawno krzyż oficerski. Pozyskał go. 
Czyny wymienione powyżej świadczą o tom, jak  nań zasłużył."

Nie je s t to uzasadniono z uwagi, że wiadomo Komisyi, iż 
generał Krukowiecki otrzym ał krzyż oficerski pod Smoleńskiem
i żo niewiadomo jej za co generał pozyskał krzyż komandorski."

>1=

* *

Odpowiednio do wyżej wyłuszczonych faktów, Komisya śled
cza uznaje, że generał Krukowiecki winien być oddany pod Sąd 
wojenny.

1. Za samowolne opuszczenie dywizyi generała Dąbrow 
skiego.

2. Za uchybienie karności w 'te in , że będąc pod rozkazami 
generała Sokolnickiego podczas dnia 18 października, przebył ta 
my Loessnigu, zam iast maszerować po prawem skrzydle korpusu, 
stosownie do otrzym anego rozkazu i podczas dnia 1!) t. m., gdy 
opuścił bez rozkazu posterunek przy Schkeitbar.

Komisya śledcza uważa niemniej za swój obowiązek zwrócić 
uwagę Waszej Książęcej Mości na okoliczności, towarzyszące po- 
mienionyin uchybieniom generała Krukowieckiogo, stosownie do 
grawaminów wyłuszczonych pod lit. B  i C i że Komisya nie uważa 
za dostatecznie udowodnione:

1. Zo generał Krukowiecki pociągnął za sobą przykładem 
własnym i namową część brygady 18-oj.

2. Ze ten generał, czyniąc ów ruch pozostawił generała dy
wizyi z samą eskortą i Krakusami na froncie, gdyż 17 brygada 
tam się znajdowała.

8. Zo niebezpieczeństwo było groźnem i że było konieczno
ścią użyć brygady 18, gdyż szarża brygady 17 okazała się wy
starczającą dla odparcia nieprzyjaciela i zabrania mu armat.
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4. Nakoniec, że ruch uczyniony przez gen. Krukowieckiego 
przy opuszczeniu posterunku pod Schkeitbar, zniweczył plan poj
mania w niewolę trzech batalionów  austryackich. (Zeznanie ka
jutami W ężyka w odpowiedzi na pytanie 18.)

Zdaje się z uwagi na zeznanie m ajora Celińskiego, że owe 
bataliony nie znajdow ały się z tej strony rzeczki.

Co zaś dotyczę generała Sokolnickiego, Komisya rozpoznaw
cza uznaje również, iż winien być on oddany pod Sąd wojenny 
za to:

1. Ze nie ukarał na miejscu opornego oficera i nie oddał 
go pod sąd wojenny przy pierwszej sposobności.

2. Że użył wyrażeń obelżywych i uwłaczających honorowi 
oficera, mówiąc o uchybieniach spełnionych przez generała K ru
kowieckiego.

Komisya śledcza uważa wreszcie za swój obowiązek zwrócić 
uwagę Waszej Książ. Mości na samą broszurę, a raczej na je j wy
danie.

Broszura ta  nosi ty tu ł: Dziennika historycznego czynności 
wojskowych, a zawierając w sobie m ateryał gotowy dla historyi 
epoki, przekaże przyszłym pokoleniom i uchybienia wojskowe lub 
też przykład niekarności jednego z oficerów, k tóraby w każdej 
innej okoliczności przem inęła bez śladu.

W praw dzie gen. bryg. w usprawiedliwieniu swojem z d. 15 
kwietnia, zaadresowanem do Komisyi, przytacza, że wydawnictwo 
owej broszury było mu nieznanem i że nikogo doń nie upoważniał. 
Powołuje się w tej mierze na zeznanie urzędowe drukarza, złożone 
w Paryżu na żądanie pułkownika Alphonsa.

Gen. Sokolnicki zeznaje, że zredagował ów Dziennik na roz
kaz gen. Dąbrowskiego, że D ziennik‘ów mógł być tylko napisany 
w języku francuskim z uwagi, że to było zalecone przez rząd 
francuski, że kopię Dziennika w ręczył m inistrowi wojny francu
skiemu, drugą zaś—Napoleonowi, na skutek rozkazu tegoż ustnie 
wydanego, trzeci zaś egzem plarz wręczył pewnej osobie prywatnej, 
w celu „by módz się w danym razie usprawiedliw ić przed m ar
szałkami i generałam i francuskimi, z którym i byłem w stosun
kach zażylszych, podczas przebyw ania przy Napoleonie, którzy, 
widząc, mnie wyróżnionym przez swego Monarchę bardzo byli zdzi
wieni wypadkiem tak niezwykłym, iż naczelne dowództwo nad 
arm ią polską odjętem zostało temu, pod którym  zjednało sobie nie
śm iertelną sławę. Czyż tak a  okoliczność nie je s t  odbiciem ukrytej 
zbrodni? podczas gdy byłem tylko ofiarą śmiałka, co wyzbyć się 
usiłował z pęt karności1* etc.



Gdy jednak deklaracya drukarza paryskiego świadczy jedy
nie o tem, że pułkownik Alfons nie m iał żadnego udziału w wy
dawnictwie rękopisu i że nic o generale Sokolnickim nie wzmian
kuje, powołanie się owego generała na zeznanie drukarza je s t naj
zupełniej bezzasadnem.

Jeżeli więc generał Krukowiecki zdoła udowodnić, że gene
rał Sokolnicki kazał bądź sam wydrukować ów dziennik lub też, 
że poruczył komu innemu to zadanie, lub wreszcie, że w iedział
o publikacyi—w takim wypadku generał dywizyi Sokolnicki musi 
ponieść za to odpowiedzialność.

W taki sposób, spełniwszy rozkaz W aszej Ks. Mości, Komisya 
śledcza będzie szczęśliwą, jeśli zdołała wyjaśnić prawdę faktów, 
tak  jak  tego pragnęła i że tym  sposobem zadanie swoje, do k tó
rego była powołaną, spełniła.

Dan w W arszawie na posiedzeniu Komisyi rozpoznawczej, 
7 sierpnia 1815 r.

(Podp.) Kurnatowski, gon. brygady, Hauke, gen. dywizyi, 
Krasiński Izydor, gen. dywizyi, Zajączek, gen. dywizyi, prezy- 
dujący.

Audytor generalny Krysiński.

Do wyroku dołączył generał .Julian Sierawski swoje votum 
separatum tej osnowy:

„Jestem  zdania Komisyi, której miałem zaszczyt być człon
kiem, iż spraw a gen. Krukowieckiego, winna być oddana pod roz
poznanie Sądu wojennego, z uwagi, że każdy wojskowy musi podle
gać karom przez prawo ustanowionym, naw et za cień nieposłu
szeństwa.

„Z tem wszystkiem zauważywszy, że wiele z zarzutów, uczy
nionych generałowi Krukowieckioinu, nie zostało dostatecznie udo
wodnionych i że wyrażenia obelżywo użyte przez gen. Sokolni
ckiego przeciw całej armii polskiej nio zostały należycie przez 
Koimsyę uwzględnione, nie dzielę opinii tejże Komisyi w tym 
punkcie, tem więc, że obelgi pomienione były wynikiem złośli
wości i niesprawiedliwości, aktem zemsty i nienawiści przeciw 
jednemu człowiekowi skierowane, z powodu nieotrzym ania naczel
nego dowództwa. “
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V.

Protest Krukowieckiego przeciw procedurze Komisyi śledczej. — Prośba jego  
do Cesarza. — Opinia W. Księcia Konstantego.

W iadomość o uchwalonej przez Komisyę śledczą opinii w spra
wie zwołania Sądu wojennego, przyjął generał Krukowiecki, po
zornie z zadowoleniem, lecz pragnąc zabezpieczyć swe prawa 
w obec możliwości zastosowania do owego sądu przepisów nowo 
wprowadzonej do armii procedury, uznał za konieczne zwrócić się 
raz jeszcze do W. Księcia K onstantego z prośbą o wyłączne uwzglę
dnienie w tej sprawie przepisów procedury dawnej wojennej, jako, 
zdaniem jego, bardziej pilnującej praw  podsądnego.

Prośba ta zredagow ana w dniu 2 września 1815 r. opartą 
była na, następujących motywach:

1. Że fakta, będące podstaw ą oskarżenia, w ydarzyły się za 
procedury dawnej.

'2. Że broszura generała Sokolnickiego wydrukowaną została 
w czasie, gdy obowiązywały poprzednie praw a wojskowe.

fi. Że pierwsza skarga gen. Krukowieckiego, cesarzowi Ale
ksandrowi podana, również zaszła pod rządem dawnej procedury. 
W reszcie:

4. Że żadne prawo nowo ogłoszone mocy wstecznej mieć 
nie może.

Poparł generał Krukowiecki swoją prośbę innemi jeszcze po
budkami, mianowicie:

a) Że według zasad procedury dawnej Sąd wojenny je s t pu
blicznym i żo się odbywa pod kontrolą publiczności.

b) Że przy takim Sądzie funkeyonuje kom isarz cesarski 
pilnujący, by żadna samowola do rozpraw  sądowych stosowaną 
nie była.

c) Że w edług procedury dawnej’ sąd odbywa się szybciej
i rychlej się kończy.

„Sądu wojennego—objaśnił proszący—nie dom agał się Rząd, 
lecz sam pokrzywdzony, ma przeto prawo żądać, by Sąd ów od
był się w w arunkach przez prawo dawniejsze określonych.

„Zwracam się przeto z niniejszą prośbą do W aszej Cesarze- 
wiczowskiej Mości tak zakończył proszący w tern przekonaniu, 
że uczucie wrodzone sprawiedliwości nakaże mu zapomnieć o na
stępstwach porywczości mojej’, już okupionej pięciomiesięcznem 
więzieniem. “
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W odpowiedzi na tą  prośbę W. Książe K onstanty, tegoż 
dnia 2 września zawiadomił gen. Krukowieckiego o zwołaniu Są
du wojennego w sprawie zarzutów, pod niesiony cli przeciw niemu 
w broszurze gen. Sokolnickiego, przyozem zakończył swoją odpo
wiedź nieoczekiwanem oświadczeniem, „iż z chwilą, gdyś się, P a 
nie generale, poważył ubliżyć mi (apostrofa do zajścia w Łazien
kach), nie mógłbym już być ani sędzią, ani arbitrem  w sprawie 
Twojej, dla tego zaleciłem generałowi dywizyi, Sierakowskiemu, 
by rezu lta ty  obrad Sądu wojennego przedstaw ił bezpośrednio pod 
uznanie Jego  Cesarskiej Mości.“

Jakkolw iek jednocześnie W. Książe K onstanty polecił wypu
ścić z więzienia generała Krukowieckiego, gdy jednak tenże do
wiedział się od szefa sztabu generalnago, Tolińskiego, że W. Książe 
nie zaniechał żalu do niego z powodu zajścia w Łazienkach, ge
nerał Krukowiecki w prośbie z dnia 3 września 1815 r. s tara ł się 
o przejednanie naczelnego wodza, używszy do tego, jako  protekto
rów generałów : Ożarowskiego i ks. Sułkowskiego.

„Błagam W aszą Ks. Mość o tą  łaskę z wynurzeniem naj
głębszych uczuć mego poważania i skruchy, gdyż nie podobna mi 
oswoić się z myślą zasługiw ania nadal na niełaskę W odza, które
mu radbym  okazać w każdej chwili gotowość do poświęcenia się 
Jego  usługom."

Podanie to pozostało bez uwzględnienia. N atom iast genera
łowie: Zajączek, Dąbrowski i W ielhorski w raporcie z d. 5 wrze
śnia 1815 r., otrzym aw szy od W. Księcia tekst podania gen. Kru- 
kowieokiego z wyłuszczeniem powodów, dla których tenże doma
gał się zastosowania do Sądu wojennego przepisów procedury da
wnej, szczegółowo za i przeciw powody to rozebrali i przyszli do 
przekonania, że spraw a Krukowieckiego, jakkolw iek podlega osą
dzeniu w edług przepisów dawniejszych, lecz Sąd sam winien być 
złożony według form ustanowionych w dniu 81 marca 1815 r. 
przez Komisyę wojskową.

Opinię taką  zatw ierdził W. Książe, o czein w dniu <> wrze
śnia 1815 r. baron Mohrenheim zawiadomił generała Krukowiec
kiego.

Nie zadowolił się taką decyzyą generał Krukowiecki i w dniu 
7 września wystosował do W. Księcia jeszcze jedno podanie, w któ- 
rem upraszał o przedstawienie swego zażalenia cesarzowi, m oty
wując. między innenii konieczność zastosowania do spraw y zasad 
dawnej procedury i dawnego sądu następującemi konsyderacyam i:

Ze w sprawach, w których wojskowy stopnia niższego wnosi 
skargę na swego zwierzchnika, wszyscy zwierzchnicy stanow ią
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jego  przeciwników naturalnych i dlatego nic mogą być uważani 
za sędziów bezstronnych.

Zo trzej generałow ie dywizyjni, będąc za czasów legionów 
polskich towarzyszam i i zażyłymi przyjaciółmi generała Sokolnic- 
kiego, mogą być stronnymi w sprawie, w której skarżący obwi
nionym jest o to, iż nie chciał być legionistą i nie chciał iść 
za Ren.

Że niechęć trzech generałów  przeciw podsądnęmu je s t oczy
wistą.

Że generał Zajączek był już prezydującym  w Komisyi roz
poznawczej, generał Dąbrowski staw ał jako  świadek przez gene
rała Sokolnickiego powołany, z W ielhorskim zaś m iał podsądny 
zatargi za rządów poprzednich.

Że przytaczane przez generałów m otywa o korzystniejszych 
jakoby warunkach procedury nowej dla podsądnego, są nie do 
przyjęcia, ze względu, iż ów podsądny nie pragnie żadnych fawo
rów, lecz wym iaru sprawiedliwości bezwzględnej, k tórą Monarcha 
rozkazał na prośbę podsądnego w sprawie tej zastosować.

Niezależnie od powyższego podania generał Krukowiecki 
w  d. 17 września 1815 r. wręczył baronowi M eller-Zakomelskiemu, 
zamianowanemu czasowym wodzem naczelnym armii polskiej przez 
Ks. Konstantego i w tym charakterze mającym nadzór nad czyn
nością Sądu wojennego, memoryał z żądaniem wyłączenia z grona 
kom pletu sądzącego generałów : Sierakowskiego i W ielhorskiego, 
pierwszego za groźby wyrzeczone z powodu zajścia w Łazienkach, 
drugiego z powodu zatargów , jak ie  miał z podsądnym za Rządu 
poprzedniego. Te powody, oraz niezachowanie formalności dostar
czenia podsądnęmu kopij wszelkich dokumentów piśmiennych Ko
misyi rozpoznawczej przedłożonych, zmuszają podsądnego do żą
dania, by Sąd na dzień 1H września 1815 r. wyznaczony, odrocze
niu uległ, do czasu pozyskania decyzyi monarszej, o k tórą podsą- 
dny w podaniu swem uprasza.

Żądanie takie w dniu 19 września 1815 roku zakomunikował 
generał Meller-Zakomelsld W. Księciu Konstantemu z nadmienie
niem, że z powodu nie staw ienia się w dniu ubiegłym do Sądu 
generała Krukowieckiego, Sąd ten posiedzenia swe czasowo odro
czył. W yjaśnił również generał M eller-Zakomelski, że wyłączenie 
generałów Sierakowskiego i W ielhorskiego ze strony podsądnego 
je s t oparte na przepisie prawa, gdyby zaś zastąpienie wyłączonych 
członków Sądu przez innych, jak  np.: przez generała ks. Giedroy- 
°in, Chłopickiego i Krasińskiego, uległo również zarzutom ze stro-
11 y podsądnego, w takim  razie należałoby skompletować Sąd przez
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generałów rosyjskich, a to z uwagi, że służąc jednem u monarsze, 
choćby w armiach oddzielnych, mogliby ci ostatni być poczyty
wani za służących jednej armii (que servant le nieme Souverain les 
deux armóes, quoique ayant chacune un Mat d istind, peuvent elre 
regardees comme m en  seruant quune).

Poparł owo przedstaw ienie generał Krukowiecki usilną prośbą
o przedłożenie całej spraw y w obecnej jej fazie cesarzowi i o pusz
czenie w niepamięć niechęci, wywołanej zajściem w Łazienkach, 
już dostatecznie odcierpianą karą odpokutowanem.

Oto prośba generała Krukowiecki ego Tronowi złożona:
„Najjaśniejszy P an ie !
„Ofiara kilku nieprzyjaciół, którzy, korzystając ze swoich 

rang  i urzędów, m ają łatw y  dostęp do Jego  Cesarz. Mości W. Ks. 
Konstantego, a nadto, korzystając z niechęci Jego , k tó rą  chwilo
w a moja porywczość na mnie ściągnęła, stara ją  się zgubić mnie 
nastawaniem , by wyrok w sprawie mojej zapadł według form no
wych, odwołuję się N ajjaśniejszy Panie do Twej sprawiedliwości, 
w przeświadczeniu, że powstrzymać raczysz wybuchy namiętności 
moich nieprzyjaciół i żądzy ich zemsty z chwilą, gdy o istotnym  
stanie rzeczy będziesz objaśniony.

„Pozwól N ajjaśniejszy Panie, bym u stóp Tronu Twego zło- 
żył wyjaśnienie treściw e mojej sprawy, od jej zaczątku aż do dnia 
dzisiejszego, wraz z pobudkami, zniewalającemi mnie do żądania 
dawnej procedury.“

Tutaj wyłuszcza gen. Krukowiecki znany nam już stan  spra
wy, aż do chwili, gdy pod zagrożeniem Sądu wojennego za niepo
słuszeństwo proszący zmuszonym był poddać się śledztwu Komisyi 
rozpoznawczej, przeciw której zw raca się z oskarżeniem o stron- 
ność w postępowaniu.

„Pozwoliła Komisya— pisał Krukowiecki—mieć oskarżycielo
wi adwokata w czasie śledztwa, wbrew prawu, które tylko pod- 
sądnemu obrońcę mieć pozwala.

„Nakazała, mi oczyścić się z zarzutów , zadając mi szereg py
tań, podczas gdy prawo mieć chce, by oskarżyciel jedynie dowo
dził swoich zarzutów.

„Komunikowała wszystkie swoje głosy oskarżycielowi, a obroń
ca tegoż, obecny przy zeznaniach świadków, w yciągając korzyści 
z moich zeznań, zadaw ał im podchwytliwe pytania, podczas gdy 
noty i objaśnienia generała Sokolnickiego innie komunikowanemi 
nie były, a wiadomość o nich dochodziła, moich obrońców jedynie 
ubocznie.
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„Prezydujący zadaw ał świadkom pytania jaw nie zmierzające 
do uznania mnie za winnego.

„Nie uwzględnił wyłączenia generała Izydora Krasińskiego 
przezemnie żądanego, pomimo że ów generał, zastąpiony przez 
generała Kamienieckiego, mając ze mną poufną o sprawie rozmo
wę, wrócił wbrew prawu do Komisyi w zamiarze szkodzenia pod- 
sądnemu.

„Gdy po czterech miesiącach Komisya zakończyła wreszcie 
swoje prace okazało się najdowodniej, że miałem powód obawiać 
się następstw  zastosowania do mojej spraw y procedury nowej, al
itowi em:

1. Komisya ta  zamiast zaproponowania oskarżycielowi, by 
zarzuty swoje jeden po drugim  udowodnił, pomieszała je  w taki 
sposób, że wyjaśnienie ich mogłoby się dla mnie okazać zgubnem.

‘2. Nie uwzględniła nadto Kom isya wszystkich obelg, skie
rowanych przez gen. Sokolnickiego przeciw mnie w obelgach do 
armii polskiej zwróconych.

3. W brew protestow i jednego ze swych członków, usunęła 
z pod uwagi Jogo Cesarzewiczowskiej Mości zeznania świadków 
na moją korzyść złożone.

W tom miejscu generał Krukowiecki obszernie uzasadnia ró
żnice między dawną a, nową procedurą wojskową i pow tarza wie
lokrotnie już  przedtem  wyłuszczoną prośbę o nakazanie Sądowi, 
by uszanował praw a podsądnego przez powołanie do W arszawy 
w szystkich świadków i oczne między nimi stawiennictwo, co wy
m iar sprawiedliwości przyspieszy i oprze na podstawie niewzru
szonej wyjaśnienia istotnej prawdy.

„Składając honor swó j kończy gon. Krukowiecki—u podnóża 
Tronu Waszej Cesarsko-Królewskiej’ Mości mam nadzieję, że go 
zachowani nietykalnym , I>y módz jeszcze krew przelać za najlep
szego i najwspaniałom yślniejszego z Monarchów.“

Dopiero w dniu !i listopada 1 «s 15 roku przedstaw ił W. Książe 
K onstanty uwagi nad zarzutam i gon. Krukowieckiego w lnemoryale 
obszernym cesarzowi przesłanym, w którym  po wyłuszczeniu źró
dła sprawy, zapoczątkowanego skargą Krukowieckiego przeciw 
generałowi Sokolnickiemu w Wiedniu cesarzowi podaną, Wielki 
Książe był zdania, że o ile generał Krukowiecki jako  oskarżyciel 
dowiódłby gen. Sokolnickiemu dopuszczenia się w broszurze Jour
nal /dtłoriijue potwarzy, w tym wypadku oskarżony m usiałby po
nieść karę prawem ustanow ioną; wzajemnie zaś, gdyby gen. Sokol- 
nicki dowiódł słuszności swoich zarzutów, generał Krukowiecki

SOKOLNIOKI J KRUKOW IECKI. 1 1 7



musiałby być ukaranym za wprowadzenie w błąd cesarza fałszy- 
wem przedstawieniem  stanu rzeczy.

„Taką je s t—pisał W. Książe- zdaniem lnojem sytuacya w da
nej sprawie pod orzeczenie Sądu poddanej. Lecz zanim Trybunał 
zastosuje prawo do występku, należy rozstrzygnąć o ile ów wy
stępek należycie je s t  uzasadniony, a w tej mierze niedostateczna 
je s t oprzeć się wyłącznie na reklam acyi oskarżyciela, gdyż przed 
orzeczeniem winy podsądnego słuszność i sprawiedliwość nakazują 
przedewszystkiem  określić stopień winy i okoliczności zwiększają
ce lub zmniejszające tę  winę.

„Ta myśl przewodnia kierow ała uchwałą W ielkiego Księcia
i kom itetu wojskowego w ustanowieniu Komisyi rozpoznawczej, 
w celu określenia przedewszystkiem  pobudek, k tóre wywołały za
rzuty generała Sokolnickiego, wyłuszczone w broszurze.“

Następuje opis biegu czynności Komisyi rozpoznawczej i pro
testów  generała Krukowieckiego przeciw niektórym  sędziom i pun
któw inkrym inowanych, wyszczególnionych w znanym już nam 
raporcie Komisyi, poczem Wielki Książe pisze:

„Proces wszczęty przez generała Krukowieckiego redukuje 
się w ten sposób do skargi o potwarz. Prace Komisyi rozpoznaw
czej w yjaśniły pobudki, któremi się generał Sokolnicki w wydaniu 
broszury kierował. Rozbiór zasad skargi o poiwarz i zastosowa
nie praw odnośnych do wypadku udowodnienia owej skargi, nale
żeć mogą jedynie do Trybunałów  zwykłych.

„Jeżeli zamiarem Cesarza, i K róla je s t  oddanie orzeczeniu 
Sądu wojennego przestępstw a generała Krukowieckiego, jakko l
wiek owo przestępstw o apołnionem zostało w czasie, gdy nie mógł 
ubliżyć 011 powadze praw .lego Cesarsko-Królewskiej Mości i gdy 
generał Krukowiecki należał z racy i swoich obowiązków służbo
wych do Monarchy obcego, w roga Monarchii (naszej), nie może 
być wątpliwem, że musi uledz karze surowej, bez względu na to, 
czy Sąd, przed który  będzie powołany, ustanowionym zostanie we
dług zasad dawnej lub nowej procedury wojskowej, już z racyi 
tej, że Sąd wojenny z natury rzeczy musi stosować prawo do 
występku.

„W yroki jego  nie są nigdy motywowane, gdyż po prze
prowadzeniu śledztwa, skazanie zawisłem je s t jedynie od we
wnętrznego przeświadczenia i sumienia sędziów.“

Po wyliczeniu objekcyj generała Krukowieckiego przeciw 
procedurze Komisyi rozpoznawczej, pisze dalej Wielki Książe:

„W trakcie instrukcyi spraw y w W arszawie, lub przedtem, 
zwrócił się generał Krukowiecki do Sądu I instancyi w Paryżu
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ze skargą przeciw generałow i Sokolnickiemu o potwarz, lecz ten 
ostatni, minio swego niestaw iennictw a i nie przedstaw ienia dowo
dów, uwolniony został od odpowiedzialności, natomiast generał K ru 
kowiecki skazany został na koszta procesu.

„W yrok ten, jakkolw iek szczegółowo nie wyinotywowany, 
je s t  w zgodności z rezultatem  dochodzeń Komisyi rozpoznawczej.

„Napróżno przeto zasłania się generał Krukowiecki form al
nościami procedury francuskiej, gdyż o ile, jak  to wykazano w y
żej, wolą N ajjaśniejszego Pana było zastosowanie praw a do w y
stępku, nie można żadną m iarą racyonalnie przypuścić, by jak a 
kolwiek bądź procedura m ogła uwolnić wojskowego, przekonanego
o niekarność i nieposłuszeństwo w chwili wojny z nieprzyjacielem.

„Kodeks francuski, opierając się na praw ie z ‘21 Brutnaira 
roku V stanowi w takim w ypadku karę śmierci.

„Dopuszczając nawet dziś, że dowody nagromadzone przeciw 
gen. Krukowieckiemu, mniej są przekonywające, aniżeli są niemi 
w rzeczywistości, dostatecznem  byłoby przypomnieć sobie postępek 
jego w Łazienkach, gdy ubliżając generałowi Sokolnickiemu, ubli
żył wszystkim  generałom  obecnym wyższym, m arszałkowi Barclay 
de Tolly i nakoniec Wielkiemu Księciu.

„Z drugiej strony, jeżeli generał Sokolnicki oczyścił się z za
rzutu potw arzy, zasługuje niemniej na naganę za ubliżenie przy
zwoitości formą, jak ą  nadał swoim oskarżeniom, k tó rą  gniew i nie
podobieństwo zwołania Sądu wojennego wobec rozprzężenia się 
korpusu polskiego, mogły mu były podyktować.

Opinia Wielkiego Księcia:

„Po dokładnem ocenieniu okoliczności, wyłuszczonych w zda
niu sprawy z procesu, wytoczonego przez generała Krukowieckiego 
generałowi Sokolnickiemu, mając na uwadze:

Skargę bezzasadną podaną .lego Cesarsko-Królewskiej Mości 
przez generała Krukowieckiego, przestępstw o niesubordynacyi i nie
posłuszeństwa, udowodnione mu w zeznaniach świadków złożonych 
przed Komisyą rozpoznawczą, naganny jego postępek w czasie 
obiadu w Łazienkach.

Mając z drugiej strony na uwadze: formę nieprzyzw oitą na
daną przez generała Sokolnickiego słusznym zarzutom, uczynio
nym generałowi Krukowieckiemu, ośmielam się zaproponować Wa
szej Cesarsko-Królewskiej Mości, aby generał Krukowiecki wyda
lony został ze służby, jako niezdolny do pełnienia obowiązków 
z tąż służbą skojarzonych, z zasad powyżej przytoczonych.
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Aby nadto generał Sokolnicki surową otrzym ał naganę za 
ubliżenie broszurą swoją obowiązkom towarzyskim  i służbowym.

W ynurzając tę  opinię u stóp W aszej Cesarsko-Królewskiej 
Mości, pozwalam sobie odwołać się do łaskawości Twojej wzglę
dem generała Sokolnickiego, k tóry  posiw iał zaszczytnie w karye- 
rze wojskowej czynami niezrównanego m ęstwa i talentów , mogą
cych być jeszcze korzystnie zużytkowanemi w usługach Waszej 
Cesarsko-Królewskiej Mości.

Konstanty.

VI.

Głos generała Sokolnickiego. Suplika jego do cesarza Aleksandra.

.Tak dotąd słyszeliśmy jodynie głos generała Krukowieckiego, 
głos z na tu ry  rzeczy stronny, bo podnoszony w sprawie osobistej, 
z namiętnością i. tem peram entowi podsądnego, i pobudkom zemsty 
nad przeciwnikiem właściwą. W ażną zatem jes t obrona i wzaje
mna skarga ze strony generała Sokolnickiego podniesiona w chwili, 
gdy już wszystkie formalności proceduralne były na ukończeniu 
i pozostawało na ich podstawie ferować wyrok nieodwołalny w obli
czu historyi przeciw człowiekowi i wojownikowi, który, zdaniem 
autora broszury inkrym inowanej, naruszył obowiązki żołnierza 
i Polaka, w najkrytyczniejszym  momencie walki narodów pod 
Lipskiem.

Głos ten odezwał się w dniu 0 listopada 1815 r., w chwili 
uroczystego wjazdu cesarza A leksandra I do W arszawy, odbytego 
po raz pierwszy od wskrzeszenia Królestw a i nadania mu ken- 
stytucyi.

Pam iętniki z owych czasów m alują nam tę chwilę barwami 
entuzyazmu narodowego. Wszędzie wznoszono bramy tryum falne 
na przyjęcie wysokiego Gościa, lecz A leksander nie życzył sobie 
grać roli tryum fatora-zw ycięzcy i bramy te pominął. W idniały 
na owych bramach napisy zapożyczone z Virgilego i Roraoyusza: 
Expectate veni, Sacra auosąue tibi conmcndant Troja, lub też:

llic auies dici 
Pater atąue princeps,

lecz nie zwracał na nie uwagi Król, pragnąc jedynie przedstaw ić 
się w roli konstytucyjnego monarchy, oddanego szczerze losom



narodu, dźwigniętego z upadku i powołanego do życia udzielnego 
w granicach uświęconych trak tatem  wiedeńskim.

W śród festynów, wyprawionych na cześć Gościa przez ary
stokratyczne rody Zamoyskich, Potockich, Lubom irskich i Mo
stowskich, A leksander I, zwracając się do otaczającego go grona 
dam, w ygłaszał słowa pełne łaskaw ości i nadzie i:

— Kocham i szanuję W asz naród, (idy  się między Wami 
znajduję, czuję się w moim żywiole. Co zamierzyłem, dokonam. 
Ufności tylko i cierpliwości, a będziecie mieli Polskę całą , z całą 
waszą narodowością, jakiej sobie życzycie. Chociaż jestem  po
tężny, nie wrszystko mogę, mam trudności do pokonania; lecz przy 
Boskiej i waszej pomocy, spełnię wasze i moje nadzieje!" (Ko- 
źmian, III , 71)

Z takiej to chwili powszechnego uniesienia i zgaśnięcia gw ia
zdy Napoleona przed wzrokiem byłych wodzów i żołnierzy wiel
kiej armii, skorzystał generał Sokolnicki, by przypomnieć naczel
nemu wodzowi Konstantem u zasługi swoje bojowe w kampaniach 
odbytych przed kilkom a la ty  przedtem  pod chorągw ią księcia J ó 
zefa, a zakończonych przy jego czynnym udziale pogromem armii 
austryackioj i zdobyciem połowy niemal Księstwa W arszawskiego 
i przypomnieniem owych czynów niezrównanego m ęstw a przeciw
staw ić swoje stanowisko dwuznacznej roli generała Krukowieckie- 
go, rozegranej podczas napoleońskich bojów pod Lipskiem.

„Mości Książe! — pisał Sokolnicki do Konstantego. — Wjazd 
uroczysty Jego  Cesarsko-Królewskiej Mości do Stolicy Jego  Kró
lestw a je s t wypadkiem zbyt wielkiej wagi, by nie obudzić w ser
cach jego nowych poddanych uczuć niezrównanego zapału. Każdy 
uważa za swój obowiązek spłacić Mu dań miłości, wdzięczności 
i wierności. Ileż świętszem winno być to uczucie dla tego, k tó
rego Monarcha przeznaczył dla spełnienia zadań szczególnych. 
Lecz jakże mogę liczyć na zjednanie sobie Jego  łaskawości, jeśli 
nie mam przekonania wewnętrznego, że zdołałem zatrzeć w Jego  
ojcowskiem sercu w rażenia nieprzychylne, k tóre upór i okrótna 
złośliwość starały  się w Nim przeciwko mnie zaszczepić?

„Nie, niepodobna mi się o tem przekonać, dopóki słowo pra
wdy z ust Jego  Dostojnego B rata niebędzie w tej mierze wypo- 
wiedzianem. W asza Cesarzewiczowska Mość dała nam dostateczną 
świadomość o prawości Je j uczuć szlachetnych, by nie wątpić, że 
udzieli swej opieki żołnierzowi, k tó ry  posiw iały w bojach, nigdy 
obowiązkom swoim nie ubliżył, nigdy nio zdradził swoich zasad 
i który może sit; pochlubić tem, że zdobył własnym rozmachem 
połowę niemal niniejszego Królestwa Polskiego.
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„Czyż więc może ścierpieć, by I)ezkarnie pociągał przed 
T rybunały zagraniczne, obrażał w gazetach i wyzyw ał w miej
scach publicznych człowiek, k tóry  się zbezcześcił w obliczu całej 
armii, k tóry ukuł broń ze swej pychy i samochwalstwa, a którego 
cała karyera wojskowa zaznaczyła się czynami niekarności i zu
chwalstwa, zarówno godnemi pogardy, jak  i zasłużonej kary.

„Na tej to podstawie, Mości Książe, pozwalam sobie przed
stawić łaskawej' uwadze Waszej skargę, k tórą racz złożyć w mo- 
jem imieniu Najjaśniejszem u Panu, mojemu Monarsze.

„Nie trudząc Waszej Książęcej Mości zbytecznem pow tarza
niem znanych Mu już okoliczności sprawy, mam zaszczyt prosić
o pozwolenie dodania do nich niektórych jeszcze uwag, w ynika
jących z isto ty  rzeczy, wywołanych nagłością, a zasługujących, 
zdaniem mojem, na to, by o nich m iał N ajjaśniejszy Monarcha na
leżytą wiadomość:

1. Jakkolw iek nie leżałoby to w zamiarze N ajjaśniejszego 
Pana zastosować skutek wsteczny do przestępstw  służbowych 
uprzednich, chociaż generał Krukowiecki sam się poddał karalno
ści za nie, niemniej jednak skandal wyw ołany przezeń w ytocze
niem, bez mej wiedzy, przeciwko mnie procesu w Sądzie popraw
czym paryskim  lub też we W iedniu przez wprowadzenie w błąd 
N ajjaśniejszego Pana, bądź wreszcie w W arszawie prowokowaniem 
mnie podczas festynu publicznego z pogwałceniem uszanowania 
winnego krwi Cesarskiej, szarpaniem mojej czci po gazetach i w y
łączaniem pod błahemi pozorami najszanowniejszych sędziów — 
czyż, powtarzam, nie należy mi spodziewać się, że te ostatnie 
faktu będą przedmiotem najczujniejszej rozw agi?

2. Zwrot, jak i nastąpił w sprawie generała Krukowieckiego, 
nabrał tak gromkiego rozgłosu, że zw raca na siebie uwagę po
wszechną. Mniej tu ta j chodzi o los jednostki, aniżeli o poszano
wanie', należne prawom wojskowym. Jestże  to prawda, czy kłam 
stwo? .lostże to lojalność, czy intryga? .lestże to niewzruszoność 
zasad, czy też ich zanik zupełny? Jestże  to skromność czy też 
zarozumiałość? Sąź to wreszcie usługi istotne, czy też uroszcze- 
nia zuchwałe, które odniosą tryum f? Oto pytanie, które zadaje 
sobie każdy członek armii i Narodu. Pytan ie to właśnie nastręcza 
się nieodzownie i domaga odpowiedzi.

Ośmieliłem się napomknąć o zdobyciu, .lostto praw da fak ty 
czna, a in tryga zmusza mnie do jego  przypomnienia wbrew moje
mu nawyknieniu.

Odwołuję się w tej mierze do wszystkich moich kolegów, 
którzy przyjmowali udział w kampanii galicyjskiej 180!) roku.
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Niech powiedzą, czy bez mężnego oporu przednich placówek R a
szyna, bez zwycięstwa wywalczonego pod Grochowem, bez wzię
cia na bagnety przyczółka mostu pod Górą, bez zdobycia i obrony 
zaciętej Sandomierza — zmusilibyśmy Austryaków  do opuszczenia 
K sięstw a W arszawskiego, przez nich zajętego? Czy zdobylibyśmy 
Galicyę i ocalili armię bez rozmachu tego przedsięwzięcia, którem u 
jedynie moja energia i moja odwaga osobista zapewniły powodzenie?

Nie przenikając losów przyszłych, bardzo to je s t prawdopo- 
dobnem, że utraciw szy armię Księstwa W arszawskiego, pomimo 
zwycięstw a pod W agram, nie byłoby być może mowy o Polsce.

Jakoż, z przekonaniem powiedzieć to mogę, że publiczność 
je s t  zainteresowana w rozw iązaniu tej sprawy i podczas gdy in
tryganci obiecują sobie wkrótce widzieć we mnie nowego Beliza- 
ryusza, ja  spokojny i ufający w sprawiedliwość Monarchy, w Jego 
dobroć i w dobroć mojej sprawy, mam nadzieję, że praw da odnie
sie zwycięstwo.

Cesarz A leksander i Jego  państwo są w apogeum swojej 
chwały i potęgi, podczas gdy Justyn ian  był na schyłku la t swo
ich, a państwo jego  ku ruinie się chyliło.

3. Jedyne wyrażenie, co prawda, co do którego Komisya 
rozpoznawcza nie znalazła dowodów dostatecznych i na którem 
in tryga  opiera swą bateryę najgłówniejszą, jes tto  w yrażenie o de- 
zercyi. Lecz już miałem zaszczyt oświadczyć W aszej Ks. Mości, 
że (nie korzystając bynajm niej z orzeczenia T rybunału paryskiego, 
który to oskarżenie nie uznał za potwarcze), sposób w jakim  tego 
wyrażenia użyłem, dowodzi jasno, iż nieiniałem bynajmniej zamia
ru zarzucenia tego przestępstw a generałow i Krukowieckieinu, lecz 
przypomniałem jedynie term in, którym  on sam się bronił dla uspra
wiedliwienia swej niezaradności wobec A ustryaków . Otóż ta  osta
tn ia udowodnioną została w zupełności, a generał Krukowiecki, 
pomimo swych przyrzeczeń i zabiegów, nie dostarczył dotychczas 
dowodu, że opuścił służbę austryacką, jako  człowiek honoru.

Oto są uwagi, które śmiem przedłożyć łaskawej rozwadze 
W aszej Ks. Mości, w przekonaniu, że raczy ocenić ich istotną 
wartość, a byłbym się uważał za najszczęśliwszego z poddanych 
mojego Monarchy, jeśliby  one zyskały .lego ojcowskie względy, 
a zalecenie mnie w tej mierze W aszej Książęcej Mości starczyło
by mi za ty tu ł honoru.

lincz przyjąć Mości Książę wynurzenia najgłębszego mego 
uszanowania.

W arszawa, !) listopada (28 października) 1815 r.
(Jenerał dywizyi Sokolnicki.
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A oto suplika generała Sokolnickiego do cesarza Aleksandra:
„W śród powszechnej radości, obudzonej we wszystkich ser

cach przybyciem W aszej Cesarskiej Mości do Stolicy Jej nowego 
Królestwa, moje serce tylko w żałobie, nic wiedząc, czy zdołało 
przytłum ić w ojcowskiem sercu Monarchy uczucia niechęci obu
dzone przeciw mnie przez intrygantów .

Od chwili, gdym  usłyszał od Jego  Cesarzewiczowskiej Mości 
W ielkiego Księcia Konstantego, że W asza Cesarska Mość w błąd 
co do mej osoby wprowadzony zostałeś, już naw et potem, gdy 
mnie raczyłeś przeznaczyć wyróżniające stanowisko, cofnąłem się 
od świata, aby ukazać się w nim dopiero po zwycięztwie zupełnem 
prawdy. Je j to jedynie zaufałem, pozostawiając intrygantom  otw ar
te pole do działań podstępnych. W pośród m arzeń moich o szczęśli
wości Ojczyzny, k tó rą  dobrodziejstwami swerni N ajjaśniejszy P a
nie obdarzyć raczyłeś, a, której od la t  trzydziesta już służę z od
daniem, powodzeniem, rezygnacyą i bezinteresownością, często 
myślę o losie Belizaryusza.

Odwołuję się do Dostojnego B rata  W aszej Cesarsko-Królew
skiej Mości, k tó ry  może poświadczyć, jakiem  było moje zachowa
nie się w trakcie procedury niesprawiedliwej, gdy zbrodnia na 
wszystko się ważyła, by zatuszować i przeinaczyć fakty spraw 
dzone i obalić zasady porządku i sprawiedliwości. Pod osłoną 
tego to Książęcia, który  dał dowód najwyższej Swej bezstronno
ści, korzę się u stóp Tronu Waszej Cesarskiej Mości, błagając
o uwzględnienie tych właśnie zasad i prawdy.

Inni Monarchowie, nie W asza Cesarska Mość, widzieliby być 
może w kroku moim objaw dumy, lecz śmiem mieć nadzieję, że 
Ty, N ajjaśniejszy Panie, uznasz w nim tylko odbicie tego uczucia, 
które daje sumienie czyste, a które je s t wynikiem bezgranicznej 
ufności w zalety najpotężniejszego i najwspaniałom yślniejszego 
Monarchy, jakim  Opatrzność obdarzyła ludzkość.

Racz, N ajjaśniejszy Monarcho, przyjąć wyraz najgłębszego 
uszanowania i czci od najw ierniejszego poddanego.

G enerał dywizyi

Sokolniclci.

W arszawa, 28 października (l!> listopada) 1815 r.
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VII.

Monitu Krukowieckiego. Ponowna jego prośba do tronu. — Cesarz porucza 
Nowosilcowowi rozpatrzenie sprawy.—Udział ks. Adama Czartoryskiego w  tej 
czynności. — Trzy projekty wyroku. — Potępienie Krukowieckiego. Nagana 

udzielona Sokolnickiemu. — Zgcn generała Sokolnickiego.

Przeciągała się spraw a Krukowieckiego do końca grudnia 
lHlf) r. bez rezultatu  stanowczego. W idocznie członkowie Komi
syi rozpoznawczej nie ze wszystkiem  uznawali zarzuty podnoszo
ne ustawicznie ze strony podsądnego za niesłuszne, jeżeli wbrew 
przepisom proceduralnym, zdobyli się na krok niepraktykow any 
i przed oddaniom spraw y pod rozpoznanie Sądu wojennego ze 
znaną już nam opinią własną, cały aparat, wraz z dowodami 
wr śledztwie zebranemi, oddali pod decyzyę cesarza Aleksandra.

Skorzystał z tego kroku Krukowiecki i w dniu 28 grudnia 
1815 r. podał do tronu prośbę, przy załączeniu obszernego memo- 
ryału analitycznego, zbijającego punkt za punktem  w szystkie ze
znania niekorzystne świadków i wywody członków Komisyi.

Prośba Krukowieckiego brzm iała:
„Najjaśniejszy Panie! Dowiedziawszy się, że papiery, odno

szące się do mojej sprawy, m ają być przedłożone W aszej Cesar
sko-Królewskiej Mości, pozwalam sobie załączyć memoryał z bła
galną prośbą o jego odczytanie, zanim W asza Cesarska Mość po
stanowić raczy w kwestyi Sądu wojennego, k tóry  winien zawyro
kować w tej nieszczęsnej sprawie.

„Memoryał pomieniony zawiera wierny obraz spraw y i tego 
wszystkiego, cokolwiek w niej zaszło od chwili, gdy się W aszej 
Cesarsko-Królewskiej Mości podobało przychylić sic; do prośby 
mojej o ustanowienie Sądu wojennego dla ocenienia mojej nie
winności i zdemaskowaniu potwarcy.

„Starałem  się być ile można treściwym i dlatego pominąłem 
przytoczenie zeznań świadków i dowodów usprawiedliw iających. 
Błagam jedynie W aszą Cesarsko-Królew ską Mość o uwzględnienie 
przedewszystkiem  tekstu  polskiego, gdyż przekonałem się naocznie, 
że przekład jest, niewierny i na moją niekorzyść.

„Błagam W aszą Cesarsko-Królew ską Mość, by, czytając ów 
memoryał, raczył zapomnieć o wykroczeniu, jakiego się dopuści
łem względem Jego  Cesarzewiczowskiej Mości i mieć na wzglę
dzie, że służyłem w armii, k tóra pomimo surowości regulaminu 
swego, nie podlegała takiej, jak  inne armie, karności, albowiem



podczas całego przeciągu czasu jej bytowania, Rząd nigdy owego 
regulaminu nie stosował.

„Byłbym szczęśliwy, gdyby kara, jaka  mnie spotkała, i skru
cha, k tórą za pośrednictwem moich przyjaciół i w liście do Jego  
Cesarzewiczowskiej Mości ujawniłem, posłużyły do zatarcia w pa
mięci Waszej Cesarskiej Mości rankom , postępkiem mym wywo
łanego.

Racz przyjąć N ajjaśniejszy Panie etc.
Hrabia Kruhowicclci, 

gen. brygady.
W arszawa, 28 grudnia 1815 r.

Memoryał Krukowieckiego w rzeczy samej je s t  obszerny 
i drobiazgowy. Nie przytaczam y go tu ta j ze względu, że zawiera 
fakty z poprzedniej opowieści wypadków dokładnie nam już zna
ne i że obraca się przeważnie około tezy, że jedynie Sąd wojenny 
na podstawie i według form dawnej procedury winien przystąpić 
do wyrokowania w tej sprawie.

Dowiadujemy sic; przy tej sposobności, że memoryał ów 
i wszelkie poprzednie przez Krukowieckiego przedstaw ione były 
pióra Ludwika Osińskiego, który, jak  się to  z treści owych relacyj 
okazuje, dobrze językiem  francuskim  w ładał i pięknie w tym  ję 
zyku wypisać się umiał.

Zbyteczna prócz tego podawać osnowę m emoryału Krukowiec
kiego, ze względu, że odparcie przytoczonych w niej grawaminów 
mieści się w raporcie senatora Nowosilcowa w dniu 11 stycznia 
181 (i r. cesarzowi złożonym, z którego dowiadujemy się, że cesarz 
poruczył Nowosilcowowi zadanie krytycznego rozbioru zarzutów  
Krukowieckiego i że Nowosilcow do udziału w tej pracy zaprosił 
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.

Oto w jak i sposób zadanie powyższe spełnione zostało:
„Najjaśniejszy Panie!—pisał Nowosilcow do cesarza.—Stoso

wnie do rozkazów Waszej Cesarskiej Mości rozpatrzyłem  z dro
biazgową uw agą powierzone mi papiery, dotyczące sprawy między 
generałem dywizyi Sokolnickim a generałem  brygady Krukowiec- 
kim. Wasza Cesarska Mość była świadkiem rozgłosu i pogłosek 
spraw ą tą  wywołanych. Sądziłem sic; w obowiązku usunięcia ich 
ogniw, wykazaniem tym, którzy się skarżyli, że skargi ich pozba
wione są wszelkiej podstawy i że droga, postępowania, w sprawie 
tej obrana najzupełniej była prawidłową.

Dla dojścia do tego celu zaproponowałem księciu Adamowi 
Czartoryskiemu, jednemu z tych, co mniemali, że generał Kruko-
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wiecki był skrzywdzony przez Komisyę rozpoznawczą, by rozwa
żnie a spokojnie ocenił osnowę zarzutów, któro ów generał sądził 
się być w prawie do podnoszenia, a które wielu popierało, nie 
znając gruntow nie ich źródła.

W następstw ie czego przeszliśmy w szystkie po kolei, jeden 
za drugim. Uczynię wzmiankę o tych jedynie, które w ydają się 
być najznamienniejszemi.

1-szy zarzut: Że  W asza Cesarska Mość na prośbę generała 
Krukowieckiego przyzwoliłeś na Sąd wojenny, nie zaś na Koini- 
syę rozpoznawczą, że owa Komisya przysw oiła sobie prawo s ta 
nowienia o ważności zarzutów przeciw niemu skierowanych. Otóż 
dowiodłem księciu i on się ze mną na to zgodził, że zarzut ów 
był wręcz dziecinnym. Każdy Sąd wojenny rozpoczyna sit; z ko
nieczności od śledztwa. Czy to ostatnie prowadzi się przez radę, 
zam iast przez pojedynczego osobnika, którym w danym wypadku 
l>yłl>y audytor generalny, to w żadnym razie za uchybienie poczy- 
tanem  być nie może, ani też tlać powód do zażaleń. Przeciwnie, 
je s t  to cecha oczywista różnicy i faworu z pobudek czysto w yjąt
kowych. Działo się to podobnie we Francy i, gdy uważano, że 
spraw a zbyt je s t ważną, by ją  audytorowi generalnem u jedynie 
powierzyć można. Co się tycze opinii Komisyi śledczej <> zasa
dności oskarżeń, dziwi tylko, że spraw a tak  prosta, jak  sformuło
wanie konkluzyi przy końcu raportu luli opinii, mogła dać powód 
do niezadowolenia. A udytor generalny naw et boz asystencyi Ko
misyi nie mógłby uczynić inaczej, kończąc swój raport, jak  tylko 
wyłuszczeniem swego poglądu na zasadność oskarżeń.

2-yi zarzu t:  Generał Krukowiecki utrzym uje, że Komisya 
śledcza była, stronnicza i w zupełności po stronie generała Sokol
nickiego, że nie trzym ała się form, przeinaczała wyrażenia zarzu
tów, przytoczonych w broszurze, że niegodnie postąpiła, usuwając 
z przed oczu W. Księcia zeznania świadków korzystne dla pod
sądnego, a których treść obalała jakoby te, k tóre Komisya śledcza 
uznała za dostateczne dla jego potępienia, wreszcie, że raport Ko
misyi, złożony w języku francuskim, nie odpowiadał zupełnie ory
ginałowi polskiemu. W szystkie to tw ierdzenia należało sprawdzić 
w aktach oryginalnych. Poleciłem je  przedstaw ić sobie przez audy
to ra  generalnego. Sprawdziliśm y wszystko w komplecie trzech 
i w tedy książę Czartoryski znaglonym był przyznać, że nie zna
lazł nic opuszczonego, nic nieprawidłowego i że przekład francu
ski był w doskonałej zgodności z oryginałem  polskim.

3-ci zarzut: Że się go chce zmusić wbrew wszelkiej słuszno
ści do poddania się Sądowi wojennemu, złożonemu i urządzonemu
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stosownie do nowych prawideł, podczas, gdy czyny zarzucone mu 
w broszurze Sokolnickiego, sama broszura, rozkaz, k tó ry  przed
staw ił w sprawie ustanow ienia Sądu wojennego, pochodzący od 
W aszej Cesarskiej M ości— w szystkie one m iały miejsce w epoce, 
gdy obowiązywały dawna procedura i dawno prawa. Książe Czar
toryski był również zdania, żo znaczyłoby to zostawić mu wolne 
pole do skarg, nieprzyzwoleniem, by Sąd wojenny ustanow iony 
był według dawnych zasad procedury.

W rzeczy samej, kwestya, czy Sąd wojenny winien być usta
nowiony w edług now7ych lub starych reguł przedstaw ia się z dwo
jakiego punktu widzenia. Jeśli ją  uważać za łaskę przyznaną 
wskutek prośby generała Krukowieckiego i jeśli dopuścić, że owa 
Komisya nigdyby bez jego  prośby nie była powstała, nie podobna 
zaprzeczyć, że ma on prawo nastaw ać na to, by otrzym ał to, cze
go żądał, mianowicie — Sąd wrojenny, którego skład znany mu 
był z praw  w tej mierze obowiązujących.

Lecz jeśli z drugiej strony zważyć na pobudki jego  prośby, 
która zm ierzała do rozpatrzenia jego  postępow ania i ukarania go, 
ile zawinił według całej surowości praw, w ładza wojskowa, wi
dząc z raportu Komisyi śledczej, że postępowanie jego nie chroni 
go od zarzutów, pociąga go z własnej inicyatyw y i niejako z urzę
du przed Sąd wojenny.

W tym wypadku, akcya jego dobrowolna i prawo reklamo
wania, by Komisya uformowaną była w edług form dawnych—zno
szą się.

W następstw ie obu powyższych motywów pozwalam sobie 
przedłożyć Waszej Cesarskiej Mości dwa projekty wyroków od
miennych.

Pierw szy ustanaw ia procedura Sądu wojennego, w edług form 
nowych. .lestto ów, który Jego  Cesarz. Mość Wielki Książe czy
tał i, jak  się zdaje, nie zganił.

Drugi w artykule 4 opiewa, żo będzie złożony według zasad 
dawnego prawa. N iewątpliwie, to ostatnie rozporządzenie ma tę 
dodatnią stronę, że położy koniec wszelkim szemraniom, jak iko l
wiek los wypadnie dla generała Krukowieckiego, pomimo, że taki 
Sąd zapowiada mniejsze szanse uwolnienia, aniżeliby to miało 
miejsce przy zastosowaniu form nowszych. W pierwszym wypad
ku można być uniewinionym absolutną większością głosów ; w dru
gim dosyć jest, by dwaj najmłodsi członkowie uniewinnili pod- 
sądnego, gdyż w razie równości głosów Prezydująoy obowiązany 
je s t przechylić się na korzyść oskarżonego. Otóż z uwagi, że 
w tej sprawie dwoma najmłodszymi członkami byliby generałowie
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brygady, oczywista jest, że generał Krukowiecki miałby szansę 
być sądzonym przez sobie równych rangą. Lecz je s t to już  na
stępstwo uporu, że się nio radzi rozumu, ani interesu osobistego 
i że generał Krukowiecki, pomimo korzyści namacalnych, nastaje 
na to, by Sąd wojenny w edług zasad dawnych był ustanowiony.

Gdy jednakże nie trudno przewidzieć, że ani jeden z owych 
projektów  nie zadowoli w zupełności zasad sprawiedliwości i nie 
pogodzi roszczeń stron obu, gdyż przyjm ując pierwszy, nie uchyla 
się skarg  Krukowieckiego, a przyjm ując drugi, nadaje mu się sze
rokie pole do przeciągania spraw y szykanowaniem procedury, k tó 
rą będzie chciał koniecznie nawrócić do form dawniejszych, ilekroć 
to znajdzie odpowiedniem dla siebie, dla tego byłoby do życzenia, 
w sprawie, k tó ra  pow stała przed epoką, w której W asza Cesarska 
Mość pozyskał panowanie nad krajem tutejszym  i ze względu na 
zarzuty, k tóre nie mogły ubliżyć interesom Waszej Cesarskiej 
Mości, aby, mówię, sprawiedliwość Waszej Cesarskiej Mości nie 
ścigała przewinień zaszłych poprzednio, lecz by zachowała cha
rak ter najzupełniej bierny, a jedynie działała wtedy, gdy do tego 
będzie znaglona formalnie.

Z tych to zasad ułożyłem trzeci projekt dekretu, który tu 
rozwadze Waszej Cesarskiej Mości przedłożyć sobie pozwalam. 
Zdaje mi się, że ten ostatni mógłby uchylić niedogodności obu 
pierwszych, gdyż jeśliby generał Sokolnicki uznał za właściwe 
powtórzyć urzędownie swoje zarzuty przeciw generałowi Kruko- 
wieckiemu, nie będąc do tego znaglony, jak w projektach pierw 
szych to je s t  przepisanem, byłaby to nowo rozpoczęta akcya, co 
do czego nie byłoby już mowy o formalnościach, według których 
Sąd postąpić winien.

W przypadku zaś, gdyby ani jeden, ani drugi nie chcieli 
akcyi rozpocząć, spraw a się zakończy i nie oprze na tych samych 
motywach oskarżenia (chefs d'acusation). Używam tego wyrażenia, 
dla odróżnienia tej spraw y od dwóch innych, nie mających nic 
wspólnego z niniejszą, a k tó ra  będzie mogła być następnie pod
niesioną, raz—z powodu ubliżenia W ielkiemu Księciu, drugi raz 
z powodu obrazy przyczynionej generałow i Sokolnickiemu, jakko l
wiek generał Krukowiecki tw ierdzi, że już za nią pięciomiesię- 
cznem odpokutował więzieniem. Lecz nie je s t  to prawem wino
wajcy stanowić o karze, na jak ą  zasłużył.

Zarówno zachowanem jes t wyłącznie Waszej Cesarskiej Mo
ści ocenić w Swej wysokiej rozwadze, o ile człowiek, k tó ry  się 
do tego stopnia zapomniał wobec swych przełożonych, może za
sługiwać na dalsze utrzym anie go w służbie wojskowej.

SO K O T iN T D K T  T K R T IK O W T E C K T . 120



Załączając przy niniejszem memoryał generała Krukowieckie
go, złożony mi dla przedstaw ienia go Waszoj Cesarskiej Mości 
wraz z listem, a których nie przyjąłem , jako  nie uprawniony do 
ieli przyjęcia w imieniu własnem, mam zaszczyt pozostawać z naj- 
głębszem uszanowaniem > czcią

Waszej Cesarskiej Mości
najw ierniejszym  sługą

M. Nowosilcow. 
W arszawa, 81 grudnia (11 stycznia) 1815/16 r.

Oto osnowa projektów  wyroku:
Projekt N r. 1. W skutek raportu  złożonego Nam w sprawie 

generała dywizyi Sokolnickiego z generałem  brygady Krukowiec- 
kim, zważywszy:

Ze generał Krukowiecki domagał się od Nas Sądu wojenne
go dla rozpatrzenia jego postępowania z powodu zarzutów, uczy
nionych mu w broszurze, do której autorstw a generał Sokolnicki 
się przyznał.

Że śledztwo wyprowadzone przez ustanow ioną przez Nas 
Komisyę specyalną ustaliło zasadność oskarżeń przeciw generało
wi Krukowieckiemu podniesionych co do tego:

a) Ze własnowolnie opuścił dywizyę generała Dąbrowskiego.
b) Ze ubliżył obowiązkom karności, będąc pod rozkazami 

generała dywizyi Sokolnickiego, przejściem pozycyi Loessnigu w d. 
IH października 18U5 r., zam iast maszerować po prawej stronie, 
stosownie do otrzym anego w tej mierze rozkazu, i opuszczeniem 
bez rozkazu 19 t. m. posterunku przy Schkeitbar.

Zważywszy co dotyczę generała Sokolnickiego, że Komisya 
śledcza ustaliła  jego uchybienie w tem, że nie ukarał na miejscu 
nieposłusznego oficera i nie oddał go pod Sąd wojenny przy pierw 
szej sposobności, - że użył wyrażeń obelżywych i obrażających 
honor oficera przytoczeniem uchybień, popełnionych przez generała 
brygady Krukowieckiego, w broszurze pod tytułem : Journal hinto- 
riijue, drukowanej w Paryżu w r. 1HI4 pod inicyałami Al. A., szefa 
batalionu inżynierów.

Zważywszy nakoniec, że broszura obrażająca, nie powinna 
kursować między publicznością i być przez Rząd tolerowaną.

Rozkazaliśmy i rozkazujem y:

Art. 1.
Procedurę przeprowadzoną przez Komisyę śledczą dołączyć do 

procesu, jako  dowód i odwód (comme pitce toni, u charge, qu'a decharge.)•
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Art. 2.

Wzbronić przez policyę sprzedaży broszury pomienionej i wy
cofać ją  z obiegu wśród osób prywatnych.

Art. 3.

Zobowiązać generała Sokolnickiego, autora oskarżeń przeciw 
generałowi Krukowieckiemu podniesionych, do sformułowania tych 
oskarżeń ui’zędownie i stosownie do obowiązków służbowych, przed
staw ić je  w ładzy odnośnej.

Art. 4.

Bezzwłocznie po złożeniu owego aktu, ustanowić za pośredni
ctwem B rata  Naszego W. Księcia K onstantego Sąd wojenny, k tó
ry postąpi według form, jak ie  istn iały  w epoce zdania raportu 
Komisyi śledczej. Równocześnie wręczoną będzie generałowi K ru
kowieckiemu kopia zeznań generała Sokolnickiego z pozostawie
niem odpowiedniego czasu na przygotow anie obrony.

Art. 5.

Na wypadek orzeczenia kary, Sąd wojenny zastosuje prawa 
uprzednio.

A rt. 6.

Co się tycze w ynagrodzenia cywilnego, któregoby generał 
Krukowiecki mógł domagać się od generała Sokolnickiego, bę
dzie miał generał Krukowiecki prawo odwołać się do sądów zwy
czajnych.

1‘rojekt N r. 2. Pow tarza wszystkie inotyw a poprzednie, w ar
tykule 4 wszakże czyni zmianę w tem, że „Sąd wojenny w zasto
sowaniu się do dawnych praw  .Ni 29 art. K będzie złożony z ge
nerała dywizyi lub dowódcy naczelnego, z dwóch dowódców ba
talionów, kapitana inżynieryi i kapitana artyleryi."

Projekt N r. 3. Również pow tarza znane zasady i inotywa, 
lecz w art. 8 rozporządza, że „w Sądzie wojennym procedura 
i śledztwo wyprowadzono przez Komisyę śledczą będą dołączone, 
jako  dokum enty na dowód, jako  i na odwód."

*
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Na tem kończą się dokumenty w sprawie generała Kruko
wieckiego, zachowane w aktach Nowosilcowa. Jak i był rezulta t 
Sądu wojennego i czy w ogóle Sąd wojenny nią odbył? nie
wiadomo.

Wiadomo jedynie, że dnia 28 września 181G r. podczas rewii 
wojsk na placu Saskim ułan, stojący na rogu dziedzińca, puściw
szy się z otrzymanym rozkazem w cwał, wpadł z rozhukanym ru
makiem na generała Sokolnickiego, zwalił go z konia i trupem  na 
miejscu w obecności W. Księcia K onstantego położył.

Zgon walecznego generała niew ątpliw ie wpłynął na zatam o
wanie biegu spraw y przed Sądem wojennym.

Pozostał jedynie w aktach stanu służby generała Krukowiec
kiego ślad, że dnia 1 stycznia 1817 r. usunięty został ze sztabu 
dywizyi, lecz „liczył się w arm ii.“

W takim  też charakterze, jako  pozostający w służbie czyn
nej, pełnił gen. Krukowiecki obowiązki wojskowe przez cały okres 
istnienia K rólestw a Kongresowego. Działalność jego  jako guber
natora wojennego po wypadkach listopadowych i jako uczestnika 
rokowań przy kapitulaeyi W arszawy, nie wchodzą w ramy niniej
szego opowiadania.
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F e l i c y a n  R o p s

Dziwną je s t  dola niektórych artystów . Niezrozumień!, nieod- 
czuci wloką za sobą koncept czy jś, zdanie gapia, sąd głupca, które 
im za charakterystykę i za życia i po zgonie starczyć musi. Przyl
gnio to, jak  oset, i na całem dziele tw órcy piętnem niezatartem  
się kładzie.

Z nazwiskiem R ops’a w niepodzielnym związku, dla wielu 
bardzo, pozostaje rozwiązłość, skowyt miłośnych rozkoszy, erotyzm 
upajający, rozhukany, a przewrotny. Nie znając lub poznawszy go 
niedostatecznie, radzi widzimy w artyście tym indywidualność, ja 
ką był markiz de Sade w literaturze, Gille de Rays w życiu. N a
okół Ropsowskiej twórczości węszymy odor di fetnina, otum ania
jący i mocny.

Wielbiciele Rops’a, naw et ci de la yremibre heure, podporząd
kowując wielką osobistość m istrza swoim koncepcyom artystycz
nym, werbując go ku ołtarzom ich własnym bogom wystawionym - 
zm niejszają dzieło jego. Ropsowi w prost „zbiega się“ dusza od 
tych przyjacielskich dociekań i kurczy wartość i rozległość jego 
sztuki.

Huysmans, Barbey d ’Aurevilly widzą w nim katolika, wal
czącego z dajmonem wszeteczeństwa; Demolder, Rebell — spadko
biercę flamandzkiego geniusza zmysłowości przyziemnej Jo rdaens’a, 
jowialności U ilenspiogel’a, gruboskórnego mistycyzmu B reughel’a.

Rzecz ciekawa—iż wszyscy potrosze racyę mają.
Tylko że pierwsi o początkowych kreacyach Rops’a, jędrnych, 

może mniej głębokich, ale równie jarych, równie wibrujących siłą 
żywotności i prawdy, zapominają— drudzy zaś o tym ostrym  tonie 
demonizmu, który  późniejsze dzieła jego cechuje.



Twórczość Rops’a rozłamuje się nu dwie fazy: z początku 
rysuje, co widzi—później oddaje, co czuje. Rozszerza mu się w te
dy myśl twórcza, pogłębia; i późniejszy Rops upodobnia się da
wniejszemu tylko tą  niesłychaną czułością na najlżejsze m eandry 
formy, na najdrobniejsze odcienia, tą  skrupulatnością w podpatry
waniu najniklejszych wyrazów uczucia, lub nastroju. Zawsze je s t 
i pozostaje wielkim zmysłowcem, jak  wszyscy niemal z rasy jego, 
jak cała plejada m istrzów niderlandzkich. Zmysłowość aż bucha 
kłębami u Rops’a, i nią a przez nią synem icli je s t  i spadkobier
cą, ale kropla krw i m adziarskiej ‘) dała mu ten pęd wściekły, 
zaostrzyła, rozpaliła plemienną dobroduszność i flegmę.

W pierwszym okresie Rops je s t panteistą, zasłuchanym i za
patrzonym we wszystko, co żyje, rusza się, lśni, barwi, wabi, ma
mi, śmieszy, zastrasza. W onczas — z a is te — jak  m ajstrzy rodzimi, 
szukał oczami wokoło siebie, a nie w siebie patrzał; przedstaw iał 
powab zadomowiony w nętrzy flamandzkich, ziemi swej typy, k tó 
re czarowały go pięknem swojskiem, baw iły groteskowością lub 
budziły litość ciepłą, uczucie czułości, jak ie  dla smutku, biedy, 
starości ma serce każde. Szła myśl R ops’a po ziemi rodzinnej 
i na niej i z niej zrodziły się dzieła m agistralne, jak  1’Enterrement 
au Pays Wallon, l'Experte en dentelles, l'Onclc Claes et la tante 
Johanna, la Laitilre onrersoise, Onde Kałq (Obieraczka kartofli) 
i tyle, tyle innych.

W akw afortach tych i litografiach czuć lekki wpływ Cour- 
be t’a; chłopi przypom inają nieco suche, tw arde, chropowate, jakby  
z grudy czarnoziemu ulepione, smutne typy M illefa. Nie ujmuje 
to ani wartości, ani naw et oryginalności kreacyom Rops a. Umiał 
on zawsze pozostać sobą. Reminiscencye te  zresztą—może bardziej 
literackie, niżeli plastyczne: w modzie wówczas był typ „przyw ią
zanego do gleby," niew olnika czarnej macoszej ziemicy. 1 Rops 
też poezyą biedy i znoju oblókł zdrowe parobczaki flamandzkie.

W tym charakterze stworzony je s t Semcur. W pustkow iu— 
piachy, głazy, bodziaki, gdzieniegdzie garbi się nizki jałowiec, 
jeżą badyle suche; smagłe, supłowate, smętne chłopisko siejo ró
wnym, miarowym ruchem ziarno, które nie wzejdzie.

Kocha Rops pustkow ia te i nieużytki, kocha wzgórza, pias- 
ezyste Klandryi, osiadłe ciężko wzdłuż wybrzeży morskich. O za
chodzie słońca przyciąga go ich sypkie złoto; podczas pluty mami 
go szary welon obłoków, kiedy otulone nim w ybrzeża cicho drze
mać się zdają, kołysanką fal usypiane.

') Dziad Rops’a z W igier był rodem.
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Kocha Rops morze, kocha namiętnie, płomiennie, ataw isty
cznie, po barbarzyńsku—powiem—jak  kobietę umiłowaną, pożąda
ną, niezbędną. Tylko Swinburn tak  zmysłowo, cieleśnie morze 
wielbił.

Dla nich obu praw dą się staje m yt W enery, z kłębów i pia
ny morskiej wyszłej. Rops wszakże jeszcze szaleniej, płciowo je  
poprostu m iłuje; widzi w niem te wszystkie uroki, jakim i kochan
ka upaja i p ę ta 1).

Oto jedna strona umysłowości, sentym entu i eo ipso siły 
twórczej Rops’a, jedna postać jego talentu.

A oto druga.
Ma la t z górą trzydzieści. Osiedla się w Paryżu, i Paryż 

uderza mu do głowy. Upija się jego atmosferą, ową atm osferą 
nagrzaną do białego użyciem, myśleniem, tworzeniem, gdzie idee 
i sensacye, niby pyłki złociste mienią się i wibrują. Subtelne jego 
nerw y wyczuwają w szystkie dreszcze wielkiego miasta. W  kuźni 
tej wykuwa się i jego myśl. Tu, w tem ognisku nowymi elemen
tami duch jego  się użyźnia. Upija się paryżanką, chciałby ją  po
siąść, zrozumieć, przeniknąć. W ydaje mu się ona po zdrowych, 
silnych dziewkach F landryi lalką, k tórą nazywa: „un composć de 
carton, de taff etas, de nerfs et de poudre de r iz“ -'). W ejrzawszy 
gruntow niej, znajduje w niej takie składniki, jakich  indziej nie 
widział, ni spostrzegł. W paryżance stopniowo odkryw a „une vraie 
femelle, une concubine rev6e“ 8). Daje mu ona miłość-szał, jak  
wkrótce da miłość-grzech i ból.

J e s t  Rops w tym okresie życia, w tym wieku, kiedy mężczy
zna traci na żywiołowej sile, a zyskuje na wyrafinowaniu, iinagi- 
liacyi, kiedy uściski komplikują się, miłość zapraw ia papryką sza
lonych a płonnych pożądań nowego, niezaznanego.

Po miesiącach miodowych następuje przesyt, czczość, rozcza
rowanie i żal do kobiety; i tu —na przy wianek daje je j w utwo
rach swych demonicznych Koronę z Siedmiu Grzechów uwitą, Au
reole; czarną szatańskiej wybranki.

Widzi już ją  Rops i przedstaw ia, jako  żywioł destrukcyjny, 
wysłankę piekieł, zwierze jadow ite, nagie i sprośne, służebnicę 
i zausznicę czarcią, jako  czarę szaleju śmiertelnego pełną, jak
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wieczystą pokusę, przez szatana na zgubę i pohybel św iata ze
słaną.

Otóż tu Huysmans, Barbey d ’Aurevilly mają prawo R ops’a 
uważać za swego, bo w nim panteista, obserwator realnych obja
wów wszechbytu blednie, niknie coraz bardziej, a natom iast zja
wia się mistyk, głęboki, katolicki m istyk, który, zachowując 
wszystkie swe dawne zalety, tworzy szereg arcydzieł, gdzie wy
uzdana lubieżność fosforem satanicznym się powleka i lśni pró
chnem, jak  te ogniki, mamiące nad moczarami.

W Ropsie, niedawno jeszcze święcącym po pogańsku świat, 
życie, radość—ocknął się katolik, a z nim zm artw ychpow stały da
wne wierzenia, zapomniane, wyblakłe, ale jak  jeszcze mocne! o jak  
silnej woni kadzideł, o jak  donośnej nucie dzwonów i śpiewów 
liturgicznych, szeptanych modłów' i egzorcyzmów! Zsipomniane 
strachy i m arzenia z kolegium jezuickiego Notre Danie de la Paix  ‘), 
widma stare i pokuszenia odżyły, w ypełzły z zakątków  duszy, 
migłe, drżące, występne a słodkie i rzuciły się chm arą na plansze 
Ropsowskie.

*

* *

W edług tradycyi, a bodajże z racyi osobistego sentymentu 
demonicznego Hops zespala w spięciach wszetecznych piękno 
kształtów  kobiecych z ohydą fantastycznych tworów. Ale ze wszyst
kich demonografów, ze wszystkich wizyonerów wyodrębnia go 
niezwykłe poczucie miary, równowagi, logiki form ludzkich, ogro
mne zrozumienie żywotności i harmonii. Dziwotwory Rops’u są 
pełne prawdopodobieństwa i możności istnienia, żywe, powiedzieć- 
by się chciało prawdziwe, a jakkolw iek piękne (a może dla tego) 
urodą „sui generis,“ zabobonną trw ogą mrowiące.

Potworem wszakże najokropniejszym w galeryi Ropsowskiej 
je s t  ostatnia kochanka i wierna—jasnokoścista Śmierć. Śmierć czai 
się chytra we wszystkich utworach Rops’a, śmierć dziwna: podła 
i zmysłowa. Nie wyziera ona z wieczności progów, nie nicość ma 
ona za sobą, ale katusze ciągłych, wiecznych i nigdy niezaspoko-

’) Około Nmihu\ Tam cm; Kops wychowywał.



jonych wszeteczeństw, gryzących pożądań, wciąż odradzających 
się pragnień.

Mors erotica! Śmierć, k tó ra  jeszcze ściska, kąsa całusami, 
wpija się w ciało, ssie, zabija rozkoszą i wielkiem cierpieniem 
w rozpaczliwym spazmie namiętności.

Potężne to i płomienne dzieła — te plansze Rops'a; palą się 
w nich ciała na żużle, drgają przeklęte i sprośne w ciągiem be- 
kowisku, bez wytchnienia, ulgi, ni zadowolenia. Ją trz y  się tam 
ciągły głód miłosny, wysiąka z nich żądza, jak  ropa, z nigdy nie- 
zagojonej rany. W okowach lubieżnych w iją się pod chłostą zmy
słów, w pożarze chuci, wytężone—jak cięciwy—nerwy, skurczone 
i wykrzywione mięśnie. Erotyzm  rży, ryczy, wyje, staje się dopu
stem, klątw ą, plagą, rozpaczą.

Od kobiet Rops'a gibkich, mających siłę stalową, zwinność 
i urodę panter, a jak  one groźnych, idzie już w prost lęk, jak  przed 
czemś nieskończenie niebezpiecznem, nieczułein, a ponętnem, wa- 
bnein i nieprzezwyciężonem. Tu kobieta ukazuje się już nie jako 
zw ykła wszetecznica, uciechy nierządu niosąca, ale jako  Sukkub, 
jako  wampir, jako duch zła i ciemności. J e s t ona siłą nieomal 
kosmiczną: pali—niby ogień, zastrasza—niby grom, mami—jak  
otchłań bezdenna. A na ziemię zesłał ją  szatan, by zwiększyć pań
stwo swe mroczne, aby ziemię pod swe panowanie zagarnąć.

Myśl tę  dał Rops w przejrzystej alegoryi — Satan semant 
l'ivraie:

W pomroce i ciszy nocnej, ponad Paryżem , krótkim  i pozor
nym letargiem  snu i spokoju zaskoczonym — olbrzymi siewca. 
W sparł rozkraczone w łęk nogi na dachach i wieżach, panuje nad 
miastem niemem i bezbronnem, zamyka je —jak  klam rą—okrakiem 
swym wielkoluda i w posiadanie bierze. Gestem szerokim siewcy 
lub kosiarza rzuca w dół, w mrowisko ludzkie, zła nasienie wy
stępne i zgubne, zarodki cierpienia, zbrodni, nienawiści w postaci 
larw kobiecych i masek. Ma ich masę całą w zanadrzu opończy. 
Rozpyla je, rozwiewa i wie, jaki to plon przyniesie siew jego 
piekielny. Uśmiecha się sardonicznie, ślepie mu się skrzą z radości 
i palą w tw arzy kościstej.

Plansza ta  je s t  wspaniała, patetyczna, okrutna, wymowna nic 
litościwie; może ona służyć za introdukoyę i niejako kom entarz 
do części demonograficznej dzieł R ops’a.

W edług niego dyabeł nietylko lubieżną zmorą męczy ludz
kość i nęka. Inne także gzy-trucicielki brzęczą natrę tną  pokusą 
koło uszu ludzkich. N ietylko czuje Rops przylgnienia płowe roz
koszy seksualnych, nietylko błyski piekła namiętności; oblegają
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fantazyę jego wszystkie nałogi bezecne, w szystkie ehuci, które 
w palenisku wielkiego m iasta gorzeją.

W akwaforcie tak tragicznie intensywnej, że, ujrzawszy ją  
raz, zawsze ją  masz w pamięci — inny grzech śm iertelny a rtysta  
zobrazował.

Oczami omglonemi pijaństwem, pełnemi rozm arzenia i lialu- 
cynacyi, patrzy na cię maska blada bladością siną, rtęciową.

To la Bureuse d'Absinthe. A w niej — skondensowane pijań
stwo, skrystalizow any pijaczy szał. To absynt sam ujęty  w sym
bol i syntezę, absynt zielony, traw iący, tru tk a  na ludzi, pokrzyk 
obłędu, jad zabijający, jak cykuta. K arta  ta, to „Delirium Tre- 
mens“ wcielone w postać kobiety.

*
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* *

Kiedy a rty sta  dochodzi do takiej mocy dram atycznej, do ta 
kiej poezyi i wyrazistości — niemasz już miejsca na nierząd lub 
nieobyczajność.

U Rops’a napięcie zmysłowe je s t tak silne, iż część eroty
czna zanika i traci łączność z instynktem  rozrodczym.

Dzieła pod wpływem mózgowego podniecenia zrodzone, nie 
mogą być i nie są prostym i afrodyzyakami, jak niektórzy mniemają. 
Myśl tak  chucią przesiąkła z racy i właśnie swego bajecznego na
tężenia, nie je s t  wynikiem zwykłej liisteryi umysłowej, ale zdaje 
się być raczej istnym  poszeptem szatańskim, wielkim biblijnym 
grzechem.

Patrząc na te karty , skłonni jesteśm y wierzyć, że spłodził 
je  nie powszedni fizyologiczny popęd płciowy, choćby nawet roz
paczliwie wyegzaltowany, ale duch zła, który kłębi się w mózgu, 
kusi, kazi in telekt i jak  wielkim zakonnikom —każe widzieć, czuć 
i pożądać aż do boleści, cierpieć męki piekielne w bezsilnej walce 
z marą lubieżną.

Oczywista, iż tak Rops czuł i myślał, bo w planszach jego 
kobieta ukazuje się zgodnie z wizyami świętych kościoła, kusze- 
iiiaini nawiedzanych, w edług pojęcia katolickiego, według idei ma- 
nicheistycznej—jako element zły, srogi, gubiący na wieki wieków 
duszę, niszczący myśl św iętą i wielkie zadanie ludzkości.



Zadziwi ąjącem je s t u Rops’a to poczucie świętości a rebours. 
Jego  dziewki szalone są równie mistyczne, jak  niebiańskie dziewi
ce Fra-Angelico, Memling’a, R oger’a van der W eyden’a.

Te saturnalie, luperkalie Ropsowskie są istnemi „mszami czar- 
nemi,“ gdzie dyabeł ogłasza się Bogiem i gdzie na cześć jego 
wielkie się mi stery a czynią. Tam wtedy niew iasta hostyą się sta
je, bujne je j włosy za korporał służą; a ten, co do komunii owej 
idzie, niebaczny — ten wiekuiście zgubiony i w doczesnem życiu 
i w przyszłem.

Tak przedstaw ia Rops kobietę i chuć. To nie jowialne, tłu 
ste żarty  rozwydrzonego klechy, nie jiperfumowane kreacye bu
duarowe Boucher’a, F ragonard’a, ani tokow iska japońskie, ni lu
bieżna a zdrowa zmysłowość św iata antycznego, uosobiona w We- 
nerach i Priapach, to wizya straszliw a, bolesna—aż do rozkoszy, 
rozkoszna — aż do bolu samotników w Tebaidach, to jakby  krw ią 
opiłe tańce Herodyady, kurcze ostatecznego cierpienia i upojenia 
najwyższego.

To też ów rys mistyczny, niezaprzeczenie istniejący, nama
calny u Rops’a, nie pozwala go przyrównać do innego genialnego 
zmysłowca—R odńfa (jak to niektórzy czyn ią ) '), lub mniej jeszcze 
do pogańskiego czysto talentu  Clodioifa.

U Rodm a kobieta je s t nagą — u R ops’a tylko obnażoną. 
Z umysłu pozbawia on ją  godności i czystości wstydliwej, jak ie  
ma ciało nagie. Ta Ropsowska półnagość lubieżniejszą je s t 
nieskończenie, potężniejszą demonicznym przywdziękiein, niżeli 
kształty człowiecze bez obsłonek, w całej swej powadze i surowej 
krasie.

*

* *

Indywidualność R opsa tak wielka, szczególniej w później
szych fazach twórczości, talent jego  tak odrębny i mocny sprze
ciwia się wszelkim filiacyom ścisłym. Dla podkreślenia wszelako 
jego  osobowości, dla uwypuklenia wizerunku jego, przytoczyć na
leży analogij kilka, zaznaczyć pobratymczość z innymi twórcami.
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Owoż jes t parę umysłów, które wpływ może niejaki na nie
go miały, ale w literaturze szukać ich należy, nie w plastyce.

Zresztą, jak  na dnie re to rty  rozm aite czynniki i odczynniki, 
łącząc się i zlewając, dają ciało nowe o innych właściwościach, 
różne kolorem, smakiem i siłą — tak i w myśli twórczej R ops’a 
wszystkie elementy, poza jego isto tą  i w niejże czerpane, stopiły 
się w całość oryginalną i własną. U nikogo Rops długu nie za
ciągnął. Z apatrzył się na niejedno, zasłuchał, zamyślił i dał pó
źniej dzieło piętnem swego geniuszu naznaczone.

Praw dą jest, że w owym czasie, kiedy był poetą rzeczy real
nych, zblizka ujrzanych, czerpanych z otoczenia — czarem in ty 
mnym zbliża się do mistrzów północy: i C ranacha starego, 
i BreugheFa cząstka w nim była drobna — ale m istrze naw et mu
snęli mu po wierzchu tylko duszę.

W drugiej fazie, zaskoczony nowemi sensacyami, opętany 
szałem czaru niewieściego i zlękły jego  potęgą, gdy tworzyć po
czyna cykl Les Sataniques lub ilustruje Barbey a d ’Aurevilly, Pć- 
ladan’a, kiedy daje dzieła siarczyste i groźne, albo jak  w Thcatrc 
(laillard, Point dc Lendernain odtw arza pożogę ciał w skurczach 
pożądań i chuci rozpalonych podnieceniem, w smutnej delektacyi 
uścisków, zaś spopielonych później, złamanych, rozbitych, napół 
trupich, a nienasyconych i łaknących jeszcze, łaknących ciągle, 
łaknących po zgonie, w grobie, piekle, wszędzie i zawsze, kiedy 
z gwałtow nością heroiczną daje orgie zmysłów i kształtu je kobie
ty, które zdają się być inkarnacyą ogni piekielnych, a wydoby
wszy je  z serca, duszy, uczucia, rzuca isto ty  te w objęcia lu
dzi wtedy Rops wysługuje się tem u sentym entowi, religijnem u 
prawie, jak i właściwym je s t całemu szeregowi czcicieli a wrogów 
m istycznych kobiecego czaru.

Usiłują oni, a Rops wraz z nimi, pogardzać kobietą—nieczy- 
stem naczyniem grzechu, złorzeczą jej, a kołowacieją za jej uści
skiem, wielbią ją , jak  opętańcy.

Oni to Rops’owi są bratniem i duszami. A więc: Swinburn, 
a więc Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, a więc wszyscy ci, co wi
dzą w kobiecie przynętę, k tórą Szatan-Zło na ziemię zesłał gwoli 
walce z Bogiem-Dobrem; przyczynę pierwotną grzechu, mozołu, 
umęczenia i niedoli rodu Adamitów wyklętych; wieczny zawód 
i gorzkie rozczarowanie i żałość.

Ale jak  Rops im daleki, jak zawsze wiernym sobie pozostaje 
widać, kiedy ilustruje dzieła jednego z nich, jednego z tych po
krewnych mu poetów, jak  np. d 'A urevilly’ego. Raczej transkryp- 
cyami, a nie jlustracyaini rysunki te nazwaćby należało. 1 tak
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w planszy do znanego opowiadania le Bonheur dana le crime '), 
nie poszczególny wypadek oddaje, ale pojęcie szczęścia w zbrodni, 
pełnego szczęścia, bez w yrzutów  natur silnych, do radości iście 
stworzonych.

Na piedestale—głow a Gorgony, której pukle gadzinowe oplą- 
tu ją  parą, zacałowaną na śmierć i życie. Odwróceni tyłem, zle
pieni uściskiem, 011 w nią ustam i się wpija, ślepy, nieczuły, g łu 
chy na wszystko, co nie je s t  kochaną kobietą, ona niebaczna na 
św iat cały, nie pomna na w szystko, co nie je s t  pocałunkiem, pie
szczotą. Blask od nich bije radosny, promienieją szczęściem zu
chwale. U stóp postum entu czołga się postać kobiety, zawodząca 
krzykiem  śmiertelnej rozpaczy. Kona ona tam, na dole, nieszczęs
na, kiedy Oni, na wzniesieniu błogości, nieprzystępni, Przeznacze
niu nawet urągać się zdają; ręce jej, w szpony skurczone, napró- 
żno zahaczyć się pragną, tarza  się w bólu zazdrośna, w męce 
bezsilnej, tem wśoieklejsza, tein marniejsza, że katuszy jej n ikt 
nie widzi.

Oto jak  szeroko pojął Rops anegdotę Barbey’a d’Aurevilly.
Ta właśnie niezależność dumna od myśli przez innego zro

dzonej, to rozumienie tem atu na swoją modłę—pozwalało artyście 
zdobyć pracami sweini dzieła mniej nieraz, niż średniej miary. 
Bo Rops nie je s t  ilustratorem  — powtarzam  — ale tw órcą „par ex- 
cellence,“ a ilustracye jego  są raczej genialnemi „waryacyami na 
tem at,“ aniżeli ścisłemi interpretacyam i.

Stąd pochodzi, iż taki D idionnaire i\rolique l)e lvau’a szczyci 
się naczelną kartą  Rops’a; stąd jeden z najpoważniej, najgłębiej 
pomyślanych rysunków jego—na czele Peladan’a Le Vice Supremę.

W planszy tej (F in is latinorum)—'/. trum ny pół-otw artej mo
gilna Salome, kościotrup kobiecy, w falbany, fatałaszki i b łyskot
ki ustrojona, wygląda, łasi się, wachluje i m izdrzy; z pod ugiętej 
kokieteryjnie spódnicy widne są piszczele w jedw abne pończochy 
obciągnięte, z po pod stanika zaś — w egetacya kręgów i żeber, 
ostrych, jak  ościec rybi.

Z kobiety nic już nie zostało okrom chęci wiecznej, nie
śmiertelnej skusić i zwabić. Obok niej obezgłowiony, a w yfra- 
czony lubieżnik własną głowę, niby S-ty Dyonizy, pod pachą trzy 
ma, i, sprośny, straszny, złowrogi, wdzięczy się jeszcze i koper- 
czaki stroi.

•lak w „Tańcach Śmierci" średniowiecza, jak  u Holbein’a, 
jak  u wszystkich mistyków, k tórzy Żądzę, Orzech i Karę z nich

') Len Diaboliguen — Burbey d’Aurevilly. Piuis, 1NHH, w 10-ce.
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płynącą malowali — u R ops’a po całem dziele jego satanicznem, 
szkielety-symbole zgonu się przew ijają; stroi on je  odziewkiem, 
z ladacznic zdartym , muska, krasi.

A że ostateczności zawsze się za dłonie dzierżą, że Śmierć 
z Życiom w jeden węzeł się splata — w planszach Ropsowskich 
tuż przy rozkoszy w ykw ita cierpienia kw iat piołunowy, pocałunek 
je s t  bliskim kąsania, spazm ekstazy miłośnej konwulsyoin cięż
kich agonij, zaś łożnica małżeńska upodobnia się śmiertelnym 
łożom.

Rozkosz u Ropsa nie śmieje się, łaskotliw a, ale płacze, szlo
cha, łka, skomle; to rtu rą  je s t  ona u niego; przekleństwem  jes t 
bezsilna miłość; okowami są czarta uściski i pieszczoty bałam ut
nych ramion kobiecych.

Miał prawo Ropa wyrzec, pokazując jedną  ze swych akwa
fort o takiej wściekłej już sile erotyzmu, że opisać jej niepodo
bna: „riest ce pas que le cóU ćrotique disparait?a W tej karcie 
bowiem (a i w innych zarówno) duch wszeteozeństwa rozkiełzna- 
ny, bozecny a wyniosły, je s t  prawie że obezcieleśniony.

Nie zwierzę, zadawalające potrzeby swe, wije się w nich, 
ale Dusza., k tó ra  cierpi, łaknie ideału, a tonie w gnojówce, gore 
w jałow ych i niecnych płomieniach lubieżności, ginie oplwana, 
zbrukana i nędzna.

K aźnią je s t miłość ziemska według mniszego światopoglądu 
Iłops’a, p la g ą — kobieta, co w wieczystej uległości szatanowi, mo- 
cy jego służy, dla niego, pana swego, św iat zaprzepaszcza i ad 
majorem Salani gloriam ■ gubi kochanie czyste, boskie, nieskalane 
w nnwałnicach zmysłowych dreszczów.

Rops nienawidzi kobietę nienawiścią, k tóra je s t jeszcze na- 
miętnem wielbieniem. O niej tylko śni i myśli. A dziwne nie
wieście postaci, poznaczone — niby plamami g rynszpanu— sińcami 
piekielnych pocałunków, po których ślad pozostaje, jak  po razach 
chłosty biczownika; isto ty  o tw arzach mroźnych a namiętnych, 
pustych, bezmyślnych, gdzie wyuzdana rozpusta łączy się z delika
tną, subtelną pięknością; samki te, faunie, ponętne, magnetyczne
u. okrutne, dające bez uczucia uściski szalone, ostateczne, śmier
telne jak jad , niezapom niane— jak  utracone na zawsze szczęś
cie, uściski, co rajem są i męką; afrodytyczne motyle-kobiety ta 
rantulą plugawej Miłości i Śmierci wciąż mu po głowie krążą.

Prowadzi je  w tan ta  Durne au cochon |Ilo(>V''%p4T7]c], n ją  
znów wiedzie oślepłą, bezwolną świnią spaśna, sprośna i głupia.

Rops credo swe wypowiedział właśnie w tej planszy (Porno- 
krates), k tóra tak oto wygląda:
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W zdłuż po krawędzi gzemsu marmurowego idzie ruda, wspa
niała kreatura, g iętka, mocna a w ytw orna: idzie goła, a nie naga, 
bo bezczelnie zachowała pończochy swe długie, zdobne pantofelki 
i kapelusz. Idzie. A przed nią na różowej tasiem ce—jak  pies na 
sznu rku— wieprz. Ślepa je s t ta  gam ratka, bo bielmem na oczach 
je j się kładzie opaska. Nic nie widzi, nic czuć nie musi, daje się 
wieść przez bydlę nieczyste, nikczemne, plugawe. Stąpa cicho, skra
dać się zdaje, jak  zła myśl, mamiąc,a, łakoma, ciekawa, a ainorki, 
symbolizujące miłość prawdziwą, pierzchają zasroinione i trwożne.

Kreacye te Rops'a jedyne są w sztuce. Siostram i im nie są 
ani pijane namiętnością i winem bacliantki klasyczne, ani boginie 
i dziewice Gustawa Mareau z kwiatem  lilii, lotusu, lub głow ą 
ściętą w ręku, ni lim fatyczne szurgoty Toulouze-L autrec’a. Nie 
z tego gatunku, nie z tej rasy są łubki Ropsowskie. Nie lilia im 
za berło, ale phallus służy; nie perły, dyam enty i rubiny je  zdo
bią. Łzy im ludzkie za brylanty stają, krople krw i—za purpuro
wy klejnot rubinu. Z otchłani dyabelskich one rodem; zrodziły 
je  opary, które nad kostnicą, lupanaram i, turm ą łub śmietniskiem 
bujają, a które wicher cuchnący miłośnie zapłodnił. Pieszczoty 
ich płonne, spięcia ich jałow e, gorzkie i zgubne — tylko szaleń
stwo z nich się poczyna, tylko boleść, srom i żałość z nich się kluje.

Szaleństwo i N ierząd — to bliźniąt dwoje, mówi nam Rops 
w swej akwaforcie L a  Prosłitution et la Folie dominant le Monde:

Po pod łękiem niebios, nasadzonych gwiazdami, depcą kulę 
ziemską plecami w sparte, spojone: Szaleństwo, w postaci koźlono- 
giego trefnisia i Nierząd, zobrazowany przez ladacznicę o obliczu 
bostyalnem, o grzywie, skudlonej na oczy, o nozdrzach, węszą
cych szał, występek, bezecne karesy, o ustach szerokich, rozziaja- 
nych krzykiem łajdackim. Wyje, jak  pies na księżyc, lży, urąga 
gwiazdom, a może i Temu, co gw iazdy te rozsiał. Brzydka ona, 
a. urocza, pospolita, a rasowa, nieledwie w ykw intna. Stare, po
błażliwe, dobrotliwie uśmiechnięte, ojcowskie Szaleństwo obnaża 
ją  po uda, ukazuje joj’ powaby, rajfuruje, stręczy, zachęca.

Nie braknie w dziele Rops’a i tych  koncepcyj, już ściśle z de
monologii katolickiej czerpanych, jak np. ta  Czarownica, ulatująca 
poprzez  mroki nocne hen! daleko na Łysą Górę, na gody weselne 
z kochankiem Belzebubem. W ywróconą, omdlałą na myśl przy
szłych rozkoszy Sabbatu, podtrzym uje bies rogaty, druh jej i drużba.

W Rops’ie, zda się, pokutuje duch zaklęty egzorcystów z epo
ki „Epidemii Czarownic," duch mnichów wylękłych, mamrocących 
wybladłemi usty: „vade retro  Satanas!" — kiedy icli nawiedzało 
marzenie, bijących w dzwon na trw ogę w chwilach, gdy dusza
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słabła, a ciało praw  swych sią domagało. Dla nich za całą filo
zofią życiową „memento m ori“ starczyło. Żyli by umrzeć! Ich 
myśl to i w iarą parafrazuje wiele plansz Ropsowskich. Ta np. 
karta  grobowa:

W trum nie, całunem zasłanej, leży ona: kobieta, młodość, 
piąkuo, życie. Nad nią schylona do dzikiej p ieszczo ty— Śmierć. 
Zaszyła sią Kostusia pazurami w łono białe, kościotrupie usta 
swe, jak  ssaki pijawcze, w brzuch po je lita  w raziła lubieżnie. Pod 
pocałunkiem tym Oblubienica, hoża, krasy pełna, w konwulsyach 
szcząścia i zgrozy oddaje sią Kochankowi swemu cmentarnemu. 
Plansza nosi ty tu ł: Mors et Vita.

Zycie i Śmierć! Te dwa krańce streszczają całe dzieło 
Rops’a. Szuka 011 wsządzie kontrastów  Początku i Końca, a lter
natyw błogości i mąk, kojarzeń radości i pokuty, aliażu nierządu 
i szaleństwa, logicznego następstw a chuci i nieuleczalnej tąsknoty. 
W tragizm ie wiecznych głodów niezaspokojonych — karą widzi 
wszeteczeństwa. A w złem, k tóre nad światem króluje — dzieło 
Szatana, Pana czarnych zastąpów, Monarchy czeluści piekielnych.

Bo Rops, jak  Barbey d ’Aurevilly, w ierzy w dyabła. Są oni 
współwyznawcami: jedną i tą  samą religią mają, jeden i ten sam 
strach. A wstąp do Diaboliąues Barbey’a mógłby być zarówno 
przedmową do demoniczno-zmysłowych dzieł Rops’a.

W przedmowie owej mówi ten „m oralista chrześcijański11 
(jak siebie nazywa d’Aurevilly), że „wierzy w Szatana i jego w pły
wy na świat cały , nie szydzi z  mocy jego, a.le opowiada o chytrych je
go podszeptach, żeby dusze czyste zastraszyć i ostrzedz.u

Taka toż je s t w iara, tak a  idea i taki gest twórczy Rops’a.

*

* *

Pyszny to, dumny artysta, pewny siebie, świadomy swego 
niezwykłego talentu. Wie, iż je s t  jednym  z paru m istrzów XIX 
stulecia, którzy rozumieli i oddać umieli formy ciała ludzkiego, 
w całej jego prawdzie i bogactwie, a potrafili plastycznie odtwo
rzyć ląk, mozół, frasunek myśli ludzkiej na bezdrożu.

Znający w artość Hwą — Rops pogardza tymi, 00 dzieła jego 
na siedm spustów radzi zawrzeć, jako  niemoralne, „nieprzyzwoite,“ 
sprośne.

W królewskiej dewizie: „auttre cstre ne veulx,u niby w wie
ży z kości słoniowej, zamyka duszą swą i za pawąż, za herb mu



i godło to służy, kom pensatą mu je s t za długie la ta  zapoznania. 
.Tak z dzieł jego, tak  i z listów  pięknych, bystrych, głębokich, 
skrzących się dowcipem i werwą, o stylu błyskotliwym  i barwnym, 
wyziera ta  sama wyniosła pogarda, ta  sama obojętność na łatw y 
poklask snobów, na powodzenie u handlarzy, na uznanie akade
mickich bonzów.

Rops pozostawił r>()0 akw afort, 300 litografij, co ze stanami 
(etats), k tórych nieraz je s t po trzy, cztery przed planszą osta te
czną, przedstaw ia pracę wielką, dorobek, jak i niewielu artystów  
przyniosło światu.

Dodać należy, że niektóre vernis moiis — wykończone, jak  
obrazki B raw er’a, lub Mieris’a, jak  akw aforty C allot’a. Pod lupą 
widzisz dopiero ćmę całą wykw intnych, filigranowych szczegółów, 
wypieszczonych tw arzyczek lilipucich, figurynek o formach i wy
razach skończenie doskonałych. Na płaszczyźnie niewiększej, niż 
paznogieć — masz rój amorków, satyrków, elfów, bogunek. A za
wsze całość góruje nad detalem, idea opanowuje i owłada m ateryą.

Akw aforty Rops’a w szarej tonacyi, rzadko m ają te  kon tra
s ty  świetlne plansz R em brandta’a lub Goi. Subtelne one a pro
ste, rysunek w nich i ustrój pewny, jasny, powiem — klasyczny. 
Nic szuka Rops efektów gw ałtow nych światłocienia, ale tw orzy 
harmonię spokojną, a niewypowiedzianie wabną. Czernie, zniuan- 
sowane dają pełną gamę: od tłustej, gęstej czerni—aż do półtonu 
krepy przejrzystej. Rów now aga cieni i świateł, tłum ikiem  jakby  
złagodzonych — niezwykle piękna i miła.

W pierwszej manierze rylec Rops’a siepie tło siekanką ry 
sów, — później rylec ten łagodzi się, staje nieledwie penzlem de
likatnym, zachowując wszakże energię i siłę narysu, czystość i pe
wność linii. Technika liops’a razem prosta i wyszukana, malar
ska — bo plansze jego  zdają się być nasiąkłe kolorem, rzeźbiar
ska, dzięki zupełnej pozytywności kształtu .

*

* *

Felicyan Rops — to wielki poeta, głęboki i bujny, zmysłowy 
u mistyczny, a także (kto w ie?!) może i m oralista wielki, bo uka
zał, iż za węgłem szału szaleństwo, na dnie rozkoszy — boleść, 
a po obłędnych uciechach ciała przesyt, czczość i żal.

J an T opass .
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Wespazyana Kochowshiego.

Jak  po chorobie nieraz ciało zdwojonych sił nabiera, zmysły 
odzyskują dawną lub naw et w iększą jeszcze sprężystość, a w ży
łach tętni krow pragnieniem nowych czynów, tak  po najbardziej 
nieudałym  utworze, po „Niespłonionym Krzaku" *) duch Kochow- 
nk i ego z zakolebanej równowagi artystycznej twórczości ozdro- 
wiał, a zaostrzony smak estetyczny i spotężniała moc natchnienia 
w braterskierfl współdziałaniu ukuły koronę jogo poetyckiej dzia
łalności, krystalizując się w najpiękniejszem  dziele całego życia.

W roku 1695 ukazał się „Trybut Należny Wdzięczności 
W szystkiego Dobrego Dawcy Panu Bogu albo Psalm odia Polska 
za Dobrodziejstwa Boskie dziękuiąca. Przez iedną N ayliższą Crea- 
tu rę  r. 1698 napisana, a do druku 1695 podana. W drukarni Ja - 
sney Góry Częstochowski ey.“

Pewne poważne okoliczności pozwalają jednak przypuszczać, 
że „Psalm odya“ nie pow stała w jednym  roku, lecz przez szereg 
lat, a dopiero gładząca ręka. ostatecznego wykończenia nadała im 
dzisiejszy ksz ta łt formalny, llok 98 będzie wprawdzie rokiem 
napisania niektórych psalmów, alo dla innych będzie właśnie datą 
ostatecznego obrobienia. Tak psalm V, który w pobieżnym szki
cu wylicza królów polskich, zatrzym uje się przy abdykacyi .lana 
Kazimierza i biada nad Polską, pogrążoną w grubej żałobie, bo 
nie zrodziła jeszcze króla;*) znak niepochybny, że pow stał w ro
ku 1669. Tak psalm VII zdaje się do tego samego odnosić czasu,

i) ItubuH incombustus, 1(>!)!{.
#) Psalm V, str. 11, w. 12 od dołu (lOdycyu Turowskiego).



ponieważ tchnie aż nadto atm osferą zbliżoną do rokoszu Lubomir
skiego i chwilą, w której poeta ciosał „Kamień św iadectw a."1) 
Tak psalm VIII niew ątpliw ie powstał także w tym  roku, bo nie 
w innym „snopek—herb W azów—um knął z pola polskiego.1* Tak 
psalm IX , przez omyłką druku mówiący o elekcyi z roku 1672, 
z najw iększą pewnością ma na myśli Michała W iśniowieckiego, 
skoro powiada: „Radujcie sią mężowie polscy, że ze krw i własnej 
otrzym aliście pana, którzy, obierając cudzoziemców, dotądeście sami 
siebie niegodnymi berła sądzili.“ a) T a i  psalm XV, skarżący się 
boleśnie na inwazyę turecką, pisany je s t po stracie Kamieńca, 
a przed zwycięstwem chocimskiem, o którem  wśród grobowego 
nastroju nie wspomina, czyli więc przed listopadem  roku 1078. 
Psalm X X I znowu dziwi się komecie z r. 1080 tak żywo, że tru 
dno przypuścić pow stanie psalmu w późniejszym czasie. Cały 
cykl psalmów, opiewających wyprawę wiedeńską (X X II, XX V I, 
i X X X —X X X II), praw ie się widzi, jak  współcześnie rośnie pod 
świeżym wpływem wypadków. Inne zaś, między poprzednie wple
cione, nie mącą w edług wszelkiego praw dopodobieństwa chrono
logicznego porządku; nie da się przynajmniej wytoczyć żadnego 
poważniejszego argum entu przeciw mojej hipotezie, mnie zaś w su
kurs idą pochopnie różne refloksye. N aprzykład psalm XVI, k tó
ryby wypadał według powyższych obliczeń na czas po stracie K a
mieńca, a przed zjawieniem się ognistej komety, je s t  hymnem 
pochwalnym na cześć N. P. Maryi, a zarazem kwintesencyą „Ogro
du panieńskiego;“ ") czyliż więc nie je s t  naturalnym  wniosek, że 
współcześnie w ypłynął z pod pióra, a więc w latach 1(174—7(5? 
Oto dalej psalm XX , dziękujący za dobrodziejstwa boskie, jak ie  
poetą spotkały, przedewszystkiem  cieszy się z tak długo napróżno, 
a z utęsknieniem oczekiwanego syna, nie płacze zaś jeszcze po 
żonie. N arodziny syna przypadły w 1(374, zgon żony w 1677, lub 
w 1078 roku; dlaczegóż psalm nie m iałby być błyskiem  natych
miastowego uniesienia radości po spełnieniu marzeń tem bardziej, 
że tak  szczęsnego zdarzenia poeta nigdzie w szatą poezyi nie 
oblekł? Mielibyśmy nawet przerwą, odpowiadającą abdykacyi,
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') W obronie Lubomirskiego napisany w r. Kil iii wyd. w r. 1(>(>8. Patrz 
I'salin VII, w. ił— !>.

*) I,. Dzianiu (Psnlmodya Polska. Kraków, ISini. Nprawozd. gimnazyum 
rtw. .Jacka) ulico koniecznie odnieść ten psalm do elekcyi Jana III. Zadiuj miu- 
ri%! Przód nim by 1 już jeden Piast: Wiśniowieclu,

») „Ogród Panieński" 1081.



o jakiej poeta w dodatku do „Dzieła Boskiego" ') wspomina, to 
je s t  porzucenia poezyi na szereg lat, może z powodu śmierci pierw 
szej żony, a z pewnością z powodu gorącego zajęcia się pisaniem 
hi story i . T a  przerwa przypadłaby między psalm XX a X X II. 
W prawdzie wyłom w niej robi psalm XXI o komecie, pow stały 
w 1 680 roku, ale współcześnie ożywienie poetycznego ducha* jes t 
zrozumiałe, skoro w tymże roku Kochowski przygotow yw ał do 
druku „C hrystusa1* i „Ogród panieński.“ Pow rót do twórczości 
artystycznej w X X II psalmie z tych samych wypływ a pobudek, 
co w „Dziele Boskiem,“ mianowicie oniem iały posąg Memnona, 
wschodzące słońce sław y wiedeńskiego zwycięstwa, przesyciło 
dźwięk rodzącymi promieniami. Końcowe psalmy wreszcie m ają 
smutny nastrój, spowodowany chorobą i przeczuciem blizkiej śmier
ci poety, zbliżającego się do wielkiego k lim akteryku ,8) są więc 
najbliższe daty, uwidocznionej w ty tule, czyli roku 1698. P ierw 
szy tylko psalm, jakby wstęp do całości stanowiący, może je s t 
w ostatnim  czasie napisany; ale w łaśnie ten jego  introdukcyjny 
charakter, przypuszczalnie z rozmysłem nadany, zalecał go do wy
sunięcia na czoło. Porządku on zatem nie burzy. Rozumiem do
brze, że przytoczone refleksye nie są niezbitymi dow odam i;4) lecz 
popierają tylko hipotezę chronologicznego układu, k tó ra  zbudo
wana je s t  na kośćcu politycznych'psalm ów . Hipoteza ta  zaś tem 
jes t podobniejsza do prawdy, że je s t jedynein rozwiązaniem za
gadki, czemu w „Psalmodyi" zmieszano rozm aite m aterye, a nie 
rozgatunkow ano ich według podobieństwa treści.

Reasumując powyższe wywody, snujemy wniosek: psalmy 
powstały między 1669 a 1698 rokiem i w genetycznie chronologi
cznym porządku weszły w książkę.

W ydanie „Niespłonionego krzaku“ w r. 1698, tudzież ciężka 
choroba, wypełzła w kołtun, trapiąca dolegliwie poetę w edług 
skarg z X X X III psalmu—były zapewne przyczyną, dla której do
piero w 1695 roku „Psalm odya“ ukazała się w druku. Dłużej zaś 
Kochowski zwlekać pewnie nie chciał, gdyż jak  miecz Damokle- 
Hit wisiała nad nim groźba śmierci w klim akterycznym  róku ży-
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‘) Dzieło Hoiskie Wiednia Wybawionego, 1(18-1.
’) Klimaktcrów.
") Klimakter: okros 7 lub i) lat. Wielki klimakteryk 7 X •* — 6ił rok. 
♦) W psalmie XIII, któryby wypadał na r. 1671 jest mowa, że autor 

starcem -  według mojej hipotezy miał, pisząc ten psalm, dopiero lat 38. I’<; 
sprzeczność tłómaczi; wygładzeniem później wżeni w 10!)!) r.



cia, a łatw o pojętą może być chęć oglądania, duchowego dziecka, 
zanimby P arka  nić żyw ota przecięła.

P ierw szą my.śl napisania „Psalm odyi" podało zapewne roz
czytyw anie się w psalmach D aw ida i trenach Jerem iasza—powia
da Leszek Dziania, k tóry  zadał sobie trud  zestaw ienia miejsc za
pożyczonych przez Kochow skiego.1) Nad każdym psalmem poło
żył poeta jako  motto wiersz z Dawida, tylko trzeci zaczyna się 
cytatem  z Jerem iasza. Tymi wierszami w polskiem tłómaczeniu 
otw ierał następnie psalmy, w których osnowę w platał i inne w y
ją tk i z Dawida, zachowując w iernie pisownię W ujka. Minio tego 
jednak i mimo licznych reininiscencyj z pisma świętego, uważać 
można i trzeba „Psalm odyę“ za dzieło nawskroś oryginalne. Od 
Kochanowskiego począwszy, suty szereg poetów tłóm aczył i prze
rabiał Dawidowe psalmy, a więc i Grochowski, i Miaskowski, 
i Gawiński i wielu innych; nikomu natchnienie nie poddało myśli 
oryginalnego naśladowania w ten wysoce artystyczny sposób. 
Kochowski, zwłaszcza w psalmach patryotycznych, jakby  tylko 
u królewskiego śpiew aka zaczerpnął nastroju, a w drogę szedł 
sam. Tak psalmy VIII i X w prost odbiegają od m otta, inne, jak  
XIV i XVIII idą równolegle, ale i samodzielnie. Do hebrajskich 
mistrzów dołączyło się dwóch polskich kaznodziei, P io tr Skarga 
i Szymon Starow olski, którego „Lament" *) m iał w 1696 roku dać 
ty tu ł jednem u z wierszy Kochowskiego. W ziął on od nich czę
ścią ton wyrzutów , czynionych polskiemu społeczeństwu z powo
du grzechów publicznych i pryw atnych, częścią rozpam iętywanie 
nieszczęść, Polskę spotykających, i łask, którem i ojczyzna obsy
puje swych synów, częścią chęć nawrócenia dyssydentów .3)

K iedy wsłuchuję się w m ajestatyczną muzykę „Psalmodyi," 
nie mogę oprzeć się uczuciu głębokiej czci dla duszy, z której, 
jak  z cudownych organów, płyną poważne dźwięki kołyszących 
sercem melodyj. Widzę, jak ona powoli dąży drogą życia i jak  
raz w raz gasną w niej ognie ziemskich namiętności. N atom iast 
inne, dziwnie piękne światło poczyna rość z tlejącego zarzewia, 
aż przesyciwszy ją  do cna, w ybiega z niej w żywycli promieniach
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') Sprawo/,(1. gimn. ńw. Jacka w Krakowie 1890, str. 12. Rzecz Dziamy 
jest bardzo słaba. Obliczenia co do genezy nie wytrzymują krytyki. Wartość 
jodynie ma kwestya wpływów na „Psalmodyę.“

*) „Lament strapionej Ojczyzny.“ Wyciągi 1’iotrowickie A. M Koźmia- 
na. Wrocław, 1842, str. .r>7 i naet.

») Patrz też Dziania str. 19— 21.



i kładzie sią błyszcząc,orni plamami na całym, otaczającym ją świe- 
cie. Zamienia sią ta  dusza zwolna w nieskazitelny kryształ, 
a wszystkie rzeczy, jak ie  sią w niej odbiją, nabierają najpiękniej
szego kolorytu czystej miłości. Kiedyś, za młodych la t poety, 
wabiły go i czarowały ziemskie ułudy. Teraz pod tężejącym po
wiewem religijnego uczucia strząsnął z siebie jadow ite żądze, jak  
pod tchnieniem silnego w iatru drzewo strząsa gąsiennice. Oto 
czuł, że mieszkanie jego duszy je s t próchniejącym statkiem , do 
którego wielką wagę przykładał, a k tóry  niósł go na groźne ska
ły grzechu. Jakby  za karę, żre go choroba i odbiera swobodę 
umysłu. Rośnie w nim więc bez przeszkody pogarda dla wszel
kich złud światowych i niczem niewzruszona obojętność dla ziem
skich bogactw, a dusza jego zam yka się wewnętrznem  życiem 
pragnień, jak  się perłowa zamyka koncha.

„Byłem w kolebce dzieckiem, teraz starością pochylony cho
dzę; nie widziałem nigdy, aby sprawiedliwego Bóg opuścił, albo 
złośnik dobrze skończyć m iał.‘“ ) On nie tylko wierzy, ale naw et 
wie już, że tak  je s t ;  doświadczenie długoletniej wędrówki ułoży
ło się w wiarogodne świadectwo i zabiło resztą niepokojów zw ąt
pienia, jak  stw ierdzenie winy odbiera życie zbrodniarzowi. Jakoż 
dusza poety położyła sią z pokorą u stóp Boga. Oto On je s t po
czątkiem i końcem wszystkiego, jetft jedynem  szczęściem i nieza- 
wodzącą ostoją; człowiek sam sobie złego przyczyną, w stosun
kach ludzkich rozstrzygającym  pierw iastkiem  samolubna korzyść, 
z grzechu zysku żadnego, ziemia kolce powabem róży osłania. 
Fala religijnego uczucia wezbrała w niepohamowaną rzekę i zala
ła wszystko. I)o duszy weszła w iara z nadzieją i rozgościła sią 
w niej wielmożnie. Optymizm nie zdołał wprawdzie zupełnie zn i
szczyć czarnego poglądu na świat, ale pewna pogoda w ew nętrzna 
rozw iązała ręce dobrotliwości. Oczy starca zaczęły się uśmiechać 
łagodnie do ludzi, w itał każdego przebaczeniem najgorszych wzglę
dem siebie win, a miłosierdzie zamieszkało w jego domu. Naw et 
na publiczne grzechy nie umiał się gniewać, strofował je  tylko, 
przestępnym tłóinacząc wielkość ich przewinień. He razy obej
rza ł sią w przeszłość, tylekroć spostrzegał niezliczone łaski, ja- 
kiemi go Bójr obsypał. „Miejże w nazwisku bogaczu Boga: ja  go 
w złotej mierności szukam i tą  drogą do Niego przejść usiłują.“ 
I tak sią też stało. Bóg nie odmawiał mu szczęśliwych chwil 
i miernego dostatku, a dobre serce poety nie znało m iary wdzią-

150  PSALMODYA POLSKA.

*) Psalm XI I I .



czności. Ale tymczasem coraz bardziej obracało się ku przyszło
ści, aż myśl coraz uporczywiej zapatryw ała się w grób i pozagro
bowe życie. Ufność w miłosierdzie Boże obiecywała, że niebo 
nie zamknie się przed nim ; czasem jednak zdejmował go lęk, czy 
nie grzeszy zbytnią nadzieją i w takich razach z niepokojom oglą
dał się w przeszłość, aby zrobić rachunek sumienia. Litość nad 
samym sobą wypędzał precz, z przerażeniem  m ierzył rozm iar 
swoich grzechów i z najw iększą pokorą bił się w piersi, błagając
o zmiłowanie. Lecz Boża łaska napełniała go wtedy, jak  słońce 
ziemię napełnia jasnością i rozpraszała mrok lęku.

Oto są nastro je duszy, w jakich pow stała część psalmów. 
Najsilniej i ostatecznie dźwięczy wśród nich nuta porywającej 
wdzięczności za hojne dobrodziejstwa niebios. Alo je s t jeszcze 
.jeden nastrój, k tóry  niemile ma razić: nastrój zabobonu. W bar
dzo naw et religijnych umysłach ówczesnej Polski zabobon potra
fił dla siebie zdobyć bodaj maleńki kącik: i dziś można obserwo
wać podobne zjawisko. Kochowski z pewnością owładnięty był 
duchem epoki; chcę go jednak obronić przed przesadnymi zarzu
tami. Przedew szystkiem  niem a w tem nic zasadniczo okropnego; 
zabobon bowiem tego rodzaju nie w pływ ał na osłabienie relig ij
nej w iary, a kto wie nawet, czy jej w prostych nie umacniał ser
cach. Kochowski czuł, że wyroki Opatrzności są niezbadane i sta
nowcze w yraził przekonanie, że sztuczki wróżbitów wobec tego 
pozostają bezsilne.') Inna rzecz z wnioskami, wysnutymi z dzie
jów. Owóż sądził, że życie pojedyńczego człowieka i h istorya 
ludów upoważniają do przypisania szczególniejszego znaczenia 
liczbom siedem i dziewięć. Dzisiejsza naw et m edycyna nie prze
czy zasadniczym przemianom ciała w siedmioletnich okresach. 
Daleko idące wnioski, dziś wydają się śmieszne, wówczas były 
charakterystyczne, wogóle są omyłką. Kochowski ulogł pospoli
temu błędowi, ale ani szkodliwym, ani fatalnym , ani absolutnie 
bezrozumnym, ani pogańskim nie był jego zabobon.2)
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i) Psalm XXVII, str. 47, w. 11—12.
’) Właściwie nie powinno sit; nawet tej wiary jego nazywać zabobonem, 

bo nie polegała ona przecież na idyosynkrazyi, pochodzącej z instynktu, ani 
też na tradycyjnej, a nie popartej doświadczeniem ani rozumowaniem, ob.vwie 
w złe skutki pewnych cyfr lut) znaków. Przeciwnie: była wyrozumowaną, 
jakkolwiek mylnie; była niby opartą na obserwacyi, jakkolwiek pobieżnej; by
ła niby wnioskiem wysnutym z dziejów człowieka i ludzkości, jakkolwiek 
wnioskiem fantastycznym.



1 5 2 P S A L M  < ID Y  A P O L S K A .

Religijne uczucie zmieszało się w duszy poety tak ściśle 
z uczuciem patryotycznem , jakby  między niemi nastąpiło chemi
czne połączenie, a am algam at ten przepoił drugą część psalmów. 
J e s t  w nich upomnienie złych synów ojczyzny,1) rozpam iętywanie 
ciosów, jakie biły w Polskę, groźba kar w braku poprawy, ale 
przedewszystkiem  je s t znowu porywająca wdzięczność za dobro
dziejstwa, którem i Bóg obdarza Polskę i gorące uniesienie miło
ści połączonej z zachwytom dla ojczyzny.

P ierw iastk i tego zachwytu tkw ią we w szystkich władzach 
duszy Kochowskiego, obejmowały go czarującymi splotami i jako 
poetę, i jako  katolika, i jako  człowieka, i jako  szlachcica.

Oto pod Wiedniom z poblizkich wzgórzy lotem pędzi lmsa- 
rya, łopocą skrzydła, furkają proporce, Boże! cokolwiek spotkają, 
rozbijają w puch! W wyobraźni poety lecą niby białe o rły .2) 
Ja k  nie miłować tych ludzi sercom prostych, wielkich męstwem 
i te niwy, które im są kolebką! Przecież i Bóg mówi: „Jam jes t 
zwierzchnością nad dziedzictwem mojem, a jako  serc ludzkich 
prostotę, tak i pól sarmackich równiny zdawna ukochałem.10)

„Praw ą w iarą powstała Polska; a uszanowanie kościoła uczy
niło je j znaczną między narody reputacyą."*) Wielkie, potężne, 
pełne chwalebnej przeszłości państwo! A nie zawahało się oddać 
swojoj korony Jagielle , byle Litwę nawrócić z błędnej drogi po
gaństw a: „W oleliśmy poddać się w obcą rękę, żeby tylko przy
czynić poddaństwa Chrystusow i."6) P ierś katolika i Polaka roz
pierało szlachetne uczucie dumy i miłości.

Dla człowieka, ceniącego swą godność i dla szlachcica, ża
den kraj na świecie nie mógł mieć tego uroku, co Polska. Gdzie 
taka równość i taka swoboda? Gdzie państwo, któreby nigdy 
nie wyciągało zaborczej ręki? K róla u nas „nie żyw ot niewieści, 
albo marna kolebka na tronie posadzi; ale wola Boga zastępów 
przez głosy mnogiego rycerstw a panem uczyni."*1) Z kiwi w ła
snej możemy sobie obrać władcę. W żadnem też innem państw ie 
niema „balsamu wolności,"7) jak  w Polsce „veto," którego zresztą

') Spokojnym tonem, jak czasem Skarga.
*) Psalm XXIV i XXXI.
') „ VII.
4) „ V.
’) „ V.
•) „ IX.
’) „ XI.
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nie powinno nią używać, jeno je  mieć nietykalnem  zapewnieniem 
swobody. ')

Pod szczególną opieką Bożą zostaje Polska. Bóg uczynił so
bie z niej „winnicą Chrystusow ą1*2), czasem „chociaż poniży, zno
wu podniesie głow ą“ 3) jej i uczyni, „że w szyderstw ie zostaną, 
którzy nad nią przewodzić usiłują." Oto właśnie posłał Jan a  III, 
aby „nademdloną dźw ignął"4). A potem „uprzedził go natchnie
niem, aby upadłe dźwigał chrześcijaństw o"6), wiąc w zdrowiu je 
go zdrowie całej Europy spocząłoG) i Polska stać sią m iała Da
widem narodów 7). Jakoż stała  sią istotnie i Bóg dał świadectwo 
jasne, źe uważa ją  za naród wybrany.

Te są pierwiastkam i miłości Kochowskiego i wysokiej czci 
dla ojczyzny. W ierzy on w specyalną misyą Jan a  III , wierzy, że 
Polacy są narodem wybranym. Czy zadał sobie pytanie, na co? 
Jak ie  ich posłannictw o? Czy dał jasną odpowiedź? W łaściwie 
nie. W edług Kochowskiego Bóg otoczył Polską szczególną opieką 
przedewszystkiem  nie w jakim ś celu, ale z pewnego powodu, za pil
nie przechowaną wierność, za gorliw ą służbą. Nastąpnie zdawał 
sobie doskonale sprawą z tego, że przyw ilej łaski Bożej obowią
zuje do dalszej służby i do grom ienia wrogów kościoła. Ale choć 
w ierzył w posłannictwo, choć Polską Dawidem narodów gotów 
był nazwać, choć podawał przyczyny  wyboru, nie podał celu; stąd 
w rozwoju idei mesyanicznej je s t  korzeniem i pądein, nie je s t  
kwiatem.

Psalm y podzielić można na trzy  cząści 8). Jedne są ściślo 
osobisto, drugie patryotyczno-pol i tyczne; wśród mieści sią trzecia 
grupa o podkładzie ogólno-ludzkim.

Do grupy osobistej należą psalm y: IV, XVII, XX, XXVIII,  
XXXIII,  XXXIV,  XX X V . Na pograniczu miądzy tą  a ogólno 
ludzką grupą stoją psalmy II, III i XII, które wprawdzie tak
że powstały pod wpływem osobistych refleksyj, ale mogą być 
i do innych ludzi zastosowane, jako  błagalna lub korna modlitwa.

') Psalm XI.
•) Psalm XXXVI.
’) Psalm XIV.
*) Psalm XXVII,
*) Psalm XXII.
*) Psalm XXV.
T) Psalm XXII.
*) Psalmów jest 36; tyle, ile liryk w  każdej księdze „Niepróżnująoego 

próżnowania."



Do grupy ogólno-ludzkiej należą psalm y: I, X III, XVI, 
X V III, X IX , u dniej VI, X i X X I, k tóre jednak już z myślą
o Polsce są pisane. Przejściem  do następnej grupy je s t psalm
XX IX , drugą swoją częścią wręcz do niej należący.

Do grupy patryotyczno-politycznej należą psalm y: VII, XI, 
XXVII (z przew agą pierw iastku politycznego)i V, V III, IX, XIV, 
XV, X X II, X X III, XX IV , XXV, XX V I, X X X , X X X I, X X X II, 
XXXVI (z przew agą pierw iastku patryotycznego).

C harakter psalmów je s t rozm aity. Psalm y osobiste są albo 
dziękczynne (IV, XX, XX V III), albo korne (III, X II, X X X III, 
XXXIV), albo błagalne (II, XVII), albo modlitewne (XXXV). 
Psalm y ogólno ludzkie mają odmienny ton. Są dwa pochwalne 
(I, XVI), jest jeden z zabarwieniem  polemicznem (VI), inny z od
cieniem błagalnym  (X), ale i te dwa ostatnio i w szystkie inne 
(X III, XVI If, X IX , X X I, X X IX ) przedewszystkiem  m ają oczy
wiście ton refleksyjno-moralny. Psalm y patryotyczne dzielą się 
na dziękczynne (V, IX, XXVI), tryum falne (X X X I, X X X II), bła
galne (VIII, XV, X X II, X X III) i modlitewne (XIV, X X IV , XXV,
X X X , X X X V I); polityczne zaś są znowu rofleksyjno-moralne (V I1, 
XI, XXVII).

Rzadko jednak zdarzy się psalm, w którym by utrzym any 
był ten  sam charakter od początku ■do końca. W iększość wygląda 
jak kolorowy marmur, przerżnięty grubą żyłą jednofarbną, albo 
jak  cliryzolit z ośrodkiem jednolitą  dominującym barwą, obok k tó
rej w iją się inno załamanymi kręgami.

W dziękczynnych psalmach osobistych poznajomny skromność 
pragnień poety, co chętnie poprzestać na małem umie. Bóg dał 
mu „mierny strumyczek do napoju" spłacheć ojczystej ziemi, a nie 
pozwolił, by był k lątw ą albo sądową kondemnatą obłożon (IV). 
Więc skoro mu na niczem nio schodzi, skoro pociechę z syna mieć 
może (XX) i skoro odebranie pierwszej żony cnotą i dobrocią 
drugiej zostało nagrodzone (X X V III)— niemasz kresu uniesieniom 
wdzięcznego serca.

Alu wśród kw iatów  szczęścia czołga się wąż smutku. Kiedy 
zawiodły płoche ziemskie pragnienia, to zarazem w nagiej szpeto
cie stanęła przed oczyma jego sumienia długa w stęga grzechów. 
Więc w koniem rozmodleniu zaczyna wyznanie win, świadectwo 
własnej nicości daje (III) i w publicznej spowiedzi oświadcza, że 
zaparcie się Boga pociągnęło, jak  pierwsze ogniwo, łańcuch wy
stępnych czynów (XII). Nie czas kryć się z pochopnością do złe
go i próżnością w młodych latach: „Bo gdy rozmyślam przeszłe 
dni młodości mojej, przypominam, że tam włosów piększenie nie
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mogło być bez obrazy Hożej i zgorszenia bliźniego. Za to teraz 
zrosły się w kupę, jako strąki bobu rozkw itłego.“ Choroby zwa
liły  się nań, ale to zasłużona kara  za grzechy (X X X III); oby ty l
ko te doczesne utrapienia zważyły szalę przewinień i oby w przy- 
szłem życiu zbawienia zaśw itało słońce (XXXIV).

Ju ż  raz gorliwie b łagał o pomoc w powstaniu z grzechów 
(11), ale wówczas śmierć była daleko. Kiedy zaś teraz wartkiem i 
przybliżyła się krokam i, kiedy choroba w yssała siły ciała, a ró
wnocześnie w duszy sumienie chm arą w yrzutów  burzę niepokojów 
wznieciło, kiedy nietylko ludzie w ogóle, lecz nawet rodzina i kre
wni okazali się samolubami, poczuł, jak  zobojętnienie dla rozko
szy św iata powleka ciemnym kirem  wszystko dokoła, a światłem 
jaśnieje wyłącznie Bóg; więc cały przem ienił się w błagalną mo
dlitw ę o zgon, jak i pobożni ludzie m iewają (XVII). A gdy zda
wało mu się, że P arka  ujęła już  nożycami nić jego żywota, wów
czas napisał „Testam ent katolicki*1 w pełnem nadziei oczekiwaniu 
chwili, w której przyjdzie owa światłość i ogarnąw szy duszę jego, 
na łono wieczności przeniesie (XXXV).

Ten piękny psalm zam yka pierwszą grupę osobistą. D rugą 
rozpoczyna „W yznanie niepojętej wszechmocności Boskiej" (I). 
Trąca on strunę pochwalnego hymnu: „Zaprawdę, wielceś m ądry 
i mądrze w ielki.“ I  kiedy potęgę Bożą śpiewa, w tóruje na cześć 
Bożej Matki napisanym  psalmem (XVI), k tóry  sam więcej w art, 
niż cały „Ogród panieński.“

Lecz są ludzie, co nie w ierzą tak, jak  on, i na potępienie 
się skazują; ku dyssydentom  tedy tw arz obraca (VI). „K lasztorny 
zbieg** (Luter) i „Niezdrowy w archoł" (Kalwin) ciągnął ich w prze
paść piekła, więc i przekonyw a i perswaduje, żeby do praw dy 
prawego kościoła się nawrócili.

Tymczasem jednak i inno zło pociąga jego m oralizatorskie 
pióro, a przedewszystkiem  serce, k tóreby cnotę wokół widzieć 
chciało. Przekupstw o sędziów, w ykręty  prawno gromi w X i X V III 
psalmie. Bez sprawiedliwości runie Rzeczpospolita, toteż o mą
drość dla sądzących, o bezwzględność w sądzeniu, o słuszność 
w udzielaniu nagród błaga Boga z całej siły (doskonały psalm X). 
Zarazem „krótkie szczęście złych a pewną zgubę i zatracenie opo
wiada" i karci i napomina, że k ró tką  trw ałość doczesnych dóbr 
płaci się wieczną niedolą, a, cnota, poniewierana i biedna, właśnie 
po nagrodę do niebios podąży (XIII). Ubogim i utrapionym  mi
łosierdzie trzeba okazywać, co się zaś im ofiaruje, to Bóg w dwój
nasób wróci, jeszcze łaskę i opiekę swą doda. „W idziałem w sto
ku wody strumień i pomyśliłom,. że to je s t  podobieństwo jałm użny,
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kt/>rą kto daje potrzebnemu; ona, też wzajem czyni, żeby nie był 
dający potrzebnym. A jak  nie wiem, skąd w źródle wody dosta
je ; tak sią i dziwują, że ze źródła wszyscy czerpią, a strum ień 
z niego niezmniejszony płynie" (XIX).

Potem  zastanaw ia sią poeta nad ostrzegawczymi znakami, 
jak ie  Bóg zsyła, zanim ukarze (XX T). Lecz nad w szystkie znaki 
wznosi sią sumienie, nieuśpiony stróż wewnętrzny, który  ozwie 
sit; zawsze, ilekroć dusza w grzech popadnie. Kochowski nad gro
bem *) stojąc, nie obawia sią nikogo, prócz B oga i wysłuchawszy 
tajnego ^łosu pryw atnego i publicznego sumienia, bez osłonek li
czy wystąpki i winy. Bogacze unieśli sią pychą złota, kobiety 
pychą piękności, kapłani nie pełnią należycie obowiązków.

„Rada i Senat, cymbał głośny i śpiża brzęcząca, kształtu ją  
wota, żeby ich słyszano ; mówią, żeby swoje przewieść ; kontro- 
w ertują, żeby co w ytargow ać.

„Rycerstwo znikczemniało, męża walecznego nie py taj; a żoł
nierz, pod dachem siedząc, jakby  nie słyszał płaczu w niewolą za
branego pospólstwa.

„Masz Boga w sercu, kto sfałszował m onetą? kto podatki 
nienależycie zabiera? i tą  krw ią z ubogich wyciśnioną, siebie 
i dom swój bogaci.

„Po m iastach lusztyk ustawiczny i stroje zbyteczne, a po
spólstwo drą aż do czopa, żehy l>yły zbytkom  nakłady" (XXIX).

Tak piękny psalm przewodzi nas do trzeciej grupy, patryo- 
tycznej.

Idą najpierw  trzy  o politycznym podkładzie. Jeden z nich, 
bardzo dobry, wykazuje niemoc zagraniczny cli panujących, k tórzy 
clicą Polską i wolność Polaków zgubić w czasie elekcyi (VII). 
Drugi „Na, m iąszania i rozryw ania sejmów" potężnie karci pryw a
tą (XI). Trzeci ostrzega, że jeśli Polacy się nie poprawią, czeka 
ich nieszczęście w klimakterycznym 1700 roku. Zatracono obyczaj 
przodków, „a co przedtem mówiono, że więcej skrzypek na smy
czek, prządka na wrzeciono, niż husarz na kopią weźmie; to teraz 
słuszniej rzec, żo więcej mający za pieniądze kupi, niż odważny 
żołnierz krew  lejący wysłuży." Biada, gdyby tak dalej zostać 
miało! (XXVII).

Dziękczynnie rozpoczyna psalm V, który tonem skargi, sty 
lem, z daleka Krasińskiego przypominającym, przechodzi chwały 
pełną historyę Polski. Potem poeta dziękuje za to, że ojczyzna
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może królów z własnej krw i obierać i że Bóg ich naznacza (IX), 
potem w tryum falne uderza dzwony za zwycięstwo wiedeńskie 
(XXVI) '), potem „Potrzebę parkańską z Turkam i przypom ina1* 
(X X X I) i znowu „W yjście wojsk polskich z W ęgier11 tryumfalnym 
opiewa hymnem (X X X II) ‘). Czasem ręce składa do gorącej m o
dlitwy. Śliczna je s t „Prośba o dobrego pana podczas in terregnum “ 
(VIII). To znów jego „cytra obraca się w smutek, napój w truci- 
znę“ i wylicza nieszczęścia, jak ie  w aliły się na Polskę (XIV), albo 
słucha „Lamentu kościoła Bożego na inwazyę turecką" (XV). Oba 
te  psalmy są bardzo piękne. Dwiema modlitwami tow arzyszy w y
jeżdżającem u Janow i III pod Wiedeń (X X II i X X III), w formę 
modlitwy też ujmuje opis bitw y (XXV) i powitanie cesarza z kró
lem (XXX).

W reszcie prześlicznie zamyka psalmodyę „W yznaniem opiek i 
Boskiej nad koroną polską“ (XXXVI).

Zanim Kochowski napisał psalmy, odbył długą drogę przez 
pole religijnej twórczości. Oprócz licznych liryków  c z te ry 2) utw o
ry  większych rozm iarów dostatecznie o tem świadczą. Ale nigdy 
nie uchwycił właściwego tonu, zawsze rozbijał się nieszczęśliwie
0 formę, k tó rą  wprawdzie na pozór zręcznie pokonywał, w istocie 
jednak obrabiał z mozołem. Niezaprzeczoną m iał łatw ość techni
czną, z dziwnym jednak brakiem przezorności u trudniał sobie nad 
siły zadanie przez chorobliwą systematyczność. Zarazem próbował 
domięszać pierw iastek epicki, na którego właściwe rozprowadzenie 
brakowało mu talentu. Skrępowany wystruganem i z góry ram ka
mi, m iarą zdolności, nie pozwalających na epickie przedsięwzięcia
1 formą wiersza, dobieraną mało szczęśliwie, dopiero w „Psalino- 
dyi“ rozpętał się całkowicie i uchwyciwszy po długiem zarzuceniu 
poezyi właściwy ton dla religijnego natchnienia i w łaściwą formę, 
wzniósł się na niedotknięte polską stopą wyżyny. Nie znaczy to 
wcale, .jakoby przerósł wszystkich poetów, jacy  go poprzedzali. 
Ale je s t  to stw ierdzeniem  faktu, że podążył w kierunku dotąd 
przez nikogo nie obranym i że w tym kierunku doszedł bardzo 
daleko. Przykładu, podobnego „Psalm odyi,“ nie potrafiłaby wy
kazać naw et cała litera tu ra  europejska do końca XVII w ie k u 1*).

W psalmach położyły się obok siebie, jak  się barw y tęczy 
kładą, najbardziej narodowe pierw iastki poezyi polskiej. G łęboka
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religijność, patryotyzm  m oralizujący i dumny, rycerskość i zamiło
wanie do polityki, kaznodziejstwo naw et nie u księży, dydaktyzm  
z dobrem powszeclmem na oku, wreszcie lekki wiew mistycyzmu 
znalazły dobitny w nich wyraz. Kochowski je s t  następcą Skargi, 
ale w pierwszym rzędzie je s t  poprzednikiem mesyanicznego ruchu, 
zaczętego przez Brodzińskiego i Mickiewicza. Nie spoglądał w da
leką przyszłość, bo zbyt przeszłością a przedewszystkiem  współ
czesnością był zajęty. Lecz dobitnie wypowiedział trzy  prawdy, 
że Polska jest narodem wybranym , że Bóg ją  za przeszłość specyal- 
ną opieką otacza i że w ivalce z Turkami jest ona Dawidem narodów.

Forma psalmów może nie być uważana za wyjątkowe arcy
dzieło; musi być jednak uznana za tw ór rzetelnej piękności. Wiel
ka prostota chw yta się serc czytelników i ujmuje je  miłymi splo
tami. A przecież forma je s t bajecznie kw iecista! Kochowski w poe
tycznej wyobraźni każdą myśl widział rozciągniętą w obraz, w jego 
duszy każde uczucie przedm iot swój malowało farbami. Ton ar
chaiczny, ton św iątyń gotyckich zdaje się zmuszać do przypusz
czenia, że psalmami, zanim je  napisał, modlił się Kochowski w kra
kowskich kościołach. Pojęcia zam ieniały się w żywe isto ty  i ota
czały go głośnym chórem: stąd Psalm pdya zaroiła się od personi- 
fikacyi. Podniosłość nastro ju  m usiała być niepospolicie wysoka, 
skoro wtłoczone w jego naturę wyobrażenia szkolne o potrzebie 
klasycznych domieszek, jeśli poezya ma być rzetelna, i rozkapry
szone zamiłowanie do m akaronu w prozie — jakby  nie istn iały  
wcale. Psalmy nie zostały zmącone żadną niestosownością, żadnym 
cudacznym pomysłem. Słowa, obcego pochodzenia są akurat w ta
kiej ilości, że czytelnika przyzwyczajonego, chociaż trochę, do języ
ka XVII wieku, nie rażą zupełnie; bez nich nie da się przecież 
pomyśleć współczesnego utworu.

W niektórych zwrotach, w porównaniach zwłaszcza, je s t  ba
rok, ale najlepszego gatunku. Linia analogii wydłuża się i skręca 
w misterne gzygzaki, k tóre posiadają wielo uroku, choćby się wo
lało prostotę odrodzenia. Na „Psalm odyi“ w sposób łatw o zrozu
miały odbił się wpływ poezyi biblijnej, a, więc specyalny rodzaj 
wschodniego baroku. „Zwydrzałbym był bowiem większemi do
statkam i obłożony i jako szkapa zbytnim wytoczony obrokiem, 
wierzgałbym przeciw Zakonow i1* ‘). Jeszcze drastyczniejszy przy
kład je s t w psalmie XXV: „Pogrom zwierzę trzcinne i rozpędź 
zgromadzenie byków między krowam i; a parchow aty kozioł, roz-
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Czosnąwszy kopyto, niechaj nam dalej pozorem strasżny nie bą- 
dzie.“ Dobitność i plastyczność porównań je s t w ogóle niezró
wnana. „Ciało wala sią w błocie nieprawości, jako  wieprz tyjąc 
młótem rozkoszy11 *). Rozkosz odbiega „żal i ból na umyśle, jako  
osa żądło zostaw ując3). Dziąki ochrzczeniu Litw inów  mamy z „prze
ciwników przyjacioły, jako latorośl w pniak wolności przez wiarą 
wszczepiona113). Ponieważ na Polską runąli postronni, „kurczymy 
sią jak  skóra od ognia, albo krew  zbiegająca sią ku sercu.“

G ra słów tak przedtem  fatalnie ulubiona, teraz „ąuantum  mu- 
ta ta  ab illa !“ „Miejże w nazwisku bogaczu B oga ...“ — jakże do
skonale użyta! Metafory, w „Ogrodzie11 rozpuszczane, jak  cukier 
w wodzie, tu  są co krok piąkniejsze. Psalmy w yglądają jak  kwie
cista łąka. Możnaby sią spierać, czy m ała różnolitość zdań nie 
osłabia uroku, ale je s t  ona niemal jedynym  chwastem. Rozumo
wanie i dowodzenie także bywa słab sze ; poeta zsuwa w rząd ra
czej pewniki, ażeby zadziw iały i porywały ogromem i potągą pra
wdy. Obrazy w opisach nie zahaczają sią wzajem o siebie w dłu
gie pasmo, lecz wyglądają, jak  klucz rozciągnionycli żórawi, pły
nących odosobnionemi plamami po niebie. M odlitewny bieg myśli, 
widzeń i uczuć, modlitewne nastroje i m odlitewne tony stały sią 
kanwą, na której artystyczna rąka poety wyszyła „Psalm odyą 
polską.11

D-r  S t a n i s ł a w  T u r o w s k i .



JAN GADOMSKI.

Kula mordercza przecięła pasmo dni człowieka, który  s ta ł na" 
jednej z wybitniejszych placówek naszego życia publicznego i za
równo talentem  znacznym, jak  i pracą wytężoną, służył krajowi 
i współziomkom wiernie, oddanie, z pożytkiem.

Zginął ś. p. Jan  Gadomski, redaktor Gazety Polskiej.
Urodzony w r. 1851) w W arszawie, z ojca Jakóba i matki 

Barbary ze Zbierzchowskicli, J a n  Gadomski kształcił się począt
kowo w Siedlcach, a następnie w W arszawie, gdzie ukończył gi- 
mnazyum realne. S tudya wyższe odbywał w Petersburgu  i w K ra
kowie, gdzie na wydziale filozoficznym otrzym ał poważne przy
gotowanie w zakresie nauk literacko - historycznych, prawnych 
i społecznych. W ykształcenie to uzupełnił jeszcze podróżami po 
Francyi, Niemczech i Austryi.

W rodzony tem peram ent pchnął go wcześnie na niwę pracy 
publicystycznej. Już  w r. 18H0, a więc jeszcze jako  słuchacz uni
wersytetu, zaczął Gadomski drukować pierwsze swoje artykuły  
w krakowskiej Reformie, na której czele sta ł podówczas Ta
deusz Itomanowicz. Szczerzo dem okratyczny i głęboko patryoty- 
czny kierunek tego pisma, który, obok Romanowicza, reprezen
towali Adam Asnyk i Mieczysław Pawlikowski, znalazł w Ga
domskim gorącego i śmiałego rzecznika. Tam, w otoczeniu ludzi 
św iatłych i zdających sobie spraw ę z powagi i znaczenia, jak ie  
posiada słowo drukowane, umocnił młody publicysta swoje prze
konania i nabrał w iary w budzący się ta len t własny.

T alen t ton w niedługim czasie miał też zabłysnąć niotylko 
w dziennikarstw ie, ale i w literaturze pięknej.



W kilka lat po powrocie do Warszawy, w r. 1886 nazwisko 
Gadomskiego stało sią głośne. Było to po konkursie dramaty
cznym im. Wojciecha Bogusławskiego.

/  konkursu tego wyszedł Larik  — utwór niewątpliwego ta
lentu i szczerego natchnienia poetyckiego. Pisany podniosłą, peł
ną ognia, piękną i porywającą prozą, L arik  pod osłoną allegoryi 
historycznej, osnutej na tle walki starożytnych Celtów z Rzymia
nami, niósł społeczeństwu polskiemu hasła, które szeroko oddźwią- 
kły w narodzie, szukającym wskazań na ciężką i trudną chwilą 
dziejową. Poznano odrazu Rzymian i poznano Celtów', a popu
larność Larika  była tak duża, że kiedy pomysłowy księgarz ów
czesny, ś. p. Teodor Paprocki, rzucił w świat tanie 10-cio groszo
we wydanie poematu, cenzura uznała za stosowne i potrzebne za
bronić nadal książkowych wydań tego dzieła i niedopuściła go 
na sceną.

I nie mogło być inaczej. Słowa Larika, pełne miłości dla 
ziemi ojczystej, przepojone uwielbieniem wolności, krzepiące na
dzieją, smagające bezsilny smutek i zwątpienie — nie mogły 
brzmieć ze sceny polskiej w okresie największego jej ucisku.

„Święty kawałku wolnej ziemi! — wołał Larik. Na twoich 
polach rozwiązane usta do mowy, która z serca płynie. Na twoich 
polach rozwiązana wola do czynów dobrych, których pragnie du
sza. Na twoich polach człowiek tak się czuje, jak ptak w powie
trzu, jak ryba w wodzie, jak dzika koza na górskiej wyżynie, 
jak wszelka czuła istota w żywiole, który przez wolę bogów był 
jej dany, aby jej słabość w spierał...“

A tymczasem na polach tej ziemi, której poeta niósł przez 
słowa swego bohatera otuchę — usta były zakneblowane, to, co 
kryło się w sercu, musiało być ukryte głęboko, wola do dobrych 
czynów była związana i więzy te były tak mocne, że rychło siłę 
ich poczuł na sobie pisarz, zrywający się do szerszego i swobod
nego lotu.

Umilkł.
Oczekiwano po nim nowych dzieł, nowych objawień natchnie

nia twórczego, które, zdawało się, że Gadomski posiada w sto
pniu, wiele wróżącym. Być może, że je posiadał, ale nie umiał 
i nie chciał tamować ich bezpośredniości, nie godził się na dobro
wolno zniżenie lotu, na zamknięcie duszy w klatce—więc milczał.

Stanął natomiast do pracy żmudnej, nieopłatnej, codziennej, 
jako publicysta, w tem przekonaniu, że idąc za tym pługiem i ob
siewając rolą zdrowem ziarnem, będzie miał mniej rozgłosu i sła
wy, ale więcej świadomości spełnionego obowiązku.
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Zaciągnąwszy sio w poczet współpracowników Gazety Polskiej, 
najpoważniejszego dziennika politycznego w ostatniem ćwierćwie
czu, pracował Gadomski w tem piśmie za redakcyi Lea i Dyoni- 
zego Henkiela, pisując przez szereg lat przeglądy polityczne i ar
tykuły krytyczne. Dziennikarstwo pochłonęło go zupełnie.

Nazwisko jego znikło z horyzontu literackiego. Szerszy 
ogół dowiedział się o Gadomskim ponownie dopiero wówczas, 
kiedy w r. 1898, po zamknięciu Gazety Polskiej przez władze ad
ministracyjne i po rozwiązaniu poprzedniej redakcyi, stanął on na 
czele odnowionego pisma, jako jego wydawca i redaktor.

Tu zaznaczył swoją ruchliwość, przedsiębiorczość i pomysło
wość zarówno w kierunku wydawniczym, jak i wewnętrzno-orga- 
nizacyjnym.

Bezpłatne dodatki książkowe zjednały mu w szybkim czasie 
znaczną ilość czytelników, a dbałość o utrzymanie Gazety nietyl
ko na dawnym jej poziomie literackim i publicystycznym z cza
sów Henkiela, Sienkiewicza, Bogusławskiego, Krajewskiego i in
nych, ale także o rozszerzenie jej wpływów i zainteresowanie ogó
łu podnoszonemi przez nią kwestyami w postaci zgrabnie przed
siębranych ankiet, że wspomnimy konkurs cnoty i bojkot towa
rów niemieckich — postawiły go w rzędzie najlepszych współcze
snych redaktorów polskich.

W tym czasie nakładem redakcyi Gazety Polskiej wyszło też 
kilka dzieł istotnie cennych, świadczących o tem, że Gadomski 
nietylko był pomysłowym przedsiębiorcą, ale dbał również i o ko
rzyść umysłową swoich rodaków.

Należy tu przedewszystkiem jedyna, obszerna, po polsku w y
dana Historya Sztuki Springera w wybornym przekładzie Kazi
mierza Broniewskiego, a dalej Historya wieku X IX -go  i Opis ziem, 
zamieszkanych przez Polaków.

Działalność Gadomskiego w całym tym okresie z konieczno
ści musiała być ściśle zastosowana do warunków. Ucisk polity
czny krępował życie kraju na całym jego obszarze, a przede- 
wszystkiem krępował to, co dotyczyło piśmiennictwa. Kleszcze 
cenzury zaciskały się coraz mocniej, a w walce o myśl wolną 
wyczerpywały się siły nawet naj wy trwalszych bojowników. Do
piero dwa lata ostatnie przyniosły pewne zmiany. Powiał wiatr 
inny. Osłabiona przez wojnę japońską i zdyskredytowana przez 
biurokratyczne rządy budowa państwa rosyjskiego zaczęła trze
szczeć i pękać, a przez utworzone w niej szczeliny przedarły się 
pierwsze promienie słońca lepszej nadziei.
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Padły one i na ziemię Polską, wobec czego życie przytłu
mione i zmartwiałe zaczęło się powoli budzić. Atmosfera stawa
ła się lżejszą, płuca zaczynały nabierać powietrza...

W tej atmosferze można już było mówić „mową, która z ser
ca płynie,“ tą mową, którą tak pragnął przemawiać autor Larika.

I wtedy to Gadomski stanął po raz drugi przed swojem spo
łeczeństwem i stanął takim, jakim był istotnie — mądrym, utalen
towanym, miłującym kraj pisarzem i obywatelem.

Udział .jego w komisyi senatora Kobeki, referat wygłoszony  
na posiedzeniu tej komisyi w sprawie wolności prasy polskiej, 
gorące przemówienia, jakie wygłosił w obronie słusznych i nieza
przeczonych żądań narodu — zwróciły na niego oczy wszystkich  
i od tej pory rosło zainteresowanie się tem, co mówi i pisze re
daktor Gazety •polskiej.

W całym blasku zajaśniał jednak talen t Gadomskiego dopie
ro wówczas, kiedy po dniu 30 października roku zeszłego, dreszcz 
wstrząsający przebiegł Polskę, a prasa pozyskała isto tną możność 
otw artego przemówienia.

Wówczas to na łamach Gazety Polskiej ukazał się znamienny 
artykuł Gadomskiego, rozpoczynający się od słów „Pękły żelazne 
okowy. “

Artykuł ten był początkiem całego szeregu innych, które 
odtąd zjawiały się niemal codziennie i coraz lepiej odsłaniały obli
cze Gadomskiego, jako publicysty.

Był to czujny, ostrożny, przewidujący szermierz idei na
rodowej.

Stanowisko jego było narodowe i demokratyczne, ale nieza
leżne od stronnictwa, które te dwa hasła ma wypisane na swoim 
sztandarze. Bezpartyjność pozwalała mu krytycznie patrzeć na 
wszystko, co przynosiła z sobą chwila tak brzemienna w wypad
ki, busolą zaś wśród zrywającej się burzy były dla niego interesy 
ogólno-narodowe, interesy kulturalne Polski, w której odrodzenie 
wierzył i którą pragnął dźwignąć nie drogą konwulsyj rewolu- 
cyjnych, ale drogą rozwoju pokojowego i wytężonej pracy poko
lenia, na wyższy, należny jej, szczebel rozwoju ekonomicznego, 
społecznego i narodowego.

Stąd wynikło jego żywe starcie się ze stronnictwami lewicy 
i stąd pochodzi, że w obozach skrajnych zarzucano mu niejedno
krotnie wstecznictwo i obskurantyzm.

Gadomski rzuconą sobie rękawicę przyjął i wystąpił w szran
ki w pełnem uzbrojeniu. I nagle pióro jego błysnęło jak najo
strzejszy floret, a poważny i rozważny głos jego zabrzmiał donośnie.
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Uczciwy, posiadający siłę przekonania, odwagę cywilną, ta
lent i wprost niezwykłe zdolności dyalektyczne, jako polemista, 
zajął Gadomski w publicystyce polskiej ostatniej doby miejsce 
pierwszorzędne. Argumentacya jego była zawsze tak zgrabna, 
logika tak niewzruszona, krytycyzm tak głęboki, że w obozach 
przeciwnych nie umiano odeprzeć jego ataków tą samą bronią. 
Miotano się więc i rzucano z pianą na ustach na pisarza, który 
nigdy nie wyszedł z równowagi i nigdy nie dał się unieść namięt
ności. Forma, jakiej używał Gadomski w polemikach, była za
wsze formą człowieka kulturalnego, umiejącego nawet w gniewie 
i słusznem oburzeniu zachować miarę i takt. Obalał on przeci
wnika nie erudycyą w zakresie nauk społecznych i politycznych, 
nie bronią, dobytą z arsenału teoryi i doktryn, ale „zdrowym ro
zumem," trzeźwością poglądów, jasnem formułowaniem myśli i że
lazną konsekwencyą słów, które umiał liczyć i ważyć, choć ich 
nie dobierał, choć nie starał się o ich szczególny dźwięk i bły
skotliwość.

Przeciwnik wszelkich „odruchów" w życiu i w polityce, Ga
domski pierwszy zwrócił uwagę na niebezpieczny kierunek, jaki 
przybrała po manifeście 80 października agitacya stronnictw skraj
nych i wskazywał na zbytnią pochopność, z jaką na lep tej agi- 
tacyi szły nietylko masy ludu roboczego, ale i pewne odłamy in- 
teligencyi polskiej. Ostrzegał przed anarchią, a stając gorąco 
w obronie istotnej wolności, przeprowadził odrazu ścisłą linię de- 
inarkacyjną pomiędzy rewolucyą, zawierającą w sobie pierwiastki 
twórcze, a niszczącą i dezorganiżującą życie anarchią. Strejki 
ekonomiczne, a zwłaszcza polityczne, rujnujące przemysł krajowy, 
a tiie zapewniające ludowi żadnych zdobyczy pozytywnych, mia
ły  w nim surowego sędziego i przeciwnika wówczas, kiedy opi
nia większości, bałamucona wypadkami chwili, godziła się na ta
ką metodę walki.

Widząc następnie nędzę robotnika, terror partyjny, walki 
bratobójcze, pierwsze próby „wywłaszczania,“ pierwsze napady na 
kasy rządowe i oceniając trafnie z jednej strony atmosferę okresu 
przełomowego i istotną dążność partyj wywrotowych, z drugiej 
zaś psychikę ciemnego tłumu wyrostków, zaciągniętych pod 
sztandar rewolucyjnych organizacyj bojowych postawił odrazu 
tralną dyagnozę choroby społecznej, która ogarnęła obecnie kraj 
cały i taką ciężką, krwawą chmurą zawisła nad nim.

I jeżeli w ostatnich czasach proces otrzeźwienia zaczął wśród 
wielu odłamów naszego apolitycznego społeczeństwa szybko po
stępować naprzód, to jest, w tem niewątpliwie znaczna zasługa
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Gadomskiego, który pierwszy <lo tego otrzeźwienia nawoływał, 
bił w dzwon alarmowy i starał się zwalczać rozkład, przeciwsta
wiając mu pracę czynną i wytężoną, której sanijbył zwolennikiem.

W ostateczny tryumf tej pracy wierzył on równie mocno, 
jak wierzył w lepszą przyszłość Polski, w lepszą przyszłość swo
jego narodu, w którego siły ufał bezwzględnie.

Nieprzyjaciel osłabiającego duszę zwątpienia, szukający opar
cia dla swojej nadziei nawet w najdrobniejszych, dodatnich fak
tach życia codziennego, był Gadomski, jako publicysta, siewcą 
zdrowych, krzepiących idei, które nie odrywając się zbyt wysoko 
od ziemi, wskazywały ludziom ich powszednie, ale ważne i nie
zbędne do wypełnienia obowiązki.

Zszedł z pola przedwcześnie i z wielką szkodą dla społe
czeństwa, w chwili bowiem tak ważnej, jak obecna, był nietylko 
pożytecznym, ale niezbędnym. Przytem talent jego publicysty
czny w nowych warunkach zaczął się rozwijać tak szybko i tak 
obiecująco, że jako pisarz polityczny, Gadomski w przyszłości był
by stanął niewątpliwie w szeregu najzasłużeńszych, posiadał bo
wiem wszystkie do tego warunki.
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Zjazd niemieckich socyalistów w Mannheim.
(Socialdemokralischer Parteilag).

Pomimo głośnych zapowiedzi organów socyalistycznycli, że 
tegoroczny zjazd w Mannheim da nowe świadectwo siły stronni
ctwa i wywrze wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną politykę państw 
europejskich — Zjazd ten w rzeczywistości wykazał istniejący już 
w niemieckim obozie socyalistycznym rozłam i, jak wyrażają się 
niektóre organy prasy, „okrył się śmiesznością,“ chcąc pogodzić 
powstałe w łonie stronnictwra, zasadnicze różnice poglądów na cole
i taktykę partyi, oraz usiłując wynaleźć dla swych postanowień 
sztuczne formułki, któreby wszystkich zadowolniły.

Aby zrozumieć należycie przebieg i znaczenie interesujących 
pod wielo względami obrad Mannheimskich, trzeba uprzytomnić 
sobie skład niemieckiej partyi socyalistycznej, a także wypadki 
ostatniego roku.

Obóz socyalistyczny w Niemczech składa się z dwóch grup 
oddzielnych: organizacyi robotniczej (syndykaty „Grewerkschaften“), 
której zadaniem jest walka ekonomiczna o polepszenie warunków 
bytu robotnika i organizacyi partyjnej, t. j. zarządu partyi dla 
prowadzenia walki politycznej, wyborczej i parlamentarnej; w skład 
pierwszej organizacyi wchodzą robotnicy, w skład drugiej—ludzie 
swobodnych profesyj, inteligenci, dotychczasowi przywódcy ruchu 
socyalistycznego; pierwsi są ludźmi praktyki, dążącymi do celów  
najbliższych, utylitarnych; drudzy — więcej teoretykami doktryny, 
sięgającymi myślą i czynem w dalszą przyszłość. Długi czas obie 
organizacye działały zupełnie zgodnie, t. j. syndykaty robotnicze 
szły ślepo za komendą zarządu, czyli sztabu partyi; w miarę je



dnak rozwoju syndykatów , zaczęły występować na jaw  różnice 
interesów obydwóch grup i syndykaty, które stanow ią teraz, li
czebnie i m ateryalnie, rzeczyw istą siłę partyi, zażądały, aby cała 
tak tyka  partyi odpowiadała ich interesom '). Różnice szczególniej 
uw ydatniły się w ciągu roku przeszłego i przyjęły naw et ostrą 
formę, wskutek niedyskrecyi, popełnionej przez gazety : „Einig- 
ke it“ — organ anarcho-socyalistów i „V orw aerts“ — organ socyal- 
deinokracyi, które ogłosiły drukiem pewne dokum enty partyjne 
charakteru konfidencyonalnego.

Rozumiejąc dobrze, że oddzielenie się syndykatów robotni
czych byłoby politycznem samobójstwem partyi, zjazd Mannheim- 
ski dokładał wszelkich starań, aby złagodzić powstałe niesnaski, 
dając żądaniom syndykatów możliwe zadośćuczynienie i wynajdy
wał dla swych postanowień takie formułki, w których mogłyby 
się pomieścić sprzeczne z sobą rezolucye syndykatów  robotni
czych i organizacyi partyjnej. W rezultacie pojednanie nastąpiło, 
pozornie zapanow ała zgoda, ale czy na długo — przyszłość poka
że, bo jak  mówią Niemcy: „Y erstandigung und Zusammenbleiben 
sind nicht dasselbe.“

Główną przyczyną niezgody je s t kw estya ogólnego bezrobo
cia (M assenstreik); jedni bowiem z niemieckich socyalistów trzy
mają się zasady, że „Generalstreik ist Generalunsinn," drudzy 
przeciwnie, uw ażają taki stra jk  za wykonalny i w niektórych wy
padkach, pożyteczny.

Zjazd syndykatów  robotniczych, w Kolonii, w maju 1905 r., 
w ystąpił w swej rezolucyi jasno i stanowczo przeciw myśli ogól
nego bezrobocia o charakterze politycznym  i przeciw ogólnemu 
świętowaniu I-go maja, zalecając organizacyom robotniczym ener
gicznie przeciwdziałać podobnej propagandzie, k tó rą  usilnie od 
pewnego czasu prowadził w berlińskich lokalnych organizacyach 
robotniczych znany anarcho-socyalista D-r Friedeberg. Rezolucya 
Kolońska nie podobała się wielu członkom partyi i w yw ołała 
ostre z ich strony zarzuty przeciw kierownikom  i taktyce syndy
katów ; tak np. znana i u nas niestety Róża Luxemburg, w jednem  
ze swych publicznych wystąpień, w yraziła się, że ta  rezolucya 
świadczy o „selbstgefiillige Borniertheit der Gew erkschaftsftlhrer 
in lvoln.“ Prawdopodobnie pod wpływem wy[>adków w Rosyi, 
widzianych zdalelca, myśl ogólnego bezrobocia zyskiw ała coraz
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więcej zwolenników w kołach niemieckich socyalistów; na doro
cznym zjeździe partyi w Jenie, w jesieni 1905 r., stała się przed
miotem ożywionej dyskusyi i znalazła tu w większości zebranych 
przychylne uznanie. Nie tylko radykalni członkowie, ale i sam 
osiwiały przywódca partyi, August Bebel, wygłosił gorącą mowę, 
w której dowodził celowości i skuteczności ogólnego bezrobocia, 
w danych okolicznościach. Pod wpływem ogólnego nastroju i wy
głoszonych mów, Zjazd w Jenie powziął rezolucyę, że uważa za
stosowanie w szerokich rozmiarach ogólnego bezrobocia w danym 
wypadku, jako jeden z najskuteczniejszych środków walki dla 
obrony przeciw zamachowi na prawa klasy roboczej (prawo wy
borcze i prawo związków), lub też dla zdobycia nowego zasadni
czego prawa. Ważnym w tym razie był nie tyle tekst rezolucyi, 
ile sam fakt widoczny, że myśl, a. więc do pewnego stopnia i pro
jekt ogólnego politycznego bezrobocia w Niemczech, zostały przez 
Zjazd przyjęte.

Wobec sprzeczności dwóch rezolucyj: Kolońskiej i Jeńskiąj, 
zarząd partyi, z Beblem na czele, odbył w d. 21 stycznia 1906 r. 
poufną konferencyę z ogólnym zarządem syndykatów  (General- 
kommision der Gewerkschaften), w celu możliwego w yrównania 
owej sprzeczności; następnie w lutym  1906 r. miało miejsce w B er
linie zwykłe zebranie zarządów syndykatow ych robotniczych, na 
którem omawiano także powstałe nieporozumienie i przyjęto do 
wiadomości tłómaczenie Bebla, dane na poufnej konferencyi, że 
zarząd partyi nie ma zam iaru propagować ogólnego bezrobocia 
politycznego, lecz przeciwnie, w miarę swych sił, będzie się sta
rał do niego nie dopuścić. To tłóm aczenie Bebla, jak  i proto
kóły innych obrad poufnych, zostały, bez wiedzy osób zaintere
sowanych, ogłoszone w organach partyjnych; w yw ołały naturalnie 
u wielu silne rozgoryczenie i dały powód do namiętnej między 
członkami stronnictw a polemiki.

W takich warunkach rozpoczął się zjazd w Mannheimie; 
mia,ł on przed sobą trudne zadanie pogodzenia wszystkich: z je
dnej strony radykalnych anarcho-socyalistów i znajdujące się pod 
ich wpływem lokalne organizacye robotnicze, z drugiej — umiar
kowane syndykaty robotnicze; jednocześnie musiał ratować za
chwianą przez nietakt Bebla powagę Zarządu partyi i nakoniec 
nie dać się partyi rozpaść na oddzielne grupy.

Pierwszy krok na drodze kompromisów i pojednania zrobił 
sam Bebel; Mannheimskie jego przemówienia różniły się treścią, 
a jeszcze bardziej swym tonem, od gorącej mowy, wygłoszonej 
przed rokiem w Jenie. Na wstępie zaznaczył,, że poglądy jego
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w kw estyi ogólnego strejku pozostały bez zmiany, musi przytem 
objaśnić, że chociaż przem awiał w Jenie z ożywieniem (mit Be- 
geisterung) za strejkiein zasadniczo, to jednak z żadnego jego 
słowa nie można było wywnioskować, żeby głosow ał za ogólnym 
strejkiein już w najbliższym roku; przeciwnie, zdaniem jego, urze
czywistnienie takiego strejku możliwem je s t tylko przy istnieniu 
w masach odpowiedniego nastroju (M assenstreikstimmung), a na
stroju tego niepodobna sztucznie wywołać; nauką pod tym w zglą
dem je s t przykład Rosyi, gdzie w sierpniu r. b. przywódcy partyi 
socyalistycznej większością *,’a głosów zdecydowali ogólne bezro
bocie; nie udało się ono jednak, gdyż większość robotników i or- 
ganizacyj robotniczych nie chciała do niego przystąpić. Każdy 
rozsądny człowiek przyzna, mówił dalej Bebel, że grnpa 400.000 
politycznie zorganizowanych „tow arzyszy,“ jakich liczy obecnie 
niemiecka partya socyalistyczna, bez współudziału przewodników
i członków syndykatów  robotniczych, je s t  za słabą, aby oprzeć 
się m ilitarnej potędze państw a, k tóre rozporządza pięciu m iliona
mi bagnetów i w razie zamierzonego bezrobocia uciekłoby się do 
nadzwyczjnych środków (np. K riegsrecht); zresztą, w państw ie 
tak dobrze zorganizowanem, i tu zabrzm iała w mowie Bebla nuta 
patryotyozna, istnieją inne skuteczne sposoby walki politycznej
i ekonomicznej. Z tych powodów feebel nie zgadza się z tymi, 
k tórzy myślą, że ogólne bezrobocie można w każdej chwili zasce- 
nizować, lecz utrzym uje w dalszym ciągu, że ogólne bezrobocie 
pozostaje, tjako skuteczny środek obrony, na przypadek zamierzo
nego przez rząd pogwałcenia kardynalnych praw  klasy roboczej.

Pojednawcze przemówienia Bebla spotkały opozycyę ze stro
ny radykalnych odłamów party i; w ystąpiła przeciw Beblowi Ró
ża Luxemburg, zaprawiona na naszym gruncie w fantastycznej
i bezmyślnej propagandzie strejkow ej i w swym zapale posunęła 
się do wypowiedzenia zdania, że ogólne bezrobocie powinno być 
propagowane i przeprowadzane naw et w tedy, kiedy nie można 
liczyć na jego powodzenie; zdanie takie jednak u rozważnych 
Niemców nie znalazło uznania i posłuchu.

Przem aw iał także za celowością ogólnego strejku stary, nie
przejednany doktryner party i K autsky  (Principienreiter, jak  go 
nazywają), którego literackie prace są u nas teraz tak  usilnie 
tłóinaczone; w ystępow ał 011 ostro przeciw syndykatom  robotni
czym, zarzucał im neutralność polityczną i żądał, aby dotychcza
sowe ich statu ty , noszące charakter p rak tyczno-u ty lita rny , zo
stały zmienione w duchu socyalno-demokratycznym; jako  argu
ment, dowodzący konieczności takiej zmiany, przytoczył przykład
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angielskich Trade-tJnionów , które zdaniem jego znajdują h u ; w  sta
nie bezczynności i zupełnej stagnacyi, bo nie są socyalno-demo- 
kratycznem i; przykład niezbyt przekonywający, gdyż w rzeczy
wistości angielskie organizacye robotnicze przedstaw iają teraz si
łę znacznie w iększą od niemieckich, jakkolw iek działalność ich 
niepodoba się K autsky’emu.

N atom iast wszyscy przedstaw iciele syndykatów robotniczych, 
ich główny kierownik Legien, a także znany rew izyouista D-r Da- 
vid, w swycli przemówieniach, w myśl rezolucyi Kolońskiej, dowo
dzili bezcelowości i szkodliwości ogólnego bezrobocia i dopominali 
się zupełnego odrzucenia przez zjazd zapadłej w Jen ie  rezolucyi.

D ebaty z obydwóch stron były gorące, wypowiedziano sobie 
nawzajem dużo zarzutów ; w końcu jednak rozw aga wzięła górę
i drogą wzajemnych ustępstw  ułożono rezolucyę, k tó rą  zjazd zna
czną większością zaakceptował. Rezolucya zaznacza, że, pomimo 
zewnętrznych pozorów, nie ma sprzeczności w wewnętrznej treści 
rezolucyj zjazdów w Kolonii i w Jenie i że ogólne bezrobocie 
należy uważać, jako  „ultima ratio ,“ do której klasa robocza może 
się uciec, w odpowiednich warunkach i za wspólnem postanowie
niem zarządów party j i syndykatów  robotniczych, dla obrony za
grożonych swych praw, jako to: praw a wyborczego, lub praw a 
związków. Ponieważ ewentualność taka nie je s t  do przewidzenia 
w warunkach życia państw a niemieckiego — tem samem znika 
w praktyce możliwość i potrzeba strejku i z tego względu na po
wyższą formułę rezolucyi mogli się zgodzić naw et przeciwnicy 
ogólnego bezrobocia, jakim i są w Niemczech przedstawiciele syn
dykatów  robotniczych.

Druga rezolucya, powzięta na zjeździe Mannheimskim, ty 
czyła się stosunku syndykatów  robotniczych do zarządu party i; 
rezolucya stw ierdza przedewszystkiem, że syndykaty są instytu- 
cyą nieodzownie potrzebną dla polepszenia socyalnych warunków 
bytu klasy roboczej, uznaje następnie, że syndykaty są nie mniej 
konieczne, jak  i zarząd partyi, i że obydwie te organizacye po
winny działać zgodnie, za wspólnem porozumieniem i w końcu 
oświadcza, że dla osiągnięcia jedności celu i akcyi, pożądanem jest, 
aby działalność syndykatów  robotniczych była przejęta duchem 
Hocyalistycznym i że obowiązkiem każdego „tow arzysza" je s t dzia
łać w tym duchu. Rezolucya została przy jęta  praw ie jednogłośnie.

*

* *



Zjazd tegoroczny w Mannheim był bardzo liczny; stawiło 
sią nań do 7,000 tow arzyszy i towarzyszek, a w tej liczbie 400 de* 
legatów rozm aitych stowarzyszeń. Ponieważ poprzednio odbyła 
sią także w Mannheimie konferencya kobiet-socyalistek, element 
kobiecy na zjeździe był tym razem silnie reprezentowany. Obrady 
trw ały  od 23 do 29 września. Honorowymi gośćmi, którym  ustą- 
powano pierwszego miejsca, byli rosyjscy i polscy socyaliści, mią- 
dzy nimi Róża Luxeinburg, otoczona aureolą przebytych w Pol
sce i Rosyi prześladowań i cierpień; liczni jej przyjaciele nie za
niedbują żadnej sposobności dla reklam y, przechodzącej rzeczywi
stą  w artość i znaczenie w party i tej działaczki i teraz zgotowali 
je j owacyjne przyjącie na pierwszem posiedzeniu zjazdu. Po otw ar
ciu zjazdu, tow arzyszka Zetkin zwróciła sią do Rosyan z serde
czną przemową, zapewniając ich o sym patyi i pomocy ze strony 
niemieckich socyalistów; w imieniu Rosyan odpowiadała dzięku
jąc  tow arzyszka Bałabanowa (Ormianka); mówił także przedsta
wiciel rosyjsko-polskiej partyi terrorystycznej, R otter, tłómacząc 
tak tyką  partyi. Nakoniec, przy zamkniąciu zjazdu, na wniosek 
Bebla, zjazd jednogłośnie postanow ił wyrazić uznanie rosyjskim  
rewolucyonistom w ich walce o wolność i udzielać im nadal pie- 
niążnej pomocy i m oralnego poparcia; podczas obrad zjazdu była 
także kilkakrotnie mowa o tem, że w razie zamiaru rządu niemie
ckiego interw encyi zbrojnej do spraw w ew nątrznych Rosyi, par- 
tya  w szystkiem i środkami bądzie sią starała  przeszkodzić wyko
naniu podobnego zamiaru.

Oświadczenia powyższe nie są platoniczne; dowodzi tego 
odczytane na zjeździe sprawozdanie roczne zarządu, z którego sią 
okazuje, że z kasy niemieckiej party i socyalistycznej wypłacono 
już rosyjskim partyoin rewolucyjnym półmiliona marek subsydium. 
Sprawozdanie konstatuje również powiąkszanie sią liczby człon
ków stronnictwa, pomyślny stan kasy i znaczny rozwój prasy so
cyalistycznej, zyskującej coraz wiąksze koła czytelników.

O socyalistach można powiedzieć tak, jak  o rządzie, że ka
żdy naród ma ich takich, na jak ich  zasługuje; pomimo wyrażeń 
sym patyi i zapewnień o wspólności celów, istnieje w rzeczywistości 
duża różnica miądzy rosyjskimi i niemieckimi socyalistami. Ci 
ostatni złożyli na zjeździe w Mannheimie dowód wyrobienia poli
tycznego i um iarkowania; są oni bowiem z natury  swej i wycho
wania dalecy od rewolucyjnych zapądów, m ają poszanowanie tra- 
dycyi, porządku, pracy i praw a; w dodatku, pomimo wszystkiego, 
pozostają w swej masie, niemieckimi patryotam i, z serca i z rozu
mu. O patryotycznych uczuciach ogółu niemieckich socyalistów
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świadczy wypadek, jaki miał miejsce na ostatnim  zjeździe; D -r Lieb- 
knecht, syn jednego z twórców partyi, zwrócił się do zjazdu 
z wnioskiem założenia specyalnego biura dla antim ilitarnej propa
gandy w wojsku; po przemówieniu Bebla, dowodzącem niestoso
wności i szkodliwości takiego biura, zjazd wniosek Liebknechta 
odrzucił; nie zechcieli więc niemieccy socyaliści pójść śladem F ran
cuza Hervć.

Wobec tych danych, można twierdzić, że normalny rozwój 
niemieckiej party i socyalistycznej, takiej, jak  się ona w yrobiła 
na gruncie niemieckim, nie zagraża ani przyszłości niemieckiego 
narodu i państw a, ani też postępowej ewolucyi jego  społecznego 
ustroju; niebezpieczna kwest.ya ogólnego bezrobocia, po sformuło
waniu przez zjazd Mannheimski, straciła  zupełnie praktyczny cha
rakter i została przesunięta do sfery socyalistycznych utopij.



PIŚMIENNICTWO.

l)-r. S'I'A NI SI, A W KUTRZEBA. Docent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Histo
rya ustroju Polski w zarysie. Lwów, 1905.

W krótkiej przedmowie autor zaznacza, że brak podręcznika, 
któryby przedstaw iał historyę ustroju państw a polskiego, daje się 
odczuć oddawna. Nie m ogą już dziś wystarczyć ani prace Len- 
gniolia, Skrzetuskiego, pisane jeszcze za czasów bytu państw a 
polskiego, ani też dzieła Bandtkiego, Hoffmana i Huppego, wcze
śniejsze od długiego szeregu rozpraw i monografij, k tóre rozja
śniły w ostatnich dziesiątkach lat tak  znakomicie te dzieje. Z pod
ręczników historyi polskiej, ostatni, k tóry w pełnej mierze uwzglę- 
niał także i rozwój w ew nętrzny państw a, „Dzieje Polski w zary
sie" prof. Dobrzyńskiego, oddawna już je s t  wyczerpany, a pisany 
był la t temu dwadzieścia kilka. Inne zaś późniejsze, bądź kwe- 
styę ustroju trak tu ją  tylko ubocznie, nie wyczerpująco, bądź też
o ile im więcej poświęcają miejsca—to przecież dają raczej tylko 
zbiór wiadomości z tego zakresu, niż pogląd na warunki i stopnie 
rozwoju. Ze pomimo tego braku dotąd nauka polska nie zdobyła 
się na całokształt historyi ustroju, przyczyn tego szukać należy 
w bardzo znacznych trudnościach. Podręcznik musi się opierać 
na pracach przygotowawczych, monograficznych, a choć tych prac 
je s t już dziś dużo i to w części doskonałych, to przecież jeszcze 
niema opracowania szeregu kwestyj pierwszorzędnej wagi, a na
wet w najw ażniejszych poglądach (np. na genezę ustroju społe
cznego) niema teoryi, któraby ogólnie była przyjęta.

Z trudności owych autor dobrze sobie zdawał sprawę, zabie
rając. się do ogłoszenia powyższego krótkiego zarysu. Ze mimo 
nich przecież tej roboty nie zaprzestał, niech usprawiedliwieniem 
będzie wielka potrzeba takiego zarysu, tak silnie dająca się od
czuć, a kto wio, jak  jeszcze długo trzeba,by czekać, nim badania
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monograficzne ogarną wszystkie, niejasne dotąd kwestye. Autor 
spodziewa się, że jego próba zachęci innych, więcej powołanych 
od niego, do ponownego opracowania przedmiotu, do napraw ienia 
tych błędów, k tóre się znajdują w jego  pracy. W przedstaw ieniu 
rzeczy kierow ał się autor dwoma względam i: by dać całość ró
wnomierną, i by, o ile można, przedstaw ić tylko to, co już dziś 
w nauce zostało uznane i przyjęte. By dopiąć pierwszego z tych 
celów, autor przerobił, opracował źródłowo wszystkie te kwestye, 
które dotąd nie są dostatecznie zbadane. Oczywiście podał z tych 
badań tylko rezultaty . By jaknajm niej być zmuszonym podawać 
kwestye dotąd niedostatecznie opracowane, starał się autor skre
ślić tylko główne zarysy, jaknajkrócej. Stąd też tak nie wielki 
rozm iar książki w stosunku do wielkości przedmiotu. Mimo to ca
ły szereg poglądów, często zasadniczego znaczenia, je s t wyłączną 
własnością autora; było to .jednak rzeczą nieuniknioną. H istorya 
ustroju nie może być zlepkiem wiadomości, musi przedstaw ić roz
wój życia i jego form, musi ten rozwój tłómaczyć.

Rozmyślnie przytoczyłem  główniejsze myśli z przedmowy 
autora, albowiem one przekonyw ują czytelnika, że autor, pisząc 
podręcznik dla inteligentnych sfer, pojmował należycie zadanie
i przygotow ał się do jego wykonania gruntow nie. P rzedstaw ia
jąc  ustrój dawnej Rzeczypospolitej polskiej przeciętnie inteligen
tnemu czytelnikowi, autor oparł się na niezawodnym m ateryale 
naukowo-monograficznym i unikał niczem nie ujętych hipotez
i frazeologicznej historyozofii. A utor ujął historyę ustroju Polski 
od połowy X-go wieku aż do r. 1795 w jeden udatny i wyraźny 
obraz. Ponieważ jednak w ciągu tego czasu doznawał ustrój pań
stwowy Polski ważnych zmian, przeto konieczną było rzeczą dla 
jaśniejszego przedstaw ienia rozwoju państwowo-konstytucyjnego 
polskiego, podzielić go na pewne okresy. Że jednak zmiany 
w ustroju zwykle nie są gw ałtow ne i nie zawsze też schodzą się,
o ile chodzi o różno działy życia społecznego czy państwowego, 
nio można kłaść, jako granicy, okresów ścisłych dat, lecz trzeba 
je  ogólniej zaznaczyć. Uwzględniając takie charakterystyczne ce
chy epok w dziejach ustroju Polski, dzieli je  autor na pięć okre
sów, z których ostatni je s t właściwie tylko początkiem okresu przer
wanego przez upadek państwa. Okresy są następujące: 1) Okres 
wstępny do połowy X wieku, t. j. do pow stania państw a pol
skiego. J e s t  to okres organizacyi rodowej. 2) Okres I-szy praw a 
książęcego, do wydania pierwszych przywilejów na rzecz społe
czeństwa w końcu XII wieku. !$) Okres Il-gi organizacyi społe
czeństwa, do śmierci Kazimierza W ielkiego (1870) i przyw ileju Ko-
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szyokiego (1374). 4) Okres ITl-c.i, stanowy, do unii lubelskiej (1569)
i pierwszego bezkrólewia (1572). 5) Okres IV-t.y rzeczypospolitej 
szlacheckiej, do reform, rozpoczętych w czasie ostatniego bezkró
lewia (1764). 6) Okres V-ty reform, nieskończony, przerw any przez 
upadek państw a r. 1795. Obraz ustroju państw a polskiego przed
staw ił autor jasno, gruntow nie, z należytem ustosunkowaniem 
rzeczy zasadniczych do szczegółów. Uwagi historyozoficzne nie 
są przeciążone pierwiastkam i hipotetycznymi i przem aw iają do prze
konania. Jednem  słowem podręcznik autora należy uznawać za 
rzecz udaną, odpowiadającą zadaniu i opartą  na gruntow nej zna
jomości przedmiotu. Ponieważ H istorya Ustroju Polski ukaże się 
niew ątpliw ie w niedalekiej przyszłości w nowych wydaniach, prze
to pozwolę sobie uczynić kilka drobnych uwag, które autor 
może uzna za stosowne uwzględnić. Przedew szystkiem  we w szyst
kich dawniejszych podręcznikach praw a państwowego, czy też 
w nowszych monografiach państwowo-prawnych, spotykam y się 
z tw ierdzeniem : że m iasta królewskie w XII w. przestały posłów 
posyłać na sejmy ordynaryjne i tylko na sejmach konwokacyjnych, 
elekcyjnych i koronacyjnych spotkać się z nimi było można aż 
do końca istnienia państw a polskiego. To samo, co autor u trzy
muje, pisałem i ja  w „Konfederacyi i Rokoszu,“ pow tarzając po
glądy Lengnicha, Skrzetuskiego i następnych prawników. Studyum 
wszakże Rym ana p. t. „Udział Krakowa w sejmach i sejmikach 
Rzeczypospolitej" (Rocznik krakow ski Tom VII), skłoni praw do
podobnie historyków  praw a państwowego polskiego do ustępstw a 
na rzecz m iasta Krakowa, k tóry  do osta tka w ysyłał posłów na 
sejmy ordynaryjne. Drugim drobnym szczegółem, którym  autor 
za tarł specyalnie polski stylistyczny charakter, je s t  to mianowi
cie iż naszemu przywilejowi: neminein captivari perm ittem us 
nisi ju re  victuin, powtórzonemu przez konstytucyę Ks. W arsza
wskiego (1807) i konstytucyę Królestwa Polskiego (1815), autor 
nadał brzmienie angielskie: neminein captivabimus nisi ju re  vi- 
ctum. Jeszcze bardzo drobny zarzut ośmielę się uczynić autoro
wi, a mianowicie, że niedostatecznie ocenił doniosłość reform in
dywidualnych miejskich, rozpoczętych w 1733 r. przez miasto Po
znań, a następnie, że o komisyach Boni ordinis za Stanisław a Au
gusta nie uczynił żadnej wzmianki. W komisyach Boni ordinis 
(dla W arszawy była już  kom isya B. ord. w r. 1764) istnieje do
wód niezbity, jak  wcześnie przeinyśliwał S tanisław  August; o re
formach dla stanu miejskiego, a. następnie jak  gorliw ie się st.au 
szlachecki do nich przykładał.



.Jedną uwagę historyozoficzną autora uważałbym za niezu
pełnie przekonywającą. Mianowicie ten ustęp, w którym  autor 
oświadcza, że okres absolutyzmu nie był konieczny dla rozwoju 
Polski, nie on jeden tylko mógł ją poprowadzić naprzód. Te sa
me rezultaty , które osiągnęły inne państw a przez okres absoluty
zmu, mogła, Polska uzyskać na innej drodze, przez dalszy rozwój 
praw społeczeństwa. W wyrażonem przez autora przypuszczeniu 
widzę bardzo mało prawdopodobieństwa i ów dalszy rozwój, niby 
sam z siebie i przez się, społeczeństwa wydaje mi się bardzo pro
blematycznym. Nie chodzi tu bynajmniej o erę absolutyzmu dla 
Polski, 1)0 wtedy, gdy absolutyzm mógł zapobiedz anarchii Rzecz
pospolitej, m ocarstwa ościenne byłyby go w interesie własnym nie 
dopuściły, ale nie o absolutyzm  w tym wypadku chodzi, tylko
o monarchizm dziedziczny, który, jak  nam tego Anglia przykła
dem, zdołał utrzym ać równowagę między stanami i nałożyć re- 
prezentacyi państwowej należyty hamulec. Bez silnego, dzie
dzicznego monarcliizmu rozwój praw  społecznych przechylałby 
się zawsze więcej lub mniej w stronę uprzywilejowanych, co 
czyniłoby organizacyę państwową zbyt słabą wobec m ocarstw są
siednich.

W Bibliografii, jak ą  autor podał na końcu pracy, dostrzegam  
drobne braki. Ponieważ jednak autor w podręczniku swym uwzglę
dnił i prace, których nie uw ażał źa stosowne wymienić, przeto za
znaczam, że nie podejrzewam autora, aby prace monograficzne, wy
mienione przezemnie, były mu nieznane, tylko uważam, że na
leżało je  przytoczyć dla tego, że swego czasu zdobyły sobie za
sługę uzupełnienia w mniejszym luli większym zakresie historyi 
ustroju państw a polskiego. Do takich prac znamiennych należą 
przedewszystkiem: I) Hoffmana: Listy o rządzie w Polsce, druko
wano niegdyś w Przeglądzie poznańskim, następnie tłómaczone na 
niemiecki przez W eissenhorsta, a w końcu wyzyskane obficie i po
tajemnie przez Huppego. 2) Dzieło Krasińskiego o reformacyi 
w Polsce, które ukazało siej po angielsku i po niemiecku. !$) Dzieło 
Lubowicza o reformacyi w Polsce, przynoszące nieco nowych źró
deł i chwalone przez prof. Pawińskiego. 4) Lengnicha niemieckie 
dzieło, poświęcone historyi prawnej m iasta Gdańska. r>) Budano- 
wa, o niomieckiem praw ie na Litwie i w Polsce. 0) Hallmna, nie
mieckie studyum o prawie magdeburskiem  w Polsce. Następnie, 
jeżeli autor przytoczył Kojałowicza: „Lublinskaja unija na lublin- 
skoni sejmie,“ to uważałbym za nieodzowne wymienić: 7) Działyń- 
skiogo, wydanie Dyaryusza sejmu unii. I dzieło H) Lubawskiego, 
p. t. Sejm litew sko-ruskij (po rosyjsku), uważam również za nie

170 P T .Ś M T E N N T C T W O .



zbędne do zapoznania się ze stosunkami prawno-państwowemi 
dawnej Polski.

Historya ustroju Polski w zarysie d-ra Kutrzeby jest pierw
szym podręcznikiem w literaturze polskiej, który odpowiedział 
należycie zadaniu. Podręcznik powyższy jest w stanie zaintere
sować inteligentnego czytelnika i gruntownie go pouczyć o prze
szłości polityczno-prawnej dawnego państwa polskiego.

A. R.
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FRANCISZEK MORAWSKI. „Z Zachodnich kresów.“

Przed kilku tygodniami ukazała się w Krakowie, nakładem 
spółki wydawniczej książka p. Franciszka Morawskiego „Z zacho
dnich kresów11 omawiająca wielkopolskie stosunki. Wzięliśmy ją 
do ręki z zainteresowaniem, ciekawi coby z tej krainy smutku
i przygnębienia, nowego jeszcze napisać można, a przeczytaliśmy 
jednym tchem, pociągnięci charakterem szczerości i bezparcyalno- 
ści zarazem, który bije ze wszystkich jej kartek. Miałoby się 
ochotę napisać w nagłówku tej książki motto jednej z Maupas- 
santowskich powieści „simple vóritó.“ W rzeczy samej to prosta 
prawda, tak prosta, że wydawaćby się niemal mogło, iż każdy 
widziećby ją i opisać potrafił i dopiero po zastanowieniu spostrze
ga się, jak bystrego oka było potrzeba, by tę prawdę tak pochwy
cić, uprościć i uwydatnić.

Na tom ton spory składają się artykuły rozmaitych rozmiarów
i treści, pisane Htylem zawsze lekkim i jasnym, czasem wprost 
wesołym, nigdy pedantycznym, ani nudnym. Niekiedy jednak ten 
charakter pogodny dzieła nabiera tragicznego zabarwienia. Nie 
żeby autor wstępował na koturny i uroczystym przemawiał tonem, 
nie, zawsze ta sama trzeźwość wyobraźni, ta sama prostota wyra
żeń, ale przedmiot sam uchwycony jest w swej wewnętrznej rdzen
nej drainatyczności. Otwieramy tom, natrafiamy zaraz na pier
wszej kartce na istną perłę ścisłej obserwacyi i artystycznej syn
tezy. Idziemy z autorem w odwiedziny do poznańskiego nauczy
ciela ludowego, jednego z rzadkich Polaków, którzy się na tem 
stanowisku utrzymać zdołali. Czytając tę krótką opowieść, rozu
mie się lepiej, jak po długich wywodach, ducha pruskich zaborów. 
Pozory zachowane znakomicie, naukowa rzekomo objektywność 
humanitarna lubi nosić maskę, dobrobyt może się krzewić, oywili- 
zacya widoczna. Lecz pod tym pokostem wstrętna kryje się rze-
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czywistość. Spekulowanie na najniższych instynktach ludzkich 
święci tu  tryum fy. Kto nie może taić i udawać, kto ma odwagę 
swych przekonań i gorące serce nosi w piersi, ton nie je s t  godny 
piastować urząd państwowy, ten niech zawczasu się usunie, by nie 
być brutalnie usuniętym. Szpiegowani na każdym kroku, lekce
ważeni przez zwierzchników, a pogardzani nieraz przez podwład
nych, nauczyciele polscy w Prusiech przejść muszą wpierw  przez 
szkoły obłudy i tchórzostw a, zanim powierzone im będzie wycho
wanie przyszłych obywateli kraju. Jesteśm y zaprawdę niepopra
wnymi utopistam i politycznymi. Mimo kolonizacyi i hakatyzm u, 
mimo W rześni i wydalań, znajdują się jeszcze, zwłaszcza w  innych 
zaborach, adm iratorowie i zwolennicy pruskiego systemu, bodaj czy 
nie pruskiego rządu. Ci niech przeczytają książkę z kresów za
chodnich, a ochłoną chyba z niewczesnych uniesień. W idzimy tu 
w rozm aitych rozdziałach rozm aite przejaw y germ ańskiego ducha. 
Raz będzie to Poczciwy Niemiec, wzorowy ojciec, czuły mąż i rzą
dny gospodarz, ciułający dla rodziny grosze z subwencyj rządo
wych za objawianie niemieckich uczuć, który  mimo strachu jak i 
w niirj budzi rozszalały antagonizm  narodowy, mimo sentym enta
lizmu i poczciwości, idzie z musu, choć niechętnie, za germ aniza- 
cyjną falangą. Albo znowu Mój przyjaciel halcatysta, tajny  agent 
kolonizacyi, czyż nie doskonały w swej pogardzie dla polskiego 
hrabiego, k tóry przed laty  kilkudziesięciu łożył na jego  wycho
wanie lub w swym liryzmie nad tą  krainą ukochaną, k tó ra  nieba
wem zakwitnąć m a ja k  makiem czerwonemi domkaini pruskich ko
lonistów. A w Testamencie krwi inną znowu widzimy stronę nie
mieckiej duszy. Nie je s t  ona nam mniej wrogą, ale przynajmniej 
sym patyczniejszą trochę od poprzednich. Zbrojne junkierstw o pru
skie, ta  kasta zawsze uderzyć gotowa, posłuszna i sprawna, rozu
mująca tylko nad tein, jak  skoczyć na łup i kły weń zapuścić, to 
niezbędna aw angarda krętej dyplomacyi i ekonomicznej zachłan
ności. Przesuw ają się nam przed oczami różnorodne typy i różne 
epizody, poznajemy kraj i ludzi. I przekonujemy się, że wiole da
wnych pojęć o Niemcach i o nas samych wym aga rewizyi i odno
wienia. Św iat społeczny i polityczny nie mieści się już w tra 
dycyjnych ramach. I jedno przebija coraz wyraźniej, to, żo nie 
przem ogą rządowe systemy, ani inateryalne środki przeciw trw a
łemu dążeniu uświadomionego ustroju narodowego

„Die 1'remden Krobere kommen und gohen
Wir tfpliorcUon ulmr wir hlnibon Ntelioii.“
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M aterya może tw orzyć tylko m ateryę, ducha nią nie stw o
rzysz. To też miliony praskie przeciw nim samym się obracają. 
Rzucając swym niemieckim poddanym złoconą przynętę, rząd obu
dził w nich nionasycony tylko głód złota, który  pokusie zrobienia 
dobrego interesu, oprzeć się już nie może. Pow stał też wśród 
nich nowy typ lojalności, patryotyzm  opłacany, sm utny objaw sła
bości ludzkiej, ale i dowód zarazem, jak  niskim w swych pobud
kach i środkach je s t obecny germ anizacyjny kierunek.

Jednakże nietylko ciemne kartk i widzimy w dziele pana Mo
rawskiego, są i wesołe i podnoszące ducha. Król chłopów wielko
polskich, patron kółek włościańskich, to postać tak tradycyjnie 
piękna a tak nowożytna zarazem, że w niej upatryw ać można nie
jako  symbol przyszłego społeczeństwa polskiego.

Już  teraz W ielkopolska tem tylko się trzym a, że ma więcej 
od Niemców miłości do ziemi, do języka, do sprawy. Widzimy 
w książce „Z zachodnich kresów" cały arsenał broni germanizacyj- 
nej. Od stow arzyszenia ku „obronie" Niemczyzny, od wojska ma
jącego wytw orzyć w rekrucie polskim bierne w obec rządu po
słuszeństwo, aż do bibliotek i muzeów nęcących bogactwem  na
ukowych i wytwórczych skarbów, nie braknie żadnego środka, 
k tó ry  umysł ludzki stw arza, by pchnąć bezbronnego Polaka w obję
cia pruskiego opiekuna. B rakuje tych, które stw arza serce. Już 
książę Maurycy Saski tw ierdził, że w Polsce kobiety tylko umieją 
być mężczyznami, a Bismarck lubił nazywać Polaków  kobiecym 
narodem. Otóż w ogniu ta  kobiecość okazała się odporniejszą niż 
przewidywali nasi wrogowie. Gruba ręka rządow a czuje się bez
bronną tam , gdzie spotyka siłę innego rzędu. Sercem prawem 
można wiele zrozumieć, można walczyć i zwyciężać. To też miło 
je s t odczuć jego drgania tam, gdzie tak często spotykam y tylko 
suche rozumowanie lub retoryczny ogólnik. W  książce „Z zachod
nich kresów" czuć w yraźnie mimo rzeczowości tonu, że sprawy, 
które się autorowi nasuw ają pod pióro, bolą go lub cieszą głębo
ko, że odziedziczył po dziadku jenerale-poecie Franciszku Moraw
skim nietylko bezpartyjny umysł, który wśród burz literackich pi
sał niegdyś spokojny i wesoły list „Do klasyków i rom antyków," 
ale że wziął po nim zarazem i gorącą miłość kraju, k tó ra  w tak 
uroczo barw y ubrała „Dworzec mego dziadka." Niech książka n i
niejsza posłuży za przykład, jakiem  w obecnych w arunkach pa- 
tryotyzm u polskiego powinno być hasło: „Suaviter in modo, forti-
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JAN LEMAŃSKI. Nowenna czyli Dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów o szczęściu.
Warszawa -Lwów Książnica Polska.

Autor Nowenny  gotów je s t wybaczyć ludziom wiele rzeczy 
ludzkich, nie znosi jednak głupoty, k tóra zawsze najw iększą wy
rządzała św iatu krzywdę, bo najbardziej smakowała w lepkiem bło
cie niedołęstw a i apatyi. Ona też — ta  g łu p o ta — je s t atmosferą, 
w której najlepiej czuje się prawdziwe, tępe filisterstw o współ
czesne.

Lemański dostrzega je  wszędzie, na całym obszarze życia, 
we wszystkich jego dziedzinach. Mikroby tego filisterstw a, jak  
m ikroby m alaryi, zatruw ają dziś społeczeństwo od góry do dołu. 
Wszędzie, gdzie zjawi się jaki taki dostatek m ateryalny, choroba 
wkracza przez drzwi otw arte. Dusza ludzka zasypia lub idzie 
w kąt, a hasło

„Używajmy dóbr miluchnie 
Aż circumferencya spuchnie,M

rozlega się od urządzonego z przepychem salonu burżuazyjnego, 
aż do skromnego „ogródka," gdzie

. . . gra wiolonczela,
Zdrój wódek. Szampan strzela,
Używa ludek wesela .'. .

Poeta  nie zjaw ia się jednak wśród tego rozbawionego i żąd
nego uciech zmysłowych tłumu, jako  wysłannik „armii zbawie
niu" lub kwakier, dźw igający biblię pod pachą. Przeciwnie, on 
śmieje się razem z tym tłumem i śmieje się tak dyskretnie, że chwi
lami czytelnik może naw et nie poznać, że to śmianie się z  nim ra
zem je s t  jednocześnie gorzkiem, sarkastycznem  wyśmiewaniem jego 
wad i przyw ar, je s t  bolesnym żartem z tego życia, k tóre powie
działo sobie

„Byt jest krótki. Wierz tej tezie!
Zamiast w głupiej tkwić ascezie,
Żyj, używaj, ile wlezie!
Nie zniopruwiuj dni goryczą!
Nie peroruj moralnie/o,
Nie kłam cnót, gdy żądze ryczą!
Młody!?? użyj. Dziad? klep pacierz . .

Lemański żartuje ze w szystkiego — naw et z samego siebie. 
W szystko rzuca na ogień swoich żywych, czasem kunsztownych, 
a czasem w prost żartujących sobie ze sztuki rymotwórczej lercyn
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i z jakąś piekielną werwą podaje nam jedno danie za drugiem. 
Całe życie, jak  w kalejdoskopie, przesuwa sią przez Nowennę. 
i grzmi w tych jednorym owych tercynach dziwnym, niemal hi
sterycznym  chichotem.

A jednak, kiedy sią książką odłoży na bok, ten śmiech mil
knie odrazu. Budzą sią natom iast wrażenia i refleksye zupełnie 
poważne. Odczuwa sią, że „dziewięćdziesiąt dziewięć dytyram bów
o szczęściu11 są tylko jednem, wielkiem wołaniem o d uszę . . .

Dajcie człowiekowi duszą, obudźcie ją  z odrętwienia, wypro
wadźcie ją  z zatęchłej atm osfery współczesnego życia społecznego, 
towarzyskiego, rodzinnego, pozwólcie jej iść na jasne łąki, gdzie 
pełno kw iatów  o zadziwiającej budowie kielichów i o zawrotnym  
zapachu, gdzie niebo je s t pogodne, słoneczne, ciche, gdzie króluje 
wielka, wspaniała, kojąca N atura.

Dajcie człowiekowi duszę, k tóraby um iała rozmawiać z Bo
giem, piąć sią ku szczytom poznania, garnąć sią ku pięknu, rozla
nemu we wszechświecie, ku tajemnicy, przemawiającej do niej 
głosem nocy gwiaździstych, szeptem zbóż, rozkołysanych na łanie, 
pogwarem lasów dalekich.

Dajcie człowiekowi duszę, zdolną kochać i cierpieć, umiejącą 
prawdziwie czuć i zrywać się do lotów górniejszych.

A wtedy zobaczycie, jak  się życie całe odrodzi, jakieini pój
dzie drogami, jak  otrząśnie się z błota, i przekonacie się, że

. . . „ludów powaga
Rodnie, gdy sit; w nich duch wzmaga11 . . .
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Pogrom Siedlecki. Wzrost anarchii. Porozumienie stronnictw. — Kultura 
naszych miast. —  Towarzystwo opieki nad pamiątkami liistorycznemi i zabyt

kami sztuki polskiej. — Biblioteka publiczna.

Ciężkie chmury, jak ie  zaw isły nad krajem , ani na chwilę nie 
zostały przebite przez jaśniejszy promień. Przeciw nie—padł z nich 
nowy piorun.

W Siedlcach rozegrała się krw aw a tragedya, przenosząca 
swojemi rozmiarami wszystko, co działo się dotychczas. Pod ha
słem walki z rewolucyonistami odbył się tam  pogrom ludności 
spokojnej i niewinnej. Zycie m iasta ubogiego, nie odznaczającego 
się ani w dziedzinie handlu, ani w dziedzinie przem ysłu, zostało 
sparaliżowane na długo. Dobytek ludzki uległ zniszczeniu. Przez 
trzy  dni wzdłuż ulic grzm iały nieustannie salwy karabinowe, a od 
czasu do czasu tow arzyszył im huk arm at, które wytoczono dla 
burzenia domów.

Dzienniki były przepełnione wstrząsąjącem i opisami, na któ- 
rycli podstawie łatw o było sobie odmalować całą grozę położenia 
nieszczęśliwych siedlczan. Nie powtarzam y tu rzeczy znanych, 
tem bardziej, że o tego rodzaju wydarzeniach trudno je s t sądzić 
na chłodno. H istorya dopiero oceni jo właściwie i potępi win
nych. Dziś można jedynie powiedzieć, żo dzieje ludzkości znają 
wogólo mało podobnych tragedyj.

Mimowoli też przypom inają się wieki średnie—nieszpory Sy- 
cylijskie, noc św. Bartłomieja i rzezie miast, zdobywanych przez 
nieprzyjaciela. Ale tam to wszystko działo się w epoce tryum fu 
siły nad prawem, w epoce barbarzyńskiej w porównaniu ze zdo
byczami c-ywilizacyi nowoczesnej. Wówczas nie śniło się jeszcze 
nikomu o „prawach człowieka,“ a dziś--upłynęło  już z górą sto lat



od chwili, kiedy te praw a zostały proklamowane przez W ielką 
rewolucyę francuską.

Prawda, że pogrom siedlecki przypadł na czas wzmagającej 
się na całym obszarze państw a anarchii, ale—czyż uspraw iedliw ia 
to postępowanie władz wojskowych, które, zgodnie z intencyą rzą
du centralnego, przedewszystkiem  powinny dbać o to, aby ludno
ści spokojnej, pracowitej, nie przykładającej ręki do działań w y
wrotow ych—zapewnić bezpieczeństwo życia i mienia. A wśród 
ofiar katastrofy  nie brak kobiet i dzieci, które żadną m iarą nie 
m ogły być związane z ruchem auarchistyczno-rewolućyjnym  i ni- 
czem nie zagrażały ani całości państwa, ani porządkowi ustroju 
społecznego.

T ragedya Siedlecka w yw ołała też panikę na całym obszarze 
Królestw a, bo hodic mihi, cras tibi. Pow stały  też na tem tle  po
tworne pogłoski o pogromach w Radomiu, w Częstochowie, w Brze
ściu Litewskim, w Będzinie, naw et w W arszawie. W śród ludno
ści żydowskiej uczynił się popłoch i mnóstwo rodzin opuściło 
m iasta, wyjeżdżając za granicę lub na wieś.

Przedsiębiorczość, k tóra je s t  dźwignią handlu i przemysłu, 
musi w takich warunkach upadać. N ikt nie ma odwagi myśleć
o interesach, skoro nie je s t  pewien swojego ju tra . W ten sposób 
w ytw arza się tylko atmosfera, k tóra jeszcze bardziej będzie sprzy
ja ła  anarchii i tak już rozwielmożnionej nad wszelki wyraz.

Bo rzecz dziwna. W szystkie stany wyjątkowo, ochrony 
wzmocnione, obostrzenia, stosowane tak  szczodrze w ostatnich 
czasach, ogromnym ciężarem spadły na ogół i fatalnie odbiły się 
na całokształcie naszego życia, a w niczem nie przeszkodziły ro
zwojowi anarchii.

P rzeciw n ie— im większe są obostrzenia tem śmielszy i bez
czelniejszy charakter przybierają w ystąpienia bandytów  i oprysz- 
ków, którzy żartu ją  sobie naw et z zaprowadzonych niedawno są
dów polo wy cli.

Ten środek ostateczny, do którego uciekł nhj rząd przed kilku 
tygodniami, bynajmniej nie przyniósł z sobą pożądanego spokoju.

W chwili, kiedy to piszemy, w kraju  wykonano już k ilka
naście wyroków śmierci i niema dnia, żeby sądy nie rozpatryw ały 
nowych spraw, których wynik będzie niew ątpliw ie tak i sam, a je 
dnocześnie nie ma dnia, k tóryby minął bez rozlewu krwi, bez na
padu, grabieży, rozboju.

W arszaw a je s t w tej chwili gniazdem opryszków. W ciągu 
ostatnich kilku tygodni działalność ich przybrała rozm iary w prost 
nadzwyczajne, a spryt, z jakim  potrafią unikać policyi, zdumiewa.
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Najczęściej uchodzą bezkarnie, a, w rzadkich wypadkach, kiedy 
spotkają się z policyą oko w oko- walczą z nią przy pomocy bro
wningów i... nieraz zwyciężają.

Nadto działają zawsze na pewno, jakby  na podstawie szcze
gółowo zebranych informacyj o tem, kto, kiedy, gdzie i jak ą  sumę 
pieniędzy będzie m iał przy sobie. Każe to przypuszczać, że ban
dytyzm  organizuje się i ćwiczy specyalnie do swego strasznego 
rzem iosła—tu —w naszem mieście, pod bokiem władz i w groźnej 
atmosferze stanu wojennego, k tóry nie przeszkadza mu w niczem, 
zwracając się całem swojem ostrzem przeciw spokojnej ludności, 
wziętej w ton sposób, jakby  we dwa ognie.

Położenie staje się tem poważniejsze i tem większą budzące 
zgrozę, że to, co działo się do niedawna w miastach, co było nie
mal wyłącznym przywilejem  dwóch wielkich ognisk naszego ży
c ia — W arszawy i Łodzi — rozlewa się teraz szeroką falą na całą 
prowincyę.

Nio tak dawno jeszcze temu prowincya była spokojna. Mie
szkańcy jej, k tórzy chwilowo znajdowali się w "Warszawie, opu
szczali ją  chętnie i z upragnieniem  w racali do domu, gdy bowiem 
w mieście dław iła ich atmosfera, u siebie, na wsi, czuli się bez
pieczni. N aw et okres usiłowanych strejków  rolnych nie wyw ołał 
tam zbyt wielkiego zamętu, nie zatrzym ał życia i nie wprowadził 
do niego czynników rozkładowych. Praca szła normalnie i spokój 
przerywało chyba zjawienie się jakiego ag ita to ra  „uświadam iają
cego" lud i podburzającego go przeciw właścicielom większej w ła
sności, „pragnącym powrotu pańszczyzny," lub — co zdarzało się 
częściej — wiadomości o krwawych wypadkach w W arszawie mą 
ciły ciszę dworu wiejskiego.

Nagło zmieniło się wszystko. Prow incyę objęła trw oga.
Bandyci, których ilość w zrasta z dnia na dzień, przez ciągły 

dopływ nowych sił, rekrutujących się czy to z odpadków zdemo
ralizowanych „bojowców" socyalistycznyc.il, czy z mętów, któro 
w każdem wielkiem mieście zawszo są poddostatkiom, a w chwi
lach takich, jak  obecna, staczają się szybko na samo dno—nie po
przestali na W arszawie i Łodzi, ale zaczęli zapuszczać się w głąb 
kraju.

Kilkanaście dworów wiejskich uległo napadowi i rabunkowi.
Bandy, składające się z kilkudziesięciu ludzi, nocą zjaw iały 

się nagle pod oknami, a skrępow aw szy poprzednio służbę w czwo
rakach, w padały do dworów i pod grozą śmierci rozpoczynały po
szukiwania pieniędzy i kosztowności, a zagrabiw szy, co się dało, 
znikały bezkarnie.
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Straż ziemska przybyw ała na miejsce wypadku już po wszyst- 
kiem i rozpoczynała pościg, który żadnych nie dawał wyników.

W ton sposób wieś polska — i to zarówno dwór jak  i chata 
w łościańska— wydane zostały na łup opryszkom, zwłaszcza, że 
władze, jak  dotąd, nie chcą słyszeć o zorganizowaniu samoobrony 
obywatelskiej i bardzo skąpo wydają pozwolenia na broń palną.

Nie dziw też, że pod wpływem togo, co dzieje się obecnie, 
obywatelstwo ziemskie zaczyna przenosić sią na stały  pobyt do 
miast, lub wyjeżdża zagranicę, aby tam  doczekać się przesilenia 
i nastania doby spokojniejszej.

I  znów przypom inają się wieki średnie... Drogi, pełne zbój
ców, napady nocne, grabieże, rozboje i zbrodnie, których nie ma 
końca i które tw orzą już tak przerażająco długi łańcuch, że w j e 
go piekielnych oplotach przyjdzie nam zginąć, jeżeli dotychczaso
wa m etoda rządów wewnętrznych nie ulegnie zmianom zasadni
czym, to znaczy, jeżeli społeczeństwo nie otrzym a możności zor
ganizow ania na w łasną rękę walki z anarchią.

Że zaś jednym  ze środków takiej walki je s t niew ątpliw ie ży 
cie, płynące normalnym swoim potokiem, to pracowite, wytwórcze 
życie, k tóre swoim ładem i porządkiem przeciw staw ia się rozkła
dowi, więc zasadniczym postulatem  chwili je s t  przywrócenie temu 
życiu jego form dawnych przez zniesienie krępujących je  ograni
czeń i zarządzeń.

Stan wojenny, ja k  zaznaczyliśmy już powyżej, ani na jo tę  
nie zmienił panujących w kraju stosunków. Okazał się on i oka
zuje zupełnie bezsilnym w walce nietylko z anarchią polityczną, 
ale i z anarchią społeczną, tam uje natom iast swobodę działania 
tych czynników społecznych, które pragną i m ogłyby działać na 
pożytek kraju i narodu.

Pod tym względem opinia wszystkich naszych stronnictw  
i party j, z bardzo małemi uchyleniami, je s t  praw ie jednolita.

T<>, co stronnictw a narodowe mówiły już oddawna, staje się 
teraz coraz jaśniejszem  naw et dla stronnictw  lewicy, sym patyzu
jącej z rew olucyą rosyjską, a tem samem tolerującej, pod hasłem 
walki u praw a ludu, szerzącą się anarchię, jedyny dotychczasowy 
produkt tej walki.

Spostrzeżono mianowicie, że fala podniosła się za wysoko 
i że naród zagrożony je s t obecnie w najw yższych dobrach swoich 
w całym kulturalnym  dorobku, opartym  na pracy długich wieków. 
I dziś nie je s t  już dla nikogo tajemnicą, że jeżeli stan tak i po
trw a dłużej—to kulturze polskiej grozi zniszczenie, a epoka, k tóra 
mogła się stać epoką odrodzenia narodowego, będzie dla nus 110-
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wem, ciężkiem doświadczeniem i znów, zam iast pchnąć nas na
przód, zatrzym a w rozwoju.

Świadomość togo niebezpieczeństwa staje się coraz w yra
źniejsza i do coraz szerszych kół przenika.

W alka z anarchią i z rozkładem —oto hasło, pod którem  za
czynają się skupiać i porozumiewać ze sobą stronnictwa.

Bardzo poważne rokow ania wzajemne rozpoczęły już między 
sobą grupy narodowe.

Czy wyłoni się z tego koncentracya, jak  chcą jedni, czy ty l
ko chwilowy kompromis i porozumienie, co do metod działania 
w pewnych kierunkach—tego w tej chwili przesądzać nio można. 
Samo jednak dążenie do porozumienia się, do omówienia różnic 
programowych i taktycznych, je s t  już objawem pomyślnym i za
sługującym  na podkreślenie.

Rokow ania toczą się obecnie pomiędzy trzem a stronnictw a
mi Stronnictwom polityki realnej, Spójnią i Dem okracyą narodo
wą, Ew entualnie za przyszłego sojusznika uważać można i nowo 
kreow aną Polską P artyę  Postępow ą (P. P. P.), k tó ra  je s t  narodową 
frakcyą Demokracyi Postępowej, oddzieloną od niej jeszcze przed 
wyborami, jako „Związek Dem okratyczny." P arty a  ta  w ogłosżo- 
nem świeżo s wojem wyznaniu w iary akcentuje bardzo mocno swój 
lojalny stosunek do ojczyzny i tem przeciw staw ia się Demokracyi 
Postępowej. Pokutom polityczno-społeczny jej program , aczkol
wiek okryw a się czerwonym płaszczem „radykalizm u polskiego" 
je s t  w gruncie rzeczy programem umiarkowanym, ewolucyjno- 
pokojowym, k tó ry  ma wiele rzeczy wspólnych z programami 
partyj narodowych już istniejących.

Na uboczu trzym a się jeszcze dotąd jedynie Dem okracya Po
stępowa, k tó ra  tak  nieszczęśliwie zapisała się w pamięci ogółu 
przez niefortunny swój sojusz przedwyborczy. Od tej pory law i
ruje ona ciągle i nio ma odwagi odsłonić swojej fizyognomii istot- 
tnej. Z jednej więc strony rzuca się z pianą na ustach na „polski 
nacyonalizm “ Narodowej Demokracyi, z drugiej—toleruje i popiera 
rozw ijający się w ostatnich czasach bardzo jaskraw o „nacyona- 
lizm “ żydowski. Jednocześnie kokietuje ciągle z Polską P arty ą  
Socyalistyczną i mimo ciągłych afrontów, jak ie  z tej strony ją  spo
tykają, wyraźnie dąży do tego, aby ją  tam uważano za cichego 
wspólnika. Nit* przeszkadza to wszakże tej’ samej partyi stać na 
gruncie interesów burżuazyi i broniąc zdawkowych haseł postępu, 
służyć przeżywającemu się liberalizmowi.

Cokolwiekbądź jednak nastąpi — chwila obecna w układzie 
i organizacyi naszych sronnictw politycznych odegra rolę decydu
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jącą  i można mieć nadzieję, że przyszłe wybory do Dumy P ań 
stwowej, jakie, w edług pogłosek ostatnich, m ają się odbyć jeszcze 
w grudniu r. b., odbędą się już pod hasłem, wspólnem wszystkim 
stronnictwom narodowym, stojącym na gruncie autonomii kraju 
i pragnącym  jego uspokojenia i w yrw ania z otchłani anarchii.

I  dla tego rokowania, jak ie  toczą się obecnie, m ają donio
słość niepospolitą, od ich wyniku bowiem zależy stworzenie i usta
lenie kierunku naszej polityki wew nętrznej na pewien dłuższy 
okres czasu.

Doba ferm entu i walki stronnictw , nietyle o zasady, ile o dro
bne różnice metodyczne, powinna się skończyć. W okresie tej 
walki nauczyliśm y się niew ątpliw ie wielu rzeczy, poznaliśmy swoje 
siły wzajemne, złe i dobre strony. Czas więc na przyjęcie tego 
hasła, jak ie  zawsze i wszędzie prowadziło do zwycięstw: „masze
rować oddzielnie, uderzać razem."

Stronnictw a muszą być i muszą się różnić, ale konieczne jes t 
porozumienie pomiędzy niemi, konieczne chwilowe zawieszenie 
broni tam, gdzie niebezpieczeństwo je s t wspólne i gdzie cel wspól
ny polega na odwróceniu tego niebezpieczeństwa.

Miejmy nadzieję, że prawda ta  stanie się prawdą, uznaną 
przez wszystkie partye i stronnictw a i że działając wspólnie, po
trafią  one uratow ać kraj od ostatecznej ruiny i upadku, ku któ
rym pchają go obłąkane umysły rewolucyonistów quand nieme 
i — niedołęstwo rządu.

*
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Do jak ich  rezultatów  doprowadziła kraj nasz czterdziestolet
nia gospodarka biurokracyi rosyjskiej świadczą wymownie nawet 
cyfry „urzędowe," zebrane i opracowane przez Centralny Kom itet 
Statystyczny.

Oto garść tych cyfr, którym  dobrze je s t przyjrzeć się w prze
dedniu spodziewanego samorządu.

Liczba ogólna m iast w Królestwie Polskiem wynosi 121, 
w tem  10 m iast gubernialnych i (17 powiatowych.

W zględnie do gęstości zaludnienia, m iasta te grupują się 
w sposób następujący: m iast z ludnością powyżej 100,000 je s t 
dw a—W arszawa i Łódź,—z ludnością od 20,000  do 100,000 — sie



demnaście, małych miasteczek z ludnością od 3—20,000 osiemdzie
siąt cztery i osad miejskich z ludnością poniżej 3,000 mieszkań
ców — siedemnaście.

Przew ażają więc znacznie m iasta mniejsze.
Pod względem narodowościowym w m iastach rzuca się w oczy 

znaczna przew aga ludności żydowskiej, aczkolwiek nie brak i ta 
kich miast, w których przew aża ludność polska.

Liczba ogólna m iast z przew ażającą ludnością żydowską wy
nosi 8(> czyli HO°/o, z przew ażającą ludnością polską 84 czyli za
ledwie 28°/o. N ajjaskraw iej pod tym  względem w yglądają ziemie: 
suwalska, siedlecka, radomska, lubelska i łomżyńska.

S tatystykę ludności rosyjskiej w m iastach Królestwa, dane 
Komitetu przedstaw iają w sposób następujący: w trzech m iastach— 
w Chełmie, Hrubieszowie i Dubience liczba ich dochodzi do 20o/«, 
w siedmiu miastach je s t Rosyan powyżej 10<>/(), w dziesięciu od 
5°/o IOo/o, w pięćdziesięciu dziewięciu od 1 5°/0, w 37 poniżej 
170 , w czterech zaś miastach, w K raśniku, Dąbrowie, Przedborzu 
i Staszowie—Rosyan nie ma wcale.

Z danych, które charakteryzują gospodarkę m iast naszych, 
pozwolimy sobie przytoczyć najwymowniejsze.

Oto ogromna większość m iast Królestw a Polskiego je s t  je 
szcze oświetlona naftą. Elektryczność posiadają tylko m iasta: R a
dom, Częstochowa, Sosnowice i Zawiercie. Z m iast gubernialnych 
najgorzej oświetlone są Suwałki, gdzie jedną  latarn ię od drugiej 
dzieli przestrzeń 69 sążni, najlepiej W arszawa, gdzie przestrzeń ta  
wynosi 12 sążni i P io trk ó w — 17.

Nio o wiele inaczej przedstaw ia się i spraw a wodociągów. 
Oprócz czterech m iast gubernialnych W arszaw y, Łomży, Lublina 
i Płocka, oraz pięciu m iast pomniejszych, posiadających urządze
nia wodociągowe, pozostałe m iasta czerpią wodę w prost z rzek 
i studni. Kanalizacyę, odprowadzającą ścieki, posiadają tylko 
W arszawa, Płock, Brześć Kujawski, Końskie i Zamość, w pozo
stałych zaś m iastach praktykow ana je s t dotąd wywózka nieczy
stości, dokonywana przeważnie w sposób bardzo pierwotny, nio 
uwzględniający najkardynalniejszych wymagań hygieny.

Sprawa szpitalnictw a przedstaw ia się już  wprost rozpaczli
wie. Szpitali brak je s t więcej niż w połowie zaludnionych pun
któw kraju, mianowicie w 58-iu m iastach!

Co się zaś tyczy pomocy lekarskiej wogóle, to mieszkańcy 
K rólestw a mają ją  zapewnioną w sposób bardzo nierównomierny, 
bo kiedy w W arszawio I lekarz przypada na 750 mieszkańców, 
w Suw ałkach przypada 1 na 309(1!
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Tram w aje dotąd zaprowadziło u siebie 8 miast, hoteli brak 
je s t w 34 m iastach, zgoła żadnych zajazdów niema w 18 miastach, 
a w tej liczbie naw et w 5-iu powiatowych.

W szystko to jednak je s t jeszcze niczem w zestawieniu ze 
s ta tystyką  t. zw. instytucyj kulturalnych.

Z cyfr, zgromadzonych przez Kom itet, dowiadujemy się, że 
w 53 miastach niema zupełnie żadnych czytelń ani bibliotek, 
a w liczbie m iast pod tym względem upośledzonych, znajduje się 
jedno z najludniejszych m iast gubernialnych — Lublin.

Zakłady naukowe wyższe były  tylko w dwóch m iastach 
w W arszawie i w Puławach.

Zakłady naukowe średnie istnieją: męskie w 32 miastach i żeń
skie w 23. Szkół średnich w miastach K rólestw a je s t ogółem mę
skich <»•+, żeńskich 30. Szkoły niższe w liczbie ogólnej 90 posia- 
dają wszystkie miasta, szkoły niedzielne istn ieją  w (>8 miastach.

Oto obraz, który  bez wdaw ania się w szczegóły, może na
pełnić poważną troską obywateli, rozumiejących potrzebę rychłego 
podźwignięcia kraju  na wyższy stopień kultury.

Jak iż  ogrom pracy czeka przyszłe rady miejskie! Trzeba 
budować szkoły, zakładać szpitale, ogrody miejskie, zaprowadzać 
oświetlenie, kanalizacyę, wodociągi, wiercić studnie, otw ierać czy
telnie, tw orzyć biblioteki, słowem rozpoczynać pracę kulturalną 
niemal od samego początku.

Czterdzieści la t ubiegłych, to dla rozwoju naszych m iast lata  
stracone niemal zupełnie. W iele z nich nietylko, że nie poszło 
wcale naprzód, ale cofnęło się, w wielu z nich pokasowano dawne 
szkoły, dawne stow arzyszenia, k tóre do tej pory byłyby się roz
winęły i działalnością swoją krajowi korzyść przyniosły.

Puścizna, jak ą  rady m iast samorządnych otrzym ają po m agi
stratach, je s t  w prost opłakana. Dość je s t narysować sobie w w y
obraźni przeciętlle nasze miasto prowineyonalne i porównać je  
z takiem  samem miastem w Niemczech, aby dojść do smutnego 
wniosku, że jesteśm y w ogonie kultury  i że trzeba nieładu w ysił
ków, abyśmy w ciągu kilku dziesiątków lat mogli zaspokoić choć
by tylko najpierwsze potrzeby.

A jeżeli tak je s t w miastach, które bądź co bądź, jako  wię
ksze skupienia ludzi, m iały większą łatwość w cywilizowaniu sic, 
a nadto w niejednym wypadku korzystały z linij kolejowych (na, 
121 m iast 58 leży przy kolei), będących, jak  wiadomo,- ważnym 
czynnikiem w rozprowadzaniu kultury, to o ileż smutniej w y g l ą 

du wieś polska, odbita od świata, nie posiadająca nawet, dróg do
brych i zam knięta w granicach bardzo pierwotnych potrzeb.
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I tu  samorząd, o ile zostanie wprowadzony w ramach, jakich 
mamy prawo spodziewać sią, i powoła do pracy czynniki społecz
ne będzie m iał rozległe przed sobą zadania do spełnienia. I tu 
trzeba będzie zaczynać od samego początku — od rozrzucenia wsi 
polskiej, od budowania chałup, od krycia ich dachówką ognio
trw ałą, słowem od tego, co gdzieindziej zdołało sią już dawno 
zestarzeć, a u nas je s t dopiero nadzieją idącej p rzyszłośc i. . .

Do tego jednak, aby społeczeństwo mogło z całem zrozumie
niem rzeczy zabrać sią do oczekującej je  pracy i prący tej podo
łać potrzebne je s t należyte przygotowanie, to znaczy z jednej 
strony rozejrzenie sią w tein, co je s t do zrobienia najpilniejszego 
z drugiej zapoznanie sią z najpraktyczniejszem i metodami działa
nia i z całą obszerną litera tu rą  naukową samorządu lokalnego.

Odsunięci od życia publicznego przez długie lata, skrępow a
ni w inicyatyw ie, niedopuszczani do rządzenia sobą,—zostawiliśmy 
odłogiem całą tą dziedziną, dziś wiąc, kiedy ona otw iera sią przed 
nami, nie możemy stąpać po omacku, ale musimy uzbroić sią w wie
dze; odpowiednią, k tó ra  uchroni nas od pomyłek i wskaże najw ła
ściwsze drogi, prowadzące do upragnionego celu.

Obywatele m iejscy i ziemscy powinni to  mieć na uwadze 
i starać się zawczasu o rozszerzanie i pogłębianie swoich wiado
mości teoretycznych z zakresu gospodarki m iast i samorządu w iej
skiego, aby z chwilą, kiedy powołani zostaną do działalności p rak
tycznej, mieli oczy otw arte na wszystko i umieli się łatwo w sy- 
tuacyi zoiyentować.

*

* *

Pam iątki naszej przeszłości historycznej, tudzież zabytki na
szej sztuki i kultury były u nas narażone na dwojakie niebezpie
czeństwo. Z jednej strony rząd rosyjski dążył świadomie do ich 
niszczenia i usuwania z przed oczu narodu, z drugiej—ignoraneya 
i lekkomyślność jednostek z pośród społeczeństwa polskiego nie
świadomie do tej akcyi niszczycielskiej przykładały rękę.

Zwracaliśm y na to uwagą niejednokrotnie, jeszcze w tych 
czasach, kiedy rzeczy po imieniu nazywać nie było można. By
liśmy też zawsze wyrazicielami tej części opinii, która dom agała 
się oddawna założenia u nas instytucyi, powołanej do czuwania
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nad tem, co zostaw iły nam w spadku po sobie wieki ubiegłe, w ie
ki wysokiej kultury, do jak iej naród nasz doszedł. Puścizna ta 
nie je s t  nadzwyczajnie bogata, kraj bowiem, k tóry  przez takie 
przeszedł nieszczęścia, wiele m usiał stracić. W ojny, pożary, g ra
bieże, konfiskaty — w szystko to obracało zamki i pałace w ruinę, 
gotując zniszczenie tym  dziełom sztuki, k tóre znajdow ały tam 
schronienie. Część ich przepadła zupełnie, część została zrabow a
na, resztki zamożniejsze rody w yw iozły za granicę. W kraju  po
zostało niewiele—tem jednak cenniejsze je s t to wszystko, co oca
lało, co zdołaliśmy dotąd przechować i co mamy obowiązek prze
kazać w całości pokoleniom następnym.

Dokładna inw entaryzacya tych zabytków  oraz rozciągnięcie 
umiejętnej pieczy nad niemi, je s t  też pierwszorzędnej wagi obo
wiązkiem kulturalnym , jak i dziś ciąży na nas.

Dokonać tego może tylko instytucya, specyalnie do tego powo
łana. I taka  insty tucya w łaśnie powstała. J e s t  nią zawiązane świe
żo z inieyatyw y mec. Powichrowskiego „Towarzystwo opieki nad 
historycznemi pamiątkam i i zabytkam i sztuki i ku ltury  polskiej."

Instytucya zakreśla sobie zadanie szerokie. Przedew szyst
kiem zajmie się ona wyszukaniem rozproszonych po kraju i zare- 
gestrowaniem  odnalezionych pamiątek i zabytków. Następnie bę
dzie je  grom adziła drogą kupna, darowizn i zapisów, tak, aby mo
gła  z czasem stw orzyć własne muzeum.

Dalej Tow arzystw o będzie zabezpieczało od zniszczenia środ
kami technicznemi i prawnemi ruiny polskich zamków i baszt, po
mniki, domy starodawne i wszelkie budowle, mające znaczenie 
historyczne, archeologiczne lub artystyczne, tudzież będzie przedsię
brało wszelkie środki, zapobiegające uszkodzeniu ich i zagładzie.

Nadto jodynie za wiedzą i opinią Tow arzystw a będzie mogło 
być uskuteczniane odnawianie zabytków  historycznych nierucho
mych, czy to prywatnych, czy też publicznych, miejskich i ko
ścielnych.

Dalsze plany Tow arzystw a stanow ią: nabywanie na własność 
nieruchomych pam iątek i zabytków, lub też wyjednywanie u rzą
du wywłaszczenia ich na użytek publiczny; pomieszczanie na, do
mach i miejscach, upamiętnionych wydarzeniam i dziejoweini lub 
pobytem znakomitych mężów, tablic z odpowiedniemi napisami; 
mianowanie na całem terytoryuin swej działalności t. j. wszędzie, 
gdziekolwiek znajdują się pamiątki i zabytki sztuki i kultury  pol
skiej korespondentów, działających z ram ienia i dla celów T-wa; 
urządzanie w lokalu Tow arzystw a lub w miejscach publicznych 
odczytów i pogadanek bądź w ograniczonem kolo swych człon
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ków, bądź dla szerszych kół publiczności; wydawanie własnego 
czasopisma lub obranie jednego z istniejących już organów prasy 
za swój specyalny organ, w którym  T-wo pomieszczać będzie pra
co naukowo swych członków, dotyczące zabytków  i pam iątek, oraz 
peryodyczne spraw ozdania ze swej działalności; wreszcie u trzy
mywanie stosunków z polskiemi i zagranicznemi Towarzystwam i 
i instytucyam i, których cele są pokrewne celom Towarzystwa.

.Jak widzimy je s t to szeroki zakres działania, zupełnie odpo
wiadający potrzebom w tym  kierunku, możliwy jednak <lo urze
czyw istnienia tylko przy istnieniu odpowiednich funduszów, to 
znaczy przy należytem poparciu m ateryalnem  T-wa ze strony ca
łego społeczeństwa.

Członkiem T-wa powinien zostać każdy, komu drogie są pa
miątki i zabytki naszej przeszłości. Nie powinno być w kraju ta 
kiej okolicy, gdzieby wiadomość o Tow arzystw ie nie dotarła  i gdzie 
nie znalazłaby się jednostka, popierająca jego  cele i dopomagająca 
mu w pracy. Uczynić to tem łatw iej, że składki członkowskie no
wego T-wa są stosunkowo nizkie. A więc członkiem założycielem 
je s t  każdy, kto na cele T-wa złoży jednorazowo przynajmniej 100 
rb., członek protektor płaci rocznej składki przynajmniej 10 rb., 
a członek zwyczajny tylko rubla rocznie. Na tych członkach, zw y
czajnych T-wo byt swój oprze z łatwością, jeżeli staną oni do 
apelu zw artym  szeregiem i stw orzą zastęp tak liczny, jak i stw o
rzyć powinni.

*

* *

Życie przeciwstawia się anarchii przez swoją moc twórczą 
i dzięki tej mocy pierwiastek ładu i porządku musi zwyciężyć. 
Niedołęstwo rządu, opaczne środki, których się on chwyta w wal
ce z rozkładem, zwycięstwo to odsuwają, pomimo to wszakże, na
wet. w ciężkich warunkach obecnych, praca, która prowadzi nas 
do lepszej przyszłości, rozwija się i posuwa naprzód.

Niema prawie dziedziny, którą inieyatywa ludzi, miłujących 
prawdziwie swój' kraj i naród, pozostawiłaby nietkniętą. Wszędzie 
znać ruch wzmożony, wszędzie usiłowaniu w kierunku twórczym.

Długie lata ucisku cofnęły nas, lub zatrzymały w rozwoju 
normalnym. Myliśmy społeczeństwem, pozbawionem niemal wszyst-
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kiego i dziś czujemy braki na każdym kroku. Zapełnić je  — oto 
zadanie pokolenia, którem u sądzono żyć w dobie przełomu i rzu
cać podwalinę pod ginacli przyszłej pomyślności narodu.

Pomyślność ta  zależy jednak przedewszystkiem  od światła. 
Dla tego też hasła ośw iaty znalazły oddźwięk najszerszy i zgru
powały ogromną ilość ludzi, chętnych do pracy i ofiar, dokoła 
Macierzy Szkolnej. Dla tego też wszelkie projekty, czy dotyczą 
one insty tu tu  pedagogicznego iin. Orzeszkowej, czy kursów nau
kowych, czy ochron wiejskich — spotykają się z poparciem ogółu.

Między innemi i zawiązujące się Towarzystwo biblioteki pu
blicznej ma na celu zdobycie jednego z ważnych środków sze
rzenia kultury.

Brak biblioteki—napraw dę publicznej i zasobnej w książki ze 
wszystkich działów nauki, oddawna dawał się W arszawie we znaki.

Stolica kraju, główny ośrodek jego ruchu um ysłow ego-- 
posiada dotąd jedynie bibliotekę uniwersytecką, która już przez 
to  samo, że je s t  uniwersytecką, nie może zaspokoić potrzeb inte- 
lingentnego ogółu. Ja k  wiadomo bowiem, biblioteki uniwersy
teckie, są przedewszystkiem  bibliotekami dla profesorów i studen
tów, norm ują więc swoje zbiory potrzebami poszczególnych katedr 
i to w tych wyłącznie kierunkach, w jakich dany profesor pracuje, 
co przy współczesnej specyalizacyi wiedzy upośledza pewne dzia
ły  jednej i tej samej nauki na rzecz innych. Dalej—profesorowie 
uniw ersytetu warszaw skiego w przeważnej swojej liczbie nie od
znaczali się ani szerokiemi horyzontami, ani zbyt więlkim zapałem 
do wiedzy. .lako urzędnicy, wykładali to, co zaw iera program, 
nauki jednak naprzód nie popychali, a, stąd mało zwracali uwagi 
na to, czy ich „w arsztaty" są w porządku. I nie koniec na tem. 
U niw ersytet warszawski, który  był raczej narzędziem polityki ru- 
syfikacyjnej, niż wyższą szkołą w istotnem  rozumieniu rzeczy, 
wielu katedr nie posiadał, a stąd są całe gałęzie wiedzy, które 
przez nikogo na tym uniwersytecie nie były uprawiane, a więc 
n ik t nie dbał o gromadzenie książek odpowiednich.

N ajwiększą jednak przeszkodą, tam ującą zbliżenie się do tej 
biblioteki społeczeństwa polskiego, obok wspomnianego już jej 
charakteru urzędowo-rosyjskiego, je s t ograniczona ilość godzin, 
w ciągu których biblioteka funkcyonuje. J e s t ona mianowicie 
o tw arta jedynie od 10 rano do 3-iej po poł., i rzecz naturalna, że 
cały zastęp ludzi, którzy w tym czasie pracują na chleb, nie może 
korzystać wcale z księgozbioru naukowego, zamkniętego nadto 
na siedem pieczęci podczas feryj W ielkanocnych, Bożego Naro
dzenia i długich wakacyj letnich.

KRONIKA MlESIlJCŻNA. 193

13



Obok biblioteki uniwersyteckiej istn ieją  wprawdzie w W ar
szawie dwa jeszcze bogate księgozbiory: ordynacyi Zamoyskich 
i ordynacyi Krasińskich, ale są one bibliotekami prywatnem i i rzecz 
zrozumiała, że właściciele pozwalają tam pracować jedynie uczo
nym specyalistom. Nadto oba księgozbiory m ają bardzo cenny 
i bogaty m ateryał w dziedzinie historyczno-literackiej, zaś nauki 
przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne są tam z natury  rzeczy re
prezentowane słabo.

Tymczasem właśnie w dziedzinie tych nauk w ostatnich la
tach ruch wzmógł się bardzo i prawdopodobnie nadal w jeszcze 
szybszem tempie wzm agać się będzie.

Stworzenie więc wielkiej książnicy, k tó ra  byłaby dla w szyst
kich dostępna, a nadto posiadałaby dzieła z zakresu wszystkich 
nauk w ażniejszych—ma dla, W arszawy znaczenie niepoślednie.

Jeżeli dziś praca naukowa nie rozw ija się u nas należycie, 
to winna je s t temu nietylko szkoła rosyjska, k tó ra  myśl naukową 
celowo zabijała w swoich uczniach, ale i brak odpowiedniego 
w arsztatu do takiej pracy.

W arsztatem  takim  jest, zaś dobra biblioteka i od niej zale
żeć będzie w niemałym stopniu przyszłość naszego ruchu na
ukowego.

Przed rokiem podaliśmy na 'tem miejscu wiadomość o zamia
rach p. N. Smolikowskiego, który bogate zbiory swoje pragnął umie
ścić w specyalnie na ten cel zbudowanym gmachu i oddać je  na 
użytek publiczny. W tym celu został już nabyty  obszerny plac 
przy zbiegu ulic Pięknej, M okotowskiej i Kruczej i gdyby nie 
czasy niezwykłych wstrząśnień, jak ie  przeżywamy, być może, żc 
budowa gmachu byłaby już  rozpoczętą. W każdym razie je s t  to 
rzecz, k tó ra  prędzej czy później będzie urzeczywistnioną. Należa
łoby więc, aby Towarzystwo biblioteki publicznej porozumiało sit; 
przedewszystkiem  z p. Smolikowskim, a kto wie, czy jego usiło
wań nie tla się połączyć z usiłowaniami grona osób, w ystępują
cych obecnie z inioyatyw ą stw orzenia wielkiej biblioteki publicz
nej. (idyby porozumienie do skutku nie doszło, w takim  razie 
społeczeństwo będzie miało tlo spełnienia zadanie o wiele trud
niejsze i większych wym agające środków, ale nie zawaha, sit; za
pewne przed żadną ofiarą, aby cel upragniony osiągnąć. Znajdą 
sit; niewątpliwie hojni ofiarodawcy, którzy bądź wezmą na siebie 
skompletowanie poszczególnych działów biblioteki, bądź przekażą 
jej własne zbiory, bądź wreszcie wesprą Tow arzystw o środkami 
materyalnemi.

1 9 4  KRONIKA MIESIĘCZNA.



KRONTKA MIESIĘCZNA. 195

Tą drogą W arszaw a za la t kilka może mieć nowe ognisko 
pracy umysłowej, odpowiadające jej potrzebom wielostronnym  
i dostępne nietylko dla uczonych zawodowych, ale i dla tego 
szerszego koła inteligencyi, k tóra zajmuje się nauką o tyle, że 
pragnie wiedzieć o tem, co się w jej 6wiecie dzieje. Nadto przy
szła biblioteka publiczna powinna mieć także obszerną czytelnię 
popularną, zaopatrzoną naw et w czasopisma bieżące, tak, aby ka
żdy obywatel mógł tam wejść i znaleźć odpowiedni dla siebie 
pokarm duchowy.



Wiadomości j\faukowe, literackie 
i £ibliogra/iczne.

'A AKADEMII I TOWARZYSTW NAUKOWYCH.

—  T o w a r z y s t w o  w y ż s z y c h  K u r s ó w  n a u k o w y c h  w  W a n s z a W i k .

Od dawna brak wyższej uczelni polskiej w Warszawie, był najdotkliwszym 
niedostatkiem kulturalnym, jaki wytworzyły anormalne warunki kraju. Dziś 
brakowi temu, chociaż w części, zapobiega nowa instytucya, nosząca powyższy 
tytuł. Kursa naukowe zorganizowane zostały, dzięki energicznej pracy kilku 
jednostek i rychło się rozwinęły. Już w roku zeszłym miały miejsce wykłady 
w dwóch sekcyach: technicznej i przyrodniczej. Teraz utworzyła się sekcya hu
manistyczna i z dniem 1 października, wszystkie trzy oddziały, obejmujące ca
łokształt. nauk, zaczną funkeyonować. Powodzenie, jakiem się cieszyły wykłady 
przyrodnicze w roku zeszłym, każe się spodziewać, że i teraz społeczeństwo 
odniesie się życzliwie do instytucyi i licznemi zapisami da możność utrzyma
nia nadal i coraz to szerszego rozwijania tego pierwszego polskiego prywatne
go uniwersytetu w Warszawie.

Towarzystwo Kursów Naukowych, bo tak oficjalnie brzmi jego nazwa, 
dla wypełnienia głównego swego celu: rozpowszechniania wiadomości nauko
wych śród szerszych warstw społeczeństwa, urządzać zamierza: oprócz sy
stematycznych wykładów naukowych z dziedziny językoznawstwa, historyi, 
literatury, sztuki, prawa, ekonomii i nauk społecznych, filozofii, pedagogiki, 
nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,—jeszcze konwersatorya 
naukowe na tematy z powyższych dziedzin, ćwiczenia praktyczne w praco
wniach naukowych Tow. Kursów Nauk. lub w innych instytuoyach, prace se
minaryjne i wycieczki naukowe. Podział nauk na humanistyczne, przyrodnicze 
i techniczne, przyjęty w wykładach K. N., nic odpowiada przyjętym dotąd 
w uniwersytetach klasylikacyom na wydziały, jest jednak o wielo r a c y o n a l -  

niejszy, bo odpowiada najbardziej rozpowszechnionym klasyfikacyoiri umieję
tności, co do których nie K ł u s u j ą  kii; uniwersytety, jako iuKtyfucyo dawniej 
powstałe1.
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W sekcyi humanistycznej na semestr 1-szy zimowy 11)0(5/7 ogłoszono na
stępujące wykłady:

A. J ę z y k o z n a w s t w o .  1. Wstęp do językoznawstwa ogólnego, 
p. l i .  Appel. 2. Rozwój języka polskiego, p. -i. A. Kryński. •'(. Ojaśnienie za
bytków języka polskiego, p. A. A. K ry m k i 4. Fizyologia mowy na podstawie 
polszczyzny, p. T.Benni. 5. Wykład naukowy języka francuskiego, p. K . Appel. 
(i. Język angielski, p. T. Benni.

Ii. H i s t o r y  a. 1. Dzieje kultury pierwotnej, p. L. Krzywicki. 2. Hi- 
storya słowian od czasów najdawniejszych do końca X wieku, p. K . Wachowski.

Seminaryum historyczne, p. l i .  Wachowski. 4. Dzieje Polski do r. 129(>, p. St. 
Kętrzyński. 5. Dzieje Polski od 129(5 do 1.105, p. Z. l i .  Kochanowski, (i. Dzieje 
Litwy i Rusi w epoce Jagiellonów, p. J. Jakubowski. 7. Seminaryum history
czne, p. J. Jakubowski. 8. Czasy Saskie, p. Wł. Konopczyński. U. Wielka re- 
wolucya francuska równolegle ze współczesną historyą Polski (1788 1804), 
|i. T. Korzon. 10. Dzieje Księstwa Warszawskiego, p. J. Bojasiński. 11. Histo- 
rya polityczna Europy 1814— 18.'i4 r., p. M. Sokolnicki.

U. N a u k i  p o m o c n i c z e  h i s t o r y c z n e .  1. Dyplomatyka ogólna 
y.e szczególnem uwzględnieniem polskiej, p. St. Kętrzyński. 2. Ćwiczenia z pa- 
leografii, p. J. Kochanowski.

1). T e o r y a  i h i s t o r y a l i t e r a t u r y  i s z t u k  i. 1) Historya 
sztuki i archeologia, p. W. Trojanowski. 2. Złoty wiek literatury staropolskiej, 
|». Ig. Chrzanowski, ii. Wskazówki do badań liist. liter., objaśnianie autorów 
XVI w., p. Ig. Chrzanowski. 4. Wskazówki do szkolnego nauczania liist. i lit. 
polskiej oraz do wypracowali, p. Ig. Chrzanowski. 5. Prądy literatury zachodnio
europejskiej w drugiej połowie XIX  st., p. W ładysław Jabłonowski.

10. P r a w o  i e k o n o m i a  s p o ł e c z n a .  1. Prawo polityczne i kon- 
stytucyo współczesne, p. B r. Bouffał. 2. Prawo handlowe, p. li . Dunin. li. Sa
morząd i autonomia, p. H. Konic 4. Nowoczesna polityka kryminalna, p. K. Rap- 
paport. .">. Historya prawa karnego polskiego, p. M. Handclsnian. (i. Ekonomia 
polityczna, p. Wł. Studnicki. 7. Rozwój historyczny teoryj ekonomicznych, 
p. St. Bukowiecki.

F. F i 1 o z o f i a. 1. Wstęp do filozofii, p. Wł. M. Kozłowski. 2. Filozo
fia Kanta, p. J. Lewkowicz, li. Seminaryum (z filozofii Kanta), p. J. Lewkowicz.
4. Filozofia współczesna, p. Wł. M. Kozłowski.

Na sekcyi fizyko-matematycznej ogłoszono następujące wykłady:
A. I* r z e, il m i o t y ni a t e m a t y c z n e. 1. Wstęp do analizy, p. T. Sier

piński. 2. Analiza algebraiczna (ciąg dalszy), p. S. Dickstein. •'). Geometry a ana
lityczna przestrzeni, p L. Zarzecki. 4. Geometrya analityczna płaszczyzny, 
!»• L. Zarzecki. 5. Kurs matematyki dla przyrodników, p. S. Dickstein. (i. Teo- 
*',Va liczb, ]>. T. Sierpiński. 7. Rachunek nieskończonostkowy, p. S. Dickstein.

11. I’ r z o d m i o (.y p r z y r o d ii i c z o. 1. Biologia ogólna dla nowowst., 
p. >/. Sosnowski. 2. Biologia ogólna c. d., p. ./. Sosnowski .'i. Fizyologia (ner- 
'v.y> mięśnie, zmysły), p. J. Sosnowski. 4. lOmbryologia porównawcza, ]). ./. Tur.

Zoologia dla nowowst, p. J. Tur, (i Zoologia c. d., [i. J. Tur. 7. Botanika. 
Morfologia, p. Z. Wóycicki. 8. Botanika. Ćwiczenia z morfol., p. Z. Wóycicki.

Botanika. Anatomia dla nowowst., p. Z. Wóycicki. 10. Mineralogia, p. Z. Wcy-
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berg. 11. Geologia dynamiczna, p. ./. Lewiński. 12. Paleontologia, p. ./. Lewiń
ski. 18. Fizyka (ciepło i część światła), p. S. Kalinowski, l i .  Chemia nieorga
niczna, p. T. Miiobfdzki. 16. Chemia organiczna cz. II, p. ,/. Bielecki. 1H. Antro
pologia zoologiczna, p. K . Stohjhwo. 17. Antropologia etniczna, p. L. Krzywicki. 
18. Logika, p. A. Mahrburg. 19. Psychologia dla nowowst., p. A. Mahrburg. 
29. Psychologia c. d., p. A. Mahrburg.

Na sekcyi technicznej ogłoszono wykłady:
A. O g ó l n e .  1. Uzupełniający kurs matematyki średniej, p. K . Bagiń

ski. 2. Rachunek różniczkowy i całkowy, część l-sza, p. Z. Straszewicz. It. Ra
chunek różniczkowy i całkowy, p. Z. Straszewicz. 4. Geometrya analityczna, 
p. Czopowski. 5. Mechanika techniczna, p. Radziszewski, (i. Geometrya wyk realna, 
p. Fatcrson.

B. S p e c y a l n e .  1. Części maszyn, p. Lisiecki. 2. Technika ciepła, 
p. Okolslci. Ii. Zarysy elektrotechnik, cz. II: maszyny, przyrządy i instalacye, 
p. Poiarj/ski. 4. Próby materyałów budowlanych: wykład i zajęcia praktyczne, 
p. Szczeniowski. 5. Wytrzymałość materyałów teoretyczna, p. Obrębowict. (i. Ter
modynamika, p. (Jzopowski. 7. Statyka budowlana I: ustroje statycznie wyzna- 
czalne, p. Grabowski. 8. Statyka budowlana II: ustroje statycznie niewyznaczal- 
ne, p. Grabowski. 9. Zeskłady żelazne w zastosowaniu do budownictwa, p. Jc- 
nike, 19. Konstrukcye budowlane, p. Domaniewski. »11. Formy architektoniczne, 
p. Ueurich. 12. Kompozycya architektoniczna, pp. Marconi i S. Szyli er. l!t. Ili- 
storya architektury średniowiecznej, p. Dziekański. 14. Statyka wykreśliła z ćwi
czeniami, j). Miikowski. |5. Kolejnictwo, p. Wasiutyński. 1(1. Geologia, p. Kont- 
kiernoz. 17. Krystalografia, p. Stoma. 18., Mineralogia, p. Stoma. 19. Technolo- 
logia chemiczna ogólna, p. B. Miklaszewski.

Towarzystwo K. N. składa się z Zarządu, do którego wchodzą pp.: Clieł- 
chowski Kazimierz, Chrzanowski Ignacy, Drzewiecki Piotr, Eberhardt Julian, 
Kryński Leon, Natanson Józef, Osuchowski Antoni, Ruśkiewicz Tomasz i Świę
tochowski Andrzej. Zarząd zajmie się sprawami administracyjnemi i organi
zacyjnemu Poza tem jest Rada naukowa, składająca się z osób, wykładają
cych na kursach. Dzieli się ona na trzy sekeye, które zajmują się sprawami 
naukowemi i pedagogicznemi, wchodzącemi w zakres specyalności każdej 
sekcyi. Faktycznie jednak, wobec niemożności zwoływania pełnej Rady 
naukowej wszystkich jej członków, naukowemi sprawami Towarzystwa zarzą
dza prezydyum złożone z przewodniczącego Rady naukowej (S. Dickstein), se
kretarza (p. Z. K. Kochanowskiego) i prezesów i delegatów od poszczególnych 
sekcyj, mianowicie: z sekcyi humanistycznej, jako prezes T. Korzon, jako delegat 
A. Kryński; z sekcyi fizyko-matematycznej, jako prezes S. Dickstein, zastępu- 
jący go wiceprezes Jan Lewiński, i jako delegat Mahrburg, z sekcyi za i  te
chnicznej przewodniczący jej inż. K. Obrębowicz.

Członkiem Tow. K. N. zostaje każdy, kto zechce płacić 19 rs. rocznie 
i zostanie przez Tow. przyjęty.

f . r .
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T o w a r z y s t w o  o p i e k i  n a d  h i s t o r y c z n j s m i  p a m i ą t k a m i  i z a h y t k a m i  

s z t u k i  i k u l t u r y  p o l s k i e j .  Kiedy na całej powierzchni Europy czynione są 
usiłowania ochrony zabytków przeszłości i icli naukowego opracowania, kiedy 
sama Galicya ma dwa grona konserwatorów zabytków: wschodnie i zachodnie, 
(oprócz Komisyi Historyi Sztuki przy Akademii i Towarzystwa Miłośników 
Krakowa), tu, w Królestwie, nie było dotąd ani jednego organu naukowego, 
któryby roztaczał opiekę nad wpadającymi w ruinę zabytkami, naukowo 
je opracowywał. Dotychczasowa zaś opieka państwowa spełniała w tym 
kierunku tylko rolę złej macochy. To też uważać należy za wielką zdobycz 
kulturalną i naukową, pozwolenie zorganizowania w Warszawie tak ważnej in- 
stytncyi, bez której żadne społeczeństwo, przeszłość kulturalną mające, już dziś 
się nie, obywa. 1 mieć należy nadzieję, że nawet śród zawieruchy politycznej 
piękna myśl inicyatorów Towarzystwa w społeczeństwie naszem uszanowaną 
zostanie i należyte znajdzie poparcie. Według ogłoszonej drukiem ustawy 
Towarzystwo (nie wiemy, jaką alfabetyczną kombinacyę sobie wybierze 
'I'. O. N. 11. P.), ma na celu zabezpieczanie i chronienie zabytków sztuki kul
tury polskiej od uszkodzeń i zagłady. W tym celu Towarzystwo 1) wy
szukuje. i inwentaryzuje pamiątki i zabytki polskiej sztuki i kultury; 12) gro
madzi pomienione zabytki drogą kupna, darowizn, zapisów i t. p.; .1) otacza 
opieką, zabezpiecza od zniszczenia środkami technicznymi i prawnymi ruiny 
zamków i baszt, pomniki, domy starodawne i wszelkie budowle, mające zna
czenie historyczne, archeologiczne lub artystyczne, i przedsiębierze wszel
kie środki, zapobiegające uszkodzeniu ich i zagładzie. Nadto odnawianie za
bytków artystycznych i pamiątek historycznych nieruchomych, czy to prywa
tnych czy też publicznych, miejskich i kościelnych, jedynie za wiedzą i opinią 

Towarzystwa uskutecznionem być może; 4) nabywa na własność nieruchome 
pamiątki i zabytki, lub też wyjednywa u Rządu wywłaszczenie ich na użytek 
publiczny; 5) pomieszcza na domach i miejscach upamiętnionych wydarzeniami 
dziejowemi lub pobytem znakomitych mężów tablice z odpowiednimi napisa
mi; (i) mianuje na calem terytoryum swej działalności, gdzie się okaże potrze
ba, korespondentów, działających z ramienia i dla celów Towarzystwa; 7) urzą
dza w lokalu Towarzystwa lub w miejscach publicznych odczyty i pogadanki 
bądź w ograniczonem kole swych członków, bądź dla szerszych kół publiczno
ści; 8) prenumeruje fachowe czasopisma i gromadzi dzieła celom Towarzystwa 
odpowiednie, dla użytku Zarządu i członków Towarzystwa; !)) wydaje własne 
czasopismo, lub obiera jeden z istniejących już organów prasy za swój specjal
ny organ, w którym Towarzystwo pomieszczać będzie prace naukowe swych 
członków, dotyczące zabytków i pamiątek, peryodyezne, sprawozdania ze swej 
działalności i poszczególnych swych członków oraz sprawozdania z ogólnych 
Zgromadzeń Towarzyst wa; 10) utrzymuje stosunki z polskiemi i zagranicznemi 
Towarzyst wami i Instytucyami, których cele są pokrewne celom Towarzystwa.

Członkowie założyciele wnoszą po 100 rb., protektorowie polOrb., zwy
czajni po rublu. Zarząd składa L‘> członków, z których !) ma być fachowców.

Jedynym brakiem, jaki w ustawie dopatrujemy, to brak prawa, któreby 
pozwalało Towarzystwu zabraniać nawet właścicielom dowolnych przebudó- 
Wek, gdy ci z nieumiejętnością do takowych przystępują. Miejmy nadzieję, że



z czasem i ten konieczny dlii dopięciu celów Towarzystwa warunek przyznany 
mu zostanie.

F. 1‘.

N O W E  K S 1 Ą  Ż K  I.

Tuki A. I’a w i ń s k i k c o  T. VII. Księgi sądowe brzesko-kujawskie 
(1418—1424), opracował i wydal /. K . Kochanowski. Warszawa, 1905. 8-o, str. 
XXI fGiil.

Jak wiadomo po ś. p. Pawińskim pozostało wiele rękopisów, częściowo 
przygotowanych do druku i czekających na odpowiednie opracowanie. X ma- 
teryałów tych wydano dotąd sześć tomów, z których zawierają księgi sądo
we łęczyckie, dwie „kwitancye11 Aleksandra i Kazimierza Jagiellończyka, a jeden 
dyaryusze sejmowe: 1581, 1(181 i 172(>. Obecnie ukazał się siódmy z kolei tom, 
w którym opublikowano księgę brzesko-kujawskich zapisek sądowych z lat 
1418— 1424, (właściwie połowę tej księgi, gdyż całkowita obejmuje latu od 1118 
po 1430). Nie jest to najdawniejsza księga brzesko-kujawska. Jest ona właści
wie czwartą z kolei. Archiwum główne w Warszawie posiada trzy dawniejsze, 
z których najstarsza zawiera podobno zapiski sięgające dalej w przeszłość, 
bo aż do 1381 roku. Zazwyczaj, przystępując do ogłaszania drukiem za
pisek sądowych, wydawcy zaczynają od najdawniejszych — usprawiedliwia się 
więc we wstępie p. Kochanowski ze swego wyboru i tłumaczy go brakiem 
wiadomości o dawniejszych księgach w „Tekach Pawiiiskiego.“ W przyszłości 
zamierza on ogłosić i te najdawniejsze pomniki prawa i wewnętrznych 
dziejów ziemi kujawskiej. Obecnie z wielką skrupulatnością, uwzględniając 
wszystkie „szykany wydawnicze,11 ogłasza zapiski od 1418 — 1424, t. j. za 
przeciąg lat sześciu. W obszernej przedmowie wyjaśnia on przyjętą przez 
siebie metodę wydawniczą. I tu za zasługę wydawcy poczytać należy, że nie 
zastosował do swego wydawnictwa dość ogólnie przyjętego zwyczaju streszcza
nia zapisek. Każde bowiem streszczanie wnosi element subjektywny do wy
dawnictwa i zacieśnia ramy jego późniejszej użyteczności, gdyż w przyszłości 
zjawić się mogą kwestye dziś zgoła w nauce nie przewidziane. Drugą wielką 
zasługę wydawcy i dowód ogromnej jego pracowitości, stanowią świetne inde- 
ksa. Nie mówiąc już o indeksie osobowym, który przedstawia wielkie trudności, 
znane tylko osobom z wydawnictwami poclobneini mającym do czynieniu, wskazać 
należy na wielce wyczerpujący indeks rzeczowy, dzięki któremu każdy badacz, 
czy to historyk, czy prawnik, w labiryncie 1072 zapisek łatwo będzie się mógł 
zoryentować Mamy nadzieję, że po wydaniu tomu 4-tego zapisek brzesko- 
kujawskich, autor, włożywszy tyle tak mozolnego trudu w świetne opracowanie 
zapisek 1418 1424, zechce zużytkować ten pozyskany zasób znajomości lokal
nych stosunków, a także wyzyskać swoje doświadczenie w technice wydawni
czej tak świetnie w tym tomie uwydatnione, aby oorychlej przystąpić do 
ogłoszenia najdawniejszych ksiąg brzesko-kujawskich, które wraz z już ogło
szonym tomem stuuowić mogą nieoceniony muleryał historyczny, prawny i oby
czajowy.

2 0 0  WIADOMOŚCI NAUKOWE, MTICItACKIli I BIBLIOGRAFICZNE.



Nic bądźmy jednak zbyt wyinagąjącymi: (o, co tom niniejszy zawiera, 
jest jnż bardzo wiele. Zresztą nie posiadamy pewności, czy najdawniejsze księ
gi wielce się różniły od ogłoszonej teraz drukiem. Autor we wstępie wyraża 
zdanie, że przy konserwatyzmie wieków średnich, okres jednego pokolenia, 
parę dziesiątków lat, nie mógł uwydatnić na tle właściwego lnateryalu dzie
jowego różnice poważniejsze.

Praca niniejsza została chlubnie odznaczona przez Kasę Mianowskiego, 
jako najlepsze dzieło związek z histoiyą mające, a ogłoszone przez Królewiaka 
w przeciągu lat liKKJ, 11)01, 1005, do czego przywiązana jest nagroda Rb. (500.

F. P.
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A n t y k w a r y a t  p o l s k i  w  Warszawie pod firmą Hieronim Wilder i Sp. 
wydał pierwszy swój katalog p. t. Historya Polski. Katalog ten obejmuje 
1 HM) numerów. Dobór dzieł historycznych tutaj zebranych, oraz dokładne jego 
opracowanie, chlubne daje świadectwo Antykwaryatowi, który stawia sobie 
zadanie „zapobiegania butwieniu naszych druków i obrazów oraz nie wy
puszczania rzeczy cenniejszych poza granice kraju,“ a poza tem obiecuje usku
teczniać w miarę możności przedruki dzieł rzadkich, odbitki rycin nieznanych, 
a przedewszystkiem udostępniać uczonym naszym źródła swoje i obce, 
zbieraczom zaś ułatwiać gromadzenie poszukiwanych rzeczy.

Główny zrąb Antykwaryatu Polskiego stanowią jak dotąd: dublety bib. 
Ord. Krasińskich, bib. Ord. Zamoyskich, księgozbiór dr, Stan. Krysińskiego, 
gen. A. lir. Tołstoja i niedawno zmarłego lingwisty prof. Ant Kaliny. Poza 
tein dublety biblioteki Ossolińskich we Lwowie zasilą wkrótce Antykwaryat 
kilkunastu tysiącami tomów.

Pora, w której założono tak potrzebną dla nauki instytucyę w Warsza
wie, jest może niezbyt dla jej rozwoju odpowiednia, trzeba jednak wierzyć, 
że założyciele czasy złe przetrwają i nie zrażą się niałem zainteresowaniem, 
jakie dziś budzi śród ogółu ich praca.

WYDAWNICTWA PERYODYCZNE.

C z a s o p i s m o  l h k a h h k i k .  Lipiec. Sierpień. St. Markiewicz (Warszawa): 
Uwagi dotyczące organizacyi ochrony zdrowia i pomocy lekarskiej w różnych 
grupach zawodowych; St. Ronthaler (Warszawa): lindanie słuchu w szkołach;- 
W. Jasiński (Łódź): Przyczynek do kazuistyki ropni miednicowych u dzieci;
J. Brudziński i II. Trenkner (Łódź): Przyczynek do leczenia płonicy surowicą 
przeciwpłoniczą (z II rysunkami);— H. Nowak (Częstochowa): Zasady walki ze 

śmiertelnością niemowląt (dokończenie); Korespondencye; — Tow. Lekarskie 
pro wincyonalne;— Kronika. ,

N o w i n y  i .k k a u h k i h , Sierpień. Zembrzuski (Warszawa): W sprawie 
operowania w przypadkach ran postrzałowych czaszki z uwięzgnięciem kuli 
w mózgu; J. Hornowski (Warszawa): O znaczeniu inoskopii przy rozpoznawa
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niu cierpień jamy lny,usznej; Dział sprawozdawczy;- Ruch w Towarzystwach; 
Przegląd polskiej prasy lekarskiej;— Odcinek;—Rozmaitości.

— Od n i s k o .  Lipiec. W. Załęski: Kwestya robotnicza i socyalizm;— M. Rej, 
R. Wrzesień: Schadzka, nowela; Z. Różycki: Jasne dusze, wiersz; — M.: liunt 
wojskowy podczas rewolucyi. Ze wspomnień dziejowych;—Dramat w Klondy- 
ke; Or-Ot: Pieśń o dziejach naszych, wiersz;- Polowanie z aparatem fotogra
ficznym na krokodyle, przełożyła H. O.; B. Rogaczewski: Wrażenia z wycieczki 
po Szwajcaryi; D. K.: Z bajek dalekiego wschodu, nowela;- Myśliwy bez rąk;
M. Koblane: Niezwykłe przygody Łupina;—Pod słońcem afrykańskiem w Alii- 
synii; Fr. Galiński: Łów pereł, wiersz; Dzieje deputowanego, nowela, z franc. 
Med.; K. Żmijewska: Sprawy kobiece; —Duchy i widma;—Rozmaitości.

P r z e m l ą d  h i s t o r y c z n y .  T. III. Zesz. 2. Wrzesień i październik. Al. 
BrUckner: Próbki najnowszej krytyki historycznej, dokończenie;— X. Władysław 
Szczęśniak: Rzekoma bytność legatów Leona IX, Papieża, na Rusi w r. 1054;- 
Maryan Goyski: Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej przez Władysława Opol- 
czylca i pierwsze lata sporu (1391 13!)!)). Szkic historyczny (2. Tytuł prawny 
posiadania i legalność zastawu. 3. Wojna i dalsze matactwa), ciąg dalszy; — 
Władysław Smoleński: Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej (Sprawa dro
bnej szlachty w XVIII w.);—M. Sokolnicki: Generał Michał Sokolnicki a drugi 
legion naddunajski 1802), (1. Sprawa legionowa. 2. Wojna nad Renem);-
A. Kraushar: Z tajnego archiwum senatora Nowosilcowit. (Lojalna historya 

Rzymu profesora Zinserlinga). Kartka z dziejów szkolnictwa za Królestwa 
Kongresowego (181!)— 1824); — Szymon Askenazy: Przegląd dziejów wewnętrz
nych Rosyi (1815—1830), dokończenie;— N. Mie.halewicz: O prawie pizyzwalania 
krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsee aż do ustawodawstwa 
Kazimierza Wielkiego (2. Przedmioty prawa przyzwalania), ciąg dalszy;- Stefan 
Górski: Towarzystwo naukowe płockie;— Sprawozdania: Henri Hauser: 1 Prze
gląd najnowszej historyografii francuskiej (ostatnie pięciolecie), dokończenie.

P r z e w o d n i k  z d r o w i a .  Sierpień. Kąpiel powietrzno-słoneczna i jej 
znaczenie dla zdrowia naszego;— Sposoby zabezpieczenia mleka od kwaśnienia 
i przepisy zdrowotnego obchodzenia się z mlekiem; Głosy z koła czytających: 
Dziecko zatrute medycyną! Przestrogi i Rady;— Rozmaitości; — W dodatku:
O krzyczącej niedorzeczności i strasznej szkodliwości szczepienia ospy.

W i a d o m o ś c i  p a s t e r s k i h .  Sierpień. I\s. A. Szymański: O szczególniej
szych zadaniach katolicyzmu w Polsce; Ks. K. Klein: Dawniejsze i dzisiejsze 
naznaczanie biskupów; Ks. A. Orcbowski: Duszoznawstwo w pracy kapłań
skiej;- Zagadnienia teologiczno-pasterskie; Prawo i liturgia;- Trybuna wol
na; Piśmiennictwo.
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B I B L I O  G R A F I  A.

TEOLOGIA. FILOZOFIA. NAUKI SPOŁECZNE.

BkBEL A u o t t s t :  Antysemityzm i socyalizm w Niemczech. Przekład Zo
fii Libkind-Lubodzieckiej. Warszawa, Skład główny w księg. Powsze
chnej. 8-0, str. 40.

H e r z e n  A., O k.:  Wiedza n obyczajność. (Słowo do młodzieży męskiej). 
Odczyt wygłoszony w Genewie i Lozannie przez ... Opatrzone wstępem prof. 
dr. Adolfa Hamaka i prof. dr. Kr. Brentano, spolszczył E. J. Warszawa, 1800. 
Skład głów. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8-0, str. 43.

K a u t s k y  K a r o l :  Etyka w świetle materyalistycznego pojmowania hi- 
storyi. Szkic. Bibl. Naukowa. Warszawa, l!l()(>. 8-o, str. 15ł).

K o p y c i ń k k i  A d a m ,  K s .  I)r,: O sakramencie pokuty. Według zasad św. 
Alfonsa i innych znakomitych autorów. Opracował ponownie ... Wydanie no
we. Przemyśl, 1905. Skł. gł. w księg. „Kron. Rodz.“ w Warszawie. 8-0, s(r.
x v i t- .r):t.r).

Ks. P r a w d z i c  : L u d a  duchowieństwo. Warszawa, 1000. Skład głów. 
w księg. Gebethnera i Wolffa. 8-0, str. IDO.

R k N 0UV.ihr K.: O obowiązkach społecznych człowieka i obywatela. Z no
wego wydania, ogłoszonego z notatką o Karolu Renouvier. Przez J. Thomasa. 
Przełożył Konrad Drzewiecki. Warszawa, 1000. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 
8-o, str. 220.

S t k r n  I.: .Materyalizm dziejowy i teorya nadwartościowa Karola M a r x a  

(w wykładzie popularnym). Przełożył A. T. Warszawa, 1000. Skład główny 

w księg. Powszechnej. 8-0, str. 17.

H I S T  O R  Y A.

Bkri) M i k o ł a j ,  p u o f . :  Zapiski o polskich spiskach i powstaniach.^Prze
kład z rosyjskiego. Warszawa, 1000, Bibl. Dz. Wył). .Ni 444, 445. 8-0, cz. V 
str. 131, cz. VI str. 1111.

B o n i e c k i  A d a m :  Herbarz polski. Tom IX. Zeszyt VII. Od Karczew
scy Karpiowie. 4-o, str. od 241 do 280.

K a k k j k w  M., i 'k o k . :  Podręcznik historyi nowożytnej z mapami liisto- 
rycznemi. Przekład z ostatniego wydania oryginału dokonany z upoważnienia 
autora przez Wł. Bukowińskiego. Warszawa, 1000. Nakł. Tow. Akc. S. Orgel
branda S-ów. Skł. głów, w księg. E. Wende i S-ka. 8-0, str. VII -(-.'128.



K hausiiar A leksaniikr: Dwa szkice historyczne z czasów Stanisława 
Augusta. Biblioteka Dzieł Wyborowych Nu 1189 i 300. Warszawa, 11)05. K-o, 
str. 124 ł-120.

K u m a n i e c k i  K a z i m i u r z  W ł a d y s ł a w :  (*ecliy rękodzielnicze w Krakowie. 
Osobne odbicie z zeszytu IX statystyki ni. Krakowa. Kraków, 11106. 8-o, form. 
duży, str. 37.

M o r a w s k i  S z c z ę s n y :  Aryanie polscy. (Z 8 rycinami.) Lwów, 11)06. Nakł. 
autora. Kraków, Skł. gł. Gebethner i Sp. 8-o, str. XXVII (-501.

P o w s t a n i e  N a r o d u  P o l s k i e u o  1830 — I8;il u .  W  świetle krytyki mo
carstw europejskich. Z rękopisów przełożył na język polski Kraków, 
1000. Nakł. „Wydawnictwa pism politycznych.“ 8-o, str. 144,

R a k o w s k i  K a z i m i e r z ,  d r . :  Powstanie Poznańskie w 1818 roku. (Z map
ki) i 4-ma podobiznami dokumentów w tekście).

S o j i e r r  J .s  Z  krwawych dni (Komuna paryska). Przełożył /, niemiec
kiego 1 K. Warszawa, 11)0(5. Bibl. Dzieł Wybór. J\!t 443. 8-o, str. 131.

W i p p u r  R,, p h o f .: Historya wieków średnich w zarysie. Z mapami hi- 
storycznemi. Przełożył Stefan Klirenkreutz. Warszawa, 11)07. Wydawn. St. 
Kucharskiego. „Biblioteka Naukowa.11 8-o, str. 371).
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H I S T O R Y A  L I  T. E  li A T  U U, Y.

BlISLIOTUKA ZAPOMNIANYCH WIKTÓW 1 PROZAIKÓW POLSKICH XVI XVII W.

Zeszyt XXII. Listy brata do siostry. (Kardynała Denlioffa do wojewodziny 
Kątskiej) 1080 101)7. Warszawa, 11)05. Wydał Teodor Wierzbowski (z zapo
mogi Kasy Mianowskiego). 8-o, str. 32. — Zeszyt XXIII, Jerzego Dzieuuszyc- 
kiego, Traktat o elekcyi królów polskich z r. 1707. Warszawa, 1000. 8-o, str. 21.

G r a d o w s k i  T a d e u s z  d r . :  Z  dziejów literatury kalwińskiej w  Polsce 
(1550 1050).

Jaiiłonowski Wł.: Dwaj wielcy patryoci włoscy (Giuseppe Mazzini 
i (liuseppe Garibaldi)'. Odbitka z „Myśli Polskiej." Warszawa, 1000. Nakł. 
„Myśli Polskiej.“ Skł. gł. w księg, E. Wende i Sp. 8-o, str. 10.

T k n ż k :  (Jorkij Maksym. (Szkic literacki.) Warszawa, 1000. Nakł. księg. 
K. Wende i Sp. 8-o, str. 54,

N itowski J an: Zarys historyi literatury polskiej. Napisał . . .  Warszawa,
11)00. Nakł. M. A retu. 8-o, str. 210.

N o w a o z y ń s k i  A d o l f :  Oskar W i l d e .  Studyum. Aforyzmy, Nowele. 

W i k r z i i o w s k i  Tuonon: Komisya Edukacyi Narodowej, 1.773 171)1. Z e 

szyt 7. Raporty szkoły wydziałowej poznańskiej, składane Szkole G ł ó w n e j  
w latach 1777- 1781). Z  zapomogi Kasy Mianowskiego. Warszawa, 1005. S k ł a d  

główny w księgarni K. Wende i Sp .  8 o, str. 2U5.
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€pikureizm  i altruizm.
ROZPRAW A KTYCZNA.

1. Z a ł o ż e n i e .

Zasadnicze zagadnienie etyki, jako  nauki krytycznej o po
winnościach człowieka, czyli o zasadach należytego postępowania, 
w odróżnieniu od etyki opisowej, zaznaczającej poprostu tylko 
rzeczyw isty stan postępowania ludzkiego, sprowadza się do roz
wiązania kw estyi: czy ostatecznym motywem oraz celem mego 
działania, wogóle życia mego, ma być moje własne dobro, czy też 
dobro innych, mego otoczenia? A że bezwzględna jednostronność 
w jednym  lub drugim  kierunku je s t niemożliwą z powodu bezpo
średniej łączności jednostki z szerszym ogółem, przeto owo za
gadnienie zasadnicze daje się najw łaściw iej sformułować w pyta
niach: czy głównym  motywem i celem mego działania ma być 
moje własne dobro, czy też dobro innych? i w jakim  stosunku 
do siebie pozostawać winny te dwa zasadnicze kierunki postę
powania?

Bezwzględna dbałość wyłącznie o własne dobro okazuje się 
niemożliwą już dla tego, żo moje osobiste zadowolenie zależy bar
dzo często od stanu, w jakim  się znajduje me otoczenie, a więc 
zmuszony jestem  nieraz mieć na oku dobro innych, aby osiągnąć 
własne dobro. Narzuca się tedy pytanie: czy mam dbać o dobro 
innych tylko o tyle, o ile tego wym aga me własne dobro, czy też, 
w razie potrzeby, własne dobro mam przynieść w ofierze dla do
bra innych?

/  drugiej strony, nie można i dobra innych uznać za jedyny 
i wyłączny motyw oraz cel postępowaniu etycznego, gdyż nie ino-



gę się przyczynić do dobra innych, nie wyrobiwszy się odpowie
dnio w tym wzglądzie, nie przyswoiwszy sobie niezbędnych do 
tego środków. Człowiek, nie troszczący się o swą czerstwość 
fizyczną, o swe zdrowie, lub zaniedbujący uzdolnienia swej duszy, 
przy najlepszej chęci nie może innym służyć należycie. Podo
bnież rozrzutnik niegospodarny pozbawia się środków robienia 
dobrze innym w sposób właściwy. Więc znowu nasuwa się py
tanie: czy mam dbać o siebie tylko w celu, aby się wyrobić do 
służenia innym? czy też mam myśleć o sobie przedewszystkiem, 
a dobro innych usunąć na plan dalszy?

lióżne szkoły w dziejach etyki dochodzą do różnych, nawet 
do wprost przeciwnych, odpowiedzi na powyższe pytania zasadni
cze. Te przeciwległe odpowiedzi oznaczam tutaj mianem epilcu- 
reizmu i altruizm u , przyczein jednak nie mam na oku ściśle histo
rycznego znaczenia tycli nazw, lecz, w celu rozbioru i krytycznej 
oceny odnośnych zasad etycznych, nadaję tym nazwom znaczenie 
przeważnie praktyczne, Odpowiadające bardziej życiowemu rozwo
jowi owych zasad, aniżeli ich teoretycznemu urobieniu.

Teorya etyczna, uznająca za główny motyw i cel postępo
wania ludzkiego, dobro jednostki działającej, nosi zazwyczaj mia
no egoizmu. Znalazła ona zwolenników już w czasach najdaw niej
szych, a mianowicie wśród filozofów greckich. Sofiści, Cynicy, 
Epikurejczycy i inni bronili tej teoryi. Atoli jej najbardziej kon
sekwentny wytw ór napotykam y u M axa Stirnera, który w prost 
powiedział („Jedyny i jego własność," 1845, wyd. tf-cie 15)00), że 
jednostka niema zgoła żadnych obowiązków ani względem jakiejś 
Istoty wyższej, ani względem jakichś idej, ani wreszcie względem 
innych ludzi, lecz z natury rzeczy ma na oku wyłącznie samą sie
bie, gdyż wszystko na świecie po to tylko istnieje, aby służyło 
celom jednostki, jaźni.

W życiu praktycznem  egoiści nie kierują sią jednak abstrak- 
cyjnemi teoryami, lecz dążą do pewnych, określonych celów, wśród 
których naczelne miejsce zajmuje osobiste zadowolenie. Epikur 
określił też ton cel bliżej jako  rozkosz, przyczem atoli nie myślał 
wyłącznic o zadowoleniu zmysłów, lecz mówił zarazem o rozko
szach duchowych, którym nawet oddawał pierwszeństwo przed 
zmysłowemi. Czynił to wszakże zawsze z punktu widzenia e g o i 
zmu, dowodząc, że rozkosze duchowe powodują większą p r z y j e 
mność niż zmysłowe. Więc do nich się zwracał nie dla ich wyższej, 
wewnętrznej wartości, lecz tylko dla. tego, że były mu przyje
mniejsze. Nie dziw, że wobec takiej zasady w ocenie różnych roz
koszy, każdy epikurejczyk miał prawo wybrać sobie rozkosze,
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które mu spraw iały najw iększą przyjemność, bez wzglądu na ich 
znaczenie etyczne. W skutek tego w rozwoju szkoły epikurejskiej 
z czasem pierwsze miejsce zajęli zwolennicy rozkoszy zmysło
wych i zdyskredytowali pierw otną nauką mistrza.

W późniejszych czasach, a mianowicie pod koniec IH-go wie
ku Jer. Bentham  nadał zasadzie epikurejskiej charakter socyalny, 
dowodząc, że celem ludzkiego postępow ania powinno być możli
wie najw iększe szczęście (rozkosz, zadowolenie) możliwie najw ięk
szej liczby ludzi. Przytem  opierał sią również na motywach 
egoistycznych, dowodził bowiem, że dążąc do zaznaczonego celu, 
jednostka dba najlepiej o swe własne szczęście (zob. jego  „Deon- 
tologię," wydanie pośmiertne, 1834).

Termin altruizm  dosłownie oznacza oddanie się innym (od 
ulter —  inny, drugi). Augustę Cornte nadał mu prawo obyw atel
stw a w nowszej literaturze etycznej. Ale zasada, oznaczona tem 
mianem, znaną je s t  oddawna. Znalazła ona swój wyraz najw znio
ślejszy w miłości braterskiej pierwszych chrześcijan oraz w ich 
śmierci męczeńskiej za wiarę. Ze stanow iska teologicznego roz
winęli też tę zasadę wyrzeczenia siej siebie dla innych, dla Boga 
i bliźnich, zarówno pierwsi autorzy i Ojcowie kościoła chrześci
jańskiego, jak  i liczny zastęp jego przedstaw icieli aż po nasze 
czasy.

Na polu etyki filozoficznej podnosili tę  zasadę już angielscy 
moraliści 17 i 18-go wieku, szczególniej A. Smith, A. Shaftesbury 
i inni; wykazując znaczenie etyczne uczuć sympatycznych. Na
wet Dawid Hume oraz późniejsi u tylitaryści, uznający pożytek za 
najw yższy cel postępowania ludzkiego, uw zględniają doniosłość 
etyczną uczuć sympatycznych, jako  podstaw y dla oceny, co je s t 
pożytecznem dla innych.

N ajdobitniejszą atoli formą teoretyczną altruizm u przedsta
wia w nowszych czasach etyka J. O. Fichtego, który  dom aga sią, 
aby jednostka życiem swojem przynosiła siebie w ofierze dla do
bra ogółu. On to powiedział: „Jedna tylko je s t  cnota, a nią jes t 
zapomnienie o sobie, jako osobie, i jeden tylko je s t wystąpek, 
a nim jes t myślenie o sobie" (zob. jego „Zarysy współczesnego 
wieku,“ INO(i). Jestto  zasada w prost przeciwna Htirnerowskiej, 
choć Stirner, wynosząc do najwyższej potągi jaźń  i nadając jej 
znaczenie bezwzględne, znajdował się pod wpływem subjektywi- 
fcum Fichtego, tylko, że ten miał na myśli jaźń powszechną, w szyst
ko obejmującą, S tirner natom iast sprowadzał w szystko do jaźni 
jednostkowej i nie uznawał po za nią żadnego ogółu. Za nim po
szedł Fr. Nietzsche.



W niniejszej rozprawie pragnij z jednej strony dać charak
terystykę, o ile można życiową, powyższych zasadniczych kierun
ków etyki, a z drugiej strony ocenić krytycznie ich porównaw
cze znaczenie dla prawidłowego rozwoju działalności ludzkiej.
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2. Charakterystyka epikureizmu.

Znam dobrze osobistość, która może służyć za typ epikurei
zmu w szlachetniejszem pojęciu jego zasad egoistycznych. Wni
knięcie w psychologię tej osobistości zapoznało mnie bliżej i g łę
biej z tym kierunkiem etycznym, aniżeli to uczynić mogły rozpra
wy teoretyczne znakomitych przedstawicieli zasady osobistego 
zadowolenia, jako ostatecznego celu postępowania. Prawda, że 
zasada ta uwydatnia się życiowo w sposób rozmaity, zależnie od 
przyrodzonego i nabytego usposobienia różnych osobistości. To 
też osobistość, o której mówię, posiada również odcień indywi
dualny w swej dążności do zadowolenia; • ale ten odcień staje się 
żywym wyrazem owego nastroju epikurejskiego, który korzysta 
z czynników wyższej, intellektualnej kultury, nie tracąc przez to 
nic na swym charakterze egoistycznym. Z tego stanowiska mój 
dobry znajomy jest okazem ciekawym, budzącym szczególne zaję
cie przy charakterystyce epikureizmu życiowego.

Pan N. jest człowiekiem poważnym, ale o nastroju dość lek
kim, czasom nawet wesołym. Nie widziałem go nigdy głębiej 
stroskanym, nawet i wtedy nie, gdy mi opowiadał o swych kło
potach finansowych. A są one często bardzo dotkliwe. Jako 
przemysłowiec ma wiele rozmaitych zobowiązań, a interesa jego  
znajdowały się nieraz w stanie krytycznym. Długi atoli mało go 
niepokoją. Powtarza on przy danej sposobności żartobliwie słowa 
owego dłużnika, który zagadnięty, czy może spać spokojnie, ma
jąc. tyle długów, odpowiedział: „.Ta sypiam spokojnie, ale dziwię 
się, że moi wierzyciele nie cierpią na bezsenność.“ Ho też w sa
mej rzeczy żadne zobowiązania finansowe nie skłaniają pana N. 
do zmiany w czomkolwiek swego zwykłego a wygodnego trybu 
życia, do wyrzeczenia się choćby jednego kieliszku wina, które 
musi mieć codziennie przy obiedzie i to w gatunku wyborowym.

Stosunki rodzinne pana N. także nie są różowe. Ma, syna 
i córkę. !Syn z zacięciem modernistycznein lekceważy ojca, a przy
tulii domaga się natarczywie środków do życia hulaszczego nad 
stan. Każdy inny ojciec wobec, takiego syna miałby codziennie



powód do gniewu i zgryzot. Pan N natom iast nie iry tu je  się ni
gdy; robi, co uważa za konieczne, bez naruszenia swych intere
sów i swego spokoju, a nie wdaje sit} z synem w żadne dysku- 
sye nieprzyjemne.

Córka również nie wyrobiła sią według życzeń ojcowskich. 
Jest artystką-malarką i przy danej sposobności zaręczyła sią za 
plecami rodziców z artystą-malarzein, nie będącym w możności 
założenia własnego domostwa. Matka boleje nad tym stosunkiem; 
pełna jest obaw o los ukochanego dziecka i ma poważne do tego 
powody. Ojciec natomiast bez wszelkich wzruszeń oświadczył, 
że nie może łożyć na przyzwoite utrzymanie dwóch rodzin, i już 
więcej o tą sprawą sią nie kłopocze. Wszelkie perswazye matki 
i córki [uiszcza mimo ucha, nie tracąc ani na humorze, ani na 
apetycie, a ten ma zawsze dobry i zaspakaja w sposób wybredny, 
choć nie razi swem smakostwem.

Zoną kocha, bo jest dobrą dla niego, dba bez szemrania o je
go rozliczne potrzeby, bardzo zresztą wygórowane, nadto szanuje 
jego zdrowy sąd o rzeczach, jego spokojne usposobienie i zawsze 
sią stosuje do jego życzeń. Z jego strony natomiast nie spostrze
głem nigdy najmniejszego dowodu wdzięczności lub uznania, 
a tem mniej jakiejkolwiek usłużności dla żony. Wszystko przyj
muje od niej dobrodusznie, jako przynależną powinność, za którą 
odpłaca sią jedynie najzwyczajniejszą monetą konwencyonalnej 
grzeczności.

Takim też jest w stosunku do znajomych i przyjaciół, a ma 
ich dużo, bo swą miłą jowialnością jedna sobie ludzi. Dla każde
go jest uprzejmym^ z nikiem o nic sią nie spiera, nikomu sią nie 
narzuca swoją wyższością, choć jest zakochany w sobie. Lubi 
dobre towarzystwo, ucząszcza chętnie na zebrania gościnne, ale 
u siebie sprowadza je do niezbędnego minimum. Grywa w ozna
czony dzień tygodniowo w winta w kółku zaufanych; pali wybor- 
no cygara, umie zająć towarzystwo opowiadaniem bądź przygód 
własnych i obcych, bądź anektod, dowcipów, dykteryjek zabaw
nych. Przytem unika jednak starannie wszystkiego, co może bu
dzić czyjekolwiek niezadowolenie, gdyż celem jego jest zawsze 
przypodobać sią słuchaczom i zjednać sobie ich uznanie. Dla te
go też nie dotyka nigdy kwestyj drażliwych, religijnych, polity
cznych, filozoficznych, mogących wywołać sprzeczności, choć po
siada wyższe wykształcenie i czytuje z zajęciem książki poważne. 
Mówiąc płynnie, z zacięciem retorycznem, lubi słyszeć samego 
siebie, a na przemówienia innych nie zwraca zbytniej uwagi.
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7i najbliższymi przyjaciółmi mówi głównie, i to zazwyczaj 
drobnostkowo, o samym sobie, o swom zdrowiu, swych interesach, 
swych planach na przyszłość i t. p. W ynurzenia natom iast przy
jaciół co do ich spraw nie zajm ują go wcale; znudzony przeryw a 
je  też prędko słowami uspakajającemi, trak tu jąc  wszystko, co ich 
dotyczy, jako bagatele, nad któreini nie w arto łamać sobie głowy.

Usługi, mniejsze lub większe, często bardzo doniosłe, przyj
muje od każdego chętnie, ale się nigdy nie zdradza z tem, że ma
ją dla niego wagę isto tną; załatw ia je  też zawsze kilkoma uprzej- 
menii frazesami, gdyż wywdzięczenie się podobnemi usługami 
wcale mu nawet na myśl nie przychodzi.

W sztuce wyłudzania, w razie potrzeby, tego rodzaju usług, 
przy pomocy retoryki i zręcznego pochlebstwa, je s t  mistrzem wiel
kim. Gdy wszelako, wskutek zbyt częstego przyjm owania grze
czności, lub nawet dobrodziejstw, czuje się zobowiązanym do pew
nego rewanżu, wynajduje zawsze jak iś mały, niekosztowny pre
zencik, który  budzi zajęcie osoby interesow anej i zadaw ala ją , 
zwłaszcza wobec wytwornej uprzejmości dawcy, podnoszącej w ar
tość najskromniejszych upominków. Wogóle pięknemi słówkami 
i dobrym tonem w ynagradza gdzie tylko może to, co mu inni 
wyświadczają, naw et poniesione dla niego nieraz bardzo dotkliwe 
ofiary m ateryalne. Estetyka odpowiada jego usposobieniu, schle
bia jogo miłości własnej, więc rad jest, że przy jej pomocy może 
sobie oszczędzić w ydatki na innych, nieuszczuplając środków dla 
możliwie pełnego zaspokojenia wym agań przyjemnego dobrobytu.

.lako członek społeczeństwa, p. N. cieszy się dość szerokiem 
uznaniem. Należy do grona dobrze wykształconych przem ysłow
ców, przyswoił sobie z łatw ością znajomość zarówno techniczną, 
jak  i handlową swego przedsiębiorstwa, a to go utrzym uje na 
wysokości i nadaje mu poważane stanowisko w kole współtowa- 
rzyszów pracy. Pomimo to nie trudzi się nigdy nad siły, lecz 
umie zręcznie dobrać sobie ludzi, pracujących za niego i wyzy
skać ich zdolności możliwie tanim kosztem. To też sprawami 
swego zawodu zajmuje siej tylko o tyle, o ile to nie narusza jego 
spokoju i nie zmusza do odstąpienia od miłych nuwyknień.

Z tego też powodu nie przyjmował nigdy żadnego stanow i
ska społecznego, choć go niejednokrotnie wybierano na członka 
tej lub owej komisyi lub na rzecznika spraw zawodowych. Za
wsze się tłóm aczył skromnie brakiem odpowiedniego uzdolnienia 
oraz czasu.

W szelkich stowarzyszeń dobroczynnych, składek i t. p. uni
ka skrzętnie. W wypadkach żądań natarczyw ych w tym kierun
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ku, oświadcza znowu z całą grzecznością, że jest zwolennikiem  
teoryj ekonomicznych, potępiających działalność filantropijną, ja
ko podkopującą samodzielność ludzką i zachęcającą do próżnia
ctwa. Samopomwc i praca, oto według tych teoryj jedyne środki, 
zdolne zapobiedz nędzy klas ubogich. „Przecież i my, przemy
słowcy, mówił, sami sobie radzić musimy we wszelkich kłopo
tach, i my się obchodzimy bez towarzystw dobroczynnych i obcej 
pomocy."

W stosunku do swych oficyalistów i młodszej braci robotni
czej p. N. jest wogóle, jak to nazywają: „dobrym," t. j. nigdy nie 
dopuszcza się żadnej względem nich szorstkości, niepokojącej bez 
celu obie strony. Z tem wszystkiem trzyma się i tutaj zaznaczo
nych zasad ekonomicznych, wielce wygodnych. Przedewszystkiem  
dalekim jest od najmniejszej nawet ofiarności na rzecz kościoła, 
szpitali, szkół lub innych instytucyj społecznych. Do obowiązko
wych w tym względzie podatków nie dodaje nigdy ani szeląga. 
Podobnież nie myśli o przyłożeniu rąk do podniesienia dobrobytu 
i oświaty czy to włościan, należących do jego folwarku, Czy to 
robotników, pracujących w jego zakładach przemysłowych. W szyst
ko, co w tym względzie robi, sprowadza się do pięknych słów, 
któremi przy danej sposobności zachęca przedstawicieli t.ycl) niż
szych warstw społeczeństwa do samopomocy, domagając się, aby 
przecie sami wzięli się do roboty w tym kierunku.

(idy się przekonywa, że urzędnik lub robotnik nie przynosi 
mu należytej korzyści, wszystko jedno, czy z powodu niedbalstwa, 
czy też z powodu słabości zdrowia, oddala go z całą życzliwością 
pod pozorem, że musi robić oszczędności lub toż pod jakimkol
wiek innym pretekstem, niewskazującyin właściwej przyczyny; 
często nawet poleca takich ludzi na inne miejsca, dowodząc, że 
przy zmienionych warunkach będzie im lepiej. A że nadto, z oba
wy utraty dobrego oficyalisty lub robotnika dla zbyt skromnego 
wynagrodzenia, sam, w razie potrzeby, podwyższa im płacę, prze
to budzi nawet tu i owdzie szczerą wdzięczność dla siebie. W ten 
sposób z wielką umiejętnością, dbając, o swój interes, nie naraża 
się na niczyją niechęć. To też uchodzi zazwyczaj wśród klas ro
botniczych za lepszego chlebodawcę, aniżeli wielu innych, pono
szących nieraz wielkie ofiary na korzyść ogółu robotników.

Pan N. jest wreszcie i dobrym patryotą... w słowach. Ła
dnie mówi o ojczyźnie i jej przyszłości. W gruncie rzeczy jednak 
sądzi, że i ona sama sobie radzić musi bez jego czynnego udzia
łu. Cóż też mógłby dla niej zrobić? Do jakiejkolwiek służby 
publicznej nie wdrożył siej nigdy, więc ma słuszność, że się od
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niej wymawia brakiem wyrobienia. Ale i czasu niema, bo przy
wykł każdą chwilę, wolną od niezbędnych zajęć w swoim intere
sie, poświęcić myśleniu o sobie i swej wygodzie.

Nadto wszelka służba publiczna na korzyść ogółu, społeczeń
stwa, ojczyzny, pociąga za sobą ofiary moralne i materyalne; 
ofiarę ze spokoju i codziennych nawyknień; ofiarę w nagłych wy
padkach z dobrobytu, zdrowia i życia nawet. Tymczasem on od 
bardzo dawna, a mianowicie od chwili samodzielnego zastanowie
nia się nad sobą, postanowił o nikogo i o nic się nie troszczyć, 
tylko wyłącznie o swój spokój i swoją przyjemność, i to mu się 
wyśmienicie udawało przez całe życie bez narażenia się komukol
wiek. Skądże teraz miałby się puścić na burzliwe morze polity
ki, przyłączyć się do jakiejś partyi, stać się z jednej strony przed
miotem nienawiści i pogardy przeciwników, a z drugiej przeciw
działać im z nadzwyczajnym wysiłkiem energii w celu urzeczy
wistnienia pewnego ideału politycznego, zdobycia dla ojczyzny 
dóbr, niezbędnych dla jej bytu i rozwoju? To wszystko w samej 
rzeczy przekracza uzdolnienie i wyrobienie takiego szanownego 
męża, jakim jest pan N., więc nie dziw, że to wszystko uważa 
illa siebie za niemożliwe i że nikt też czegoś podobnego od niego 
wymagać nie myśli.

Była chwila w życiu pana N., w której miałem sposobność 
wniknąć w podkład filozoficzny jego postępowania, (idy pewne
go razu bronił zaznaczonych zasad ekonomicznych, żądałem od 
niego otwartego wyznania, czy się kieruje w swym stosunku do 
ludzi pewną teoryą etyczną, czy też zadawala się w tym w zglę
dzie instynktem, bezpośredniem poczuciem oraz zdrowym rozsąd
kiem? Otóż wtedy powiedział mi, że niegdyś z jakiejś historyi 
filozofii zapoznał się w ogólnych zarysach z zasadami etyki Epi
kura i Benthama i że te tak przemawiały do jego przekonania., 
iż przyjął je za podstawę swego postępowania w życiu. „Bo też, 
dodał, w samej rzeczy, gdy każdy dbać będzie o swoje dobro 
i swe zadowolenie, nie tracąc niepotrzebnie ani sił, ani czasu na 
staranność o innych, wtedy wszystkim lepiej będzie."

Zarzuciłem, że przecież często człowiek sam sobie radzić nie 
może przy najlepszej chęci, np. gdy jest chory, lub kaleka, lub 
gdy nie stoi na odpowiedniej stopie kultury. Czyż w takich ra
zach nie należy przyjść mu z pomocą, jak to czynimy z dziećmi, 
póki nie staną na własnych nogach?

„Co do dzieci, odpowiedział, to racya, żo zmarniałyby bez 
pomocy matek, któro też od natury obdarzone są przywiązaniem 
do potomstwa i dla niego robią, co mogą. Ale co do dojrzałych
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ludzi, to muszą sami sobie radzić, bo troska o nieb doprowadziła
by zdrowych, normalnych do zaniedbania własnego dobra, a przez 
to stan ogólny ludzkości pogorszyłby sit; tylko. N atura powinna 
być w tym wzglądzie naszą m istrzynią. Ileż to kw iatów  ginie 
na drzewie bez celu, a te, w których się owoc zawiązuje, czyż 
wszystkie dojrzewają? Moc ich opada, inne robak toczy, psują 
się, gniją, i ostatecznie tylko mała cząstka dojrzewa zdrowo i przy
nosi pożytek człowiekowi. Z jakiej racyi mielibyśmy się opieko
wać kwiatem opadłym, wogóle tem, co ani sobie, ani nikomu żad
nego pożytku przynieść nie może? Co zdrowe i w arte istnienia, 
samo zwalcza wszelkie przeszkody i dobija się własnemi siłami 
dobrobytu, szczęścia. W świecie ludzkim nie może być inaczej, 
i tu ta j panują te same praw a rozwoju, postępu, życia.“

Zagadnięty, czy je s t zwolennikiem naturalizm u, skoro z na
tury  czerpie wzory dla swego postępowania, dla etyki? czy nie 
uznaje żadnego bytu wyższego ponad byt zmysłowy, fizyczny 
przyrody? odpowiedział, że niegdyś wierzył wprawdzie w Boga, 
a gdy się zajmował historyą filozofii, przypuszczał, że musi istnieć 
we wszechbycie jak iś czynnik duchowy, odpowiadający naszej sa- 
mowiedzy i naszemu rozumowi. W krótce atoli „nauka.w spółcze
sna" doprowadziła go do przekonania, że innego bytu nad byt 
przyrody niema, że wszelkie poglądy, uznające jak iś byt wyższy, 
czy to w samej przyrodzie, czy to poza przyrodą, są wytworem 
„nienaukowej m etafizyki," a więc nie zasługują na wiarę. „Zre
sztą, dodał, niech się o to filozofowie i metafizycy ze sobą spie
rają. l)la  mnie wszystko jedno, do jakich ostatecznie dojdą wy
ników. Wiem niewątpliwie, że raz tylko tu na ziemi żyję i że 
nie mam żadnego racyonalnego powodu nie dążyć do możliwie 
przyjemnego przepędzenia życia, do zadowolenia samego siebie 
pod każdym względem, a więc nie mam też powodu ponosić j a 
kiekolwiek ofiary ze swego dobrobytu na korzyść innych. Tej 
też zasady trzymam się w swym stosunku do ludzi.- Nie ubliżam 
nikomu, nikomu nie szkodzę, ale też o nikogo się nie troszczę, 
a urządzam się tak, aby mnie było zawsze możliwie dobrze.“

N a dalsze pytanie, czy taki stosunek do otoczenia, wogóle 
do świata, zadaw ala go, czyni go istotnie szczęśliwym, przyznał 
się otwarcie, że im bardziej postępuje w lata, tem bardziej przej
muje się marnością istnienia, dochodzi do przesytu wszelkiemi 
rozkoszami życia, staje się pesymistą. „Bo przecież, dodał, osta
tecznie całe to życie z pogonią za tak zwanem szczęściem do ni
czego nie prowadzi i nic zgoła nie warte. N atura je s t  nielitości- 
wą; jednostka żyje i ginie bez celu—oto w szystko ...!“
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I’o takich wyjaśnieniach już go dalej nie indagowałem. Wi
dzi;, że jego  etyka pozostaje w ścisłym związku z jego ogólnym, 
nałuralistycznym  poglądem na świat, a od tego poglądu, przy da
nych warunkach, nie podejmuję siej go odprowadzić. Z resztą pan 
N. nie chce się wcale wdawać w dalszą dyskusyę co do zasad 
swego ogólnego na świat poglądu. Na argum ent, że ścisłe wyni
ki nauk przyrodniczych nic zgoła nie orzekają o pochodzeniu 
„ducha," a więc świadomej siebie myśli, rozumu z czynników fi
zycznych, stanowiących jedyną podstawę przyrodoznawstwa-—daje 
wym ijającą odpowiedź, że w szczegóły wchodzić nie może, bo 
nie je s t  specyalistą. Zresztą rozbiór tej kwestyi nudzi go wido
cznie, gdyż wym aga natężenia umysłu, przekraczającego zwykłe 
jego nawyknienie. To też w ostateczności zasłania się ciągle na 
nowo „współczesną nauką," której „wyniki" przyjmuje po dyle- 
tancku, bez rozbioru krytycznego ani zasad samej „nauki," ani 
treści owych rzekomych „wyników."
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3. Charakterystyka altruizmu.

Przedstawicieli ściśle przeprowadzonego altruizm u nie tak 
łatw o napotkać w życiu codziennem, jak  praktycznych egoistów  
i epikurejczyków. Dążność nietylko do samozachowania, ale i do 
samozadowolenia je s t w samej rzeczy przyrodzoną człowiekowi, 
jak i zwierzętom, a wyrzeczenie się tej dążności na korzyść in
nych, jest objawem wyjątkowym i świadczy zawsze o przezwy
ciężeniu pewnych bezpośrednich popędów natury.

Prawda, że człowiekowi, podobnie jak  zwierzętom, właściwe 
są i pewne uczucia sympatyczne, stanowiące przyrodzony podkład 
altruizmu. Miłość m acierzyńska je s t w tym względzie objawem 
najwybitniejszym. Pozostaje ona w ścisłym związku z celem przy
rody zachowania gatunku, jako dopełnienie indywidualnego samo
zachowania. Z tem wszystkiem samozac,Iłowanie i popędy egoi
styczne są u większości isto t niew ątpliw ie silniejsze od zwykłego 
rozwoju uczuć sympatycznych. Dla tego też najwyższe objawy 
altruizmu, w szczególności ofiara z życia na rzecz innych, należą 
do rzadkości i są wytworem  kultury etycznej, opartej na prze
świadczeniu, że jednostka nie jest ostatecznym  celem swej dzia
łalności, lecz tylko środkiem dla urzeczywistnienia celów, m ają
cych w artość wyższą, ogólniejszą. Rzadkością są również i lu
dzie, którzy choć nie ponoszą śmierci dla innych, jednak zapomi



nają o tyle o sobie i swem zadowoleniu, że w całem swem życiu 
czynni są głównie dla dobra innych. Przypatrzm y się bliżej jed 
nemu z tiikicli okazów etycznych.

Pan X. je s t  człowiekiem skromnym; niczego od nikogo dla 
siebie nie wymaga. N aw et w stosunku do podwładnych i służby, 
woli nieraz sam zrobić ich robotę, aniżeli w ystąpić z przykrym i 
dla nich zarzutam i lub zapędzać ich do pracy. Zawsze znajduje 
dla nich jakieś usprawiedliw ienie, zawsze je s t wyrozumiałym, po
błażliwym, delikatnym, choć ich niedbałość spraw ia mu często 
przykrość wielką. Ale niema o to długo urazy; zapomina wogó- 
le łatw o złe doznawane od innych, gdyż o sobie mało myśli.

Równie skromnym i niewymagająoyin je s t w całym sposo
bie życia. Sm akoszostwa nie rozum ie; wina i innych trunków nie 
używa, nie pali też cygar, ani w karty  nie gryw a. Puszczanie 
grosza z dymem, wydanie go na drogie śniadanka lub inne zbytki, 
wreszcie marnowanie czasu na bezcelowe rozryw ki—m iałby sobie 
za grzech wobec tyłu niezaspokojonych potrzeb innych ludzi i wo- 
góle społeczeństwa.

Nie je s t jednak p. X. ascetą nietowarzyskim , zamkniętym 
w sobie lub jakim ś odludkiem, mizantropem. Przeciwnie, je s t  t'i 
lantropem w całem znaczeniu tego słowa, szczerym, serdecznym. 
Nie szczędzi grosza na cele dobroczynne, a nadto z niekłam aną 
życzliwością przyjm uje każdego, kto się do niego zgłasza, czy to 
w interesie jakim , czy o radę lub w potrzebie, i to bez względu 
na stan osób. Dla ubogich i maluczkich jes t naw et zazwyczaj 
bardziej uprzejmym, niż dla bogatych i wysokich. To też niema 
prawie dnia, w którym by go nie nachodzono z jakiem iś postronne- 
mi sprawami, często zupełnie osobistemi, szukając jego  pomocy 
lub wskazówek. Nigdy nie je s t niecierpliwym z tego powodu; 
dla każdego okazuje się uczynnym; niemal nikomu spełnienia 
prośby odmówić nie może. Sprawia mu to dużo kłopotów i nie
pokoju, ale zajmuje się ochoczo obcemi sprawami, jak  swemi, bez 
różnicy.

Na zwykłe zabawy tow arzyskie p. X. nie uczęszcza wpraw
dzie zbyt chętnie, ale lubi natom iast zebrania poważne, na k tó 
rych dyskutow ać można nad dobrem bądź narodu wogóle, bądź 
ludu, robotników i innych w arstw  społecznych. Sam często za
prasza do siebie grono dobrych znajomych w celu narady nad pa- 
lącemi kwestyami chwili. Studyował w swoim czasie gruntownie 
nauki społeczne, zapoznał się też w Niemczech, Prancyi i Anglii 
z warunkami prawidłowego rozwoju różnych instytucyj publi
cznych, a zajmując obecnie wyższe stanowisko w jednej z takich
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instytuoyj krajowych, czynny jes t energicznie w kierunku prze
prowadzenia niezbędnych reform dla dobra tej instytucyi. Zara- 
/.('in bierze gdzie i jak  może życzliwy udział i w innych instytu- 
cyacli, wspierając ich kierowników swą radą i doświadczeniem bez 
wszelkiej zawiści. W ybierany często na różne urzędy honorowe 
do tow arzystw  dobroczynnych i instytucyj społecznych, spełnia 
swe obowiązki z rzadką sumiennością, nie mniej ściśle i skrupu
latnie, aniżeli obowiązki w ynagradzane przez chlebodawców. P rzy 
czynia się też przez to niemało do postępu odnośnych spraw  pu
blicznych.

Rodzina i warunki jej bytu żywo go zajmują. .Jest czułym 
mężem i troskliw ym  ojcem. Najlżejsza słabość jednego z człon
ków rodziny, niepokoi go bardzo. Zwykle w takich wypadkach 
sam idzie do doktora, żeby go objaśnić, co do stanu chorego i za
prosić, aby przybył. W ychowanie dzieci, ich nauka, los i przy
szłość leżą mu na sercu bezustannie. Nie brak mu z tego powo
du trosk i zgryzot poważnych. A że i w urzędowaniu oraz słu
żbie społecznej doznaje również nieraz przykrych przejść wsku 
tek ścisłości, z jak ą  wykonywa swe obowiązki, przeto prawie ni
gdy zobaczyć go niemożna w usposobieniu wesołem, ze swobodną 
myślą. Zawsze coś go korci, choćby naw et sprzeczka uliczników, 
w której dopatruje się braku kultury społecznej; zawsze ma po
wód do narzekania na coś, to na samowolę władz, to na brak 
poszanowania nawet dla takich praw, które instytucye społeczne 
lub różne tow arzystw a same sobie nadają; to na to lub owe nie
prawidłowości w życiu codziennem, to wreszcie na tak częste 
odstępstw a od normalnego i rozumnego postępu spraw ludzkich.

Podstaw ą jednak wszelkich tego rodzaju utyskiwań i skarg 
je s t dla niego pewien ideał etyczny stosunków społecznych, któ
rego urzeczywistnienie uznaje za warunek wszelkiego postępu. 
Przyczynienie się zaś do tego postępu wedle możności ma za swój 
najwyższy obowiązek. Nie szczędzi też ofiar, ani czasu i sił, aby 
obowiązek ton spełnić zawsze i wszędzie zgodnie ze swem prze
konaniom.

W od rad zającem się życiu politycznem kraju p. X. uczestni
czy z wielką energią. Przy każdej sposobności w ygłasza poglą
dy sw ojej na potrzeby kraju i niezbędne środki ich zaspokoje
nia. Tu swoboda i samorząd są jego ideałami. Choć nie .jest 
literatem  z powołania, chw yta jednak za pióro, aby jasno i do
bitnie uzasadnić swe zapatryw ania i usprawiedliwić je  nawet 

;.w oczach przeciwników, których mu nie brak wobec stanowczo
ści, z jak ą  występuje w obronie swej partyi.
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Przeciwników jednak  nigdy nie dotyka osobiście, nie hańbi 
ich, lecz rozbiera wszechstronnie jedynie ich zasady i zbija je  do
wodami rzeczowemi. Z polemiki jego przeziera zawsze ducli po
jednaw czy oraz optym istyczna nadzieja, że wobec wspólnej miło
ści ojczyzny, argum enty jego zdołają przekonać najzawziętszych 
naw et wrogów. Sam do tego stopnia przejęty je s t prawością 
swych przekonań, do tego stopnia zajęty  rzeczą, o k tó rą  mu idzie, 
bez wszelkich względów osobistych, że wcale nie przypuszcza, 
aby przeciwnicy mogli w najgorętszym  naw et sporze zajmować 
inne stanowisko.

Rzecz naturalna, że taka łatwowierność bywa zazwyczaj za
wiedzioną, ale żadne rozczarowanie nie zmieniło jego tak tyk i po
lemicznej, ani nie zdołało podkopać jego zaufania do dobrej woli 
przeciwników, aż w końcu nowe usiłowania w kierunku obopól
nej zgody na gruncie rzeczowym wywołały uśmiech szyderczy 
naw et wśród jego w łasnego obozu.

Pow yższy obraz działalności pana X. należy dopełnić sto
sunkiem do osobistego zadowolenia, jak ie  mu przynosiła. Otóż 
rzadko doznawał on zupełnego zadowolenia, niezmąconej przyje
mności, bo rzadko urzeczyw istniały się w sposób pożądany jego 
najlepsze usiłowania dla dobra czy to narodu, społeczeństwa, czy 
to tej lub owej instytucyi, czy to wreszcie tej lub owej jednostki. 
Zawsze czegoś brak było do pełnego osiągnięcia jego  zamiarów 
i pragnień. Raz staw ał na przeszkodzie niedostatek środków ma 
teryalnych, innym razem niechęć i zła wola ludzi — a to go g ry 
zie boleśnie, bo wszelkie zawiedzione oczekiwania bierze żywo 
do serca.

W pewnych kołach społecznych ma wprawdzie p. X. wielkie 
wzięcie; uznano szczerze jego  wyrzeczenie się siebie dla służby 
publicznej i podnoszono jogo wielkie zasługi na tem polu. Ale 
to nie może mu sprawiać zbyt wielkiego, osobistego zadowolenia, 
gdyż z drugiej strony je s t przedmiotem tem zawziętszej nienawi
ść,i i w zgardy licznych nieprzyjaciół, zazdrosnych o każde jego 
powodzenie. Więc nigdy nie doświadcza spokoju, nie zapomina
o swych zajęciach i złączonych z niemi kłopotach, nie oddaje się 
swobodnie przyjemnościom życia w rodzinie lub tow arzystw ie. 
Oiągle coś ma na głowie, coś go niepokoi, bądź własne interesu, 
bądź sprawy domowe, społeczne, polityczne, lub naw et prywatne 
znajomych i przyjaciół.

Jeden z najbliższych powierników puna X., obeznany dobrze 
z jego działalnością, dowodził mu niejednokrotnie, że napróżno
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się męczy i dręczy, napróżno przynosi w ofierze samego siebie, 
całe swe życic, swój spokój, naw et dobrobyt i zdrowie.

Przecież, mówił, człowiek ma też obowiązki względem sa
mego siebie, a spokój, wypoczynek, wy wczas należą mu się po natę
żonej pracy obowiązkowej. Ty zaś pracujesz i w czasie wolnym od 
zajęć obowiązkowych; ciągle bez należytego wytchnienia czynny je 
steś; prawda, że poświęcasz sic: dla dobra innych, ale nad siły swoje, 
z wyrzeczeniem się tego wszystkiego, co nadaje życiu w artość praw
dziwą, co je s t niezbędnem, aby się czuć zadowolonym, szczęśliwym.

— Nasze pojęcie obowiązku, odparł, różni się, jak  widzę, za
sadniczo. Co ty  nazywasz czynnością nadobowiązkową, moją dzia
łalność społeczną i polityczną, mą troskę o spraw y innych, szu
kających mej pom ocy— ja  mam za najprostszy obowiązek mego 
istnienia. Czyż obowiązki nasze sprow adzają sit; tylko do pracy, 
w ynagradzanej pieniężnie bądź przez państwo, bądź przez naszych 
chlebodawców? W edług mego przekonania samo istnienie nasze 
wśród pewnego otoczenia nakłada na nas obowiązek przyczynia
nia się, w edług możności, do rozwoju i dobrobytu tego otoczenia. 
Jesteśm y jego  członkami, tworzym y wraz z niem jedną całość, 
ustrój; a jak  w organizmie każdy narząd spełnia pewną funkcyę 
na korzyść całości, tak też każdy członek rodziny, społeczeństwa, 
narodu, ludzkości, czynnym być winien, w edług swych sił i swe
go uzdolnienia, dla dobra szerszego ogółu, gdyż tylko w takim 
razie spodziewać się można prawidłowego rozwoju oraz postępu 
spraw ludzkich. W artość isto tna bytu i życia każdej jednostki 
nie polega na jej własnem zadowoleniu, lecz na tein, czy działal
nością swoją przyczynia się do dobrobytu całości, w której skład 
wchodzi. Z takiego punktu widzenia czynię tylko to, co do mnie 
należy, nic więcej, a że przytem nie mam spokoju i wyrzekam 
się tak  zwanych przyjemności życia, to je s t  rzeczą naturalną i ina
czej być nie może, bo gdybym o sobie myślał głównie, wtedy za
niedbałbym najprostszych swych obowiązków względem innych.

W szystko to dobrze, odrzekł przyjaciel, ale przecież z dru
giej strony życie, pozbawione zadowolenia, nie je s t  normalnem 
i pociąga za sobą osłabienie sił do w ytrw ałej, twórczej pracy, 
więc o swoje zadowolenie zawsze dbać potrzeba, choćby dla tego, 
że bez niego służba dla dobra innych nie może się rozwinąć w spo
sób należyty.

Masz słuszność, mój drogi, ale zapominasz, że nie brak mi 
tego zadowolenia, o którem mówisz, nie brak nawet wielkich, 
prawdziwych rozkoszy. Zwycięstwo prawdy nad fałszem, porząd
ku nad nieładem, dobra powszechnego nad egoizmem jednostek
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i stronnictw  — oto źródło mych rozkoszy. Praw da, że źródło to 
nie płynie zbyt obficie, ale w ystarcza, aby pokrzepić me siły  bar
dziej, niż wszelkie inne przyjemności życia, nadto podtrzym uje 
ono mą wiarę w  postęp i w ostateczne urzeczywistnienie ideałów 
rodu ludzkiego.

Na dalszy zarzut przyjaciela, że dobro społeczeństwa, naro
du, ojczyzny je s t pojęciem zbyt ogólnikowem, rozumianem różnie 
przez różnych ludzi, że zatem cele naszej działalności powinny 
mieć charakter bardziej konkretny, szczegółowy, odpowiada p. X., 
że właśnie takiem i konkretnemi sprawami się zajmuje, że ma za
wsze na oku pewne, szczegółowe zadania odnośnie do tej lub 
owej kwesty i politycznej, tej lub owej instytuoyi społecznej, tych 
lub owych potrzeb różnych jednostek. Ja k  odpowiedni narząd 
organizmu spełnia zawsze pewną, szczegółową funkcyę, a my ty l
ko szereg takich funkcyj uogólniamy, sprowadzając go do wspól
nego mianownika, tak  również i działanie człowieka w stosunku 
do otoczenia ma za przedm iot zawsze pewne, szczegółowe potrze
by tego otoczenia i dąży do ich możliwie pełnego zaspokojenia. 
Ogólników tu niema żadnych, lecz je s t życie realne w całej mno
gości i rozmaitości swych składowych czynników. Należyte 
uwzględnienie każdego z nich i ich organiczne zespolenie w roz
woju społeczeństwa — oto cel, którego urzeczywistnienie po
winna mieć na oku każda jednostka, stojąca na wysokości kultury 
etycznej.

Zwracano panu X. też niejednokrotnie uwagę na to, że w y
rzeczenie się siebie dla innych nie je s t  wcale logicznie uzasadnio- 
nem, bo przecież jednostki są sobie równe, a więc dbałość każdej
o własne dobro ma zasadniczo toż samo znaczenie, co dbałość
o dobro innych, a je s t  nadto um otywowaną przyrodzonym popę
dem isto t żyjących.

Takim argum entom  przeciw staw ia znowu swój, jak  mawiał, 
organiczny pogląd na zasady etyki. Przeznaczeniem jednostki, 
dowodził, jako  organu otoczenia, ogółu, jes t służenie temu ogóło
wi, a z togo w ynika obowiązek w drażania się w tę  służbę, w y
robienia się w tym kierunku. E tyczna doskonałość jednostki po
lega właśnie na tom, aby swoją służbę dla ogółu pełniła ochoczo 
z możliwie wszechstronnem rozumieniem swych zadań. Je j w ła
sne zadowolenie nie może, ani też nie powinno być motywem jej 
działania, lecz może być conajwięcej jego  skutkiem, wynikiem. Ale 
togo skutku nikt niema praw a oczekiwać [to każdym, poszczegól
nym czynie dla dobra, ogółu, lecz może go sit; spodziewać jed y 
nie, gdy osiągnie doskonałość w swej działalności na, korzyść in
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nych, gdy urzeczywistni .swe właściwo przeznaczenie, jako  cząstki 
odpowiedniej całości. W tedy, gdy całość, ogół, dzięki pracy i po
święceniu jednostek, stanie się ustrojem  wzorowym, prawidłowo 
rozwijającym się, natenczas jednostka, jako cząstka takiej całości, 
znajdzie zaspokojenie należyte w szystkich swoich potrzeb oraz 
zupełne zadowolenie osobiste w wykonywaniu swych funkcyj. 
Będzie to skutek zjednoczonej pracy wszystkich na korzyść ogółu.

Inaczej się rzecz przedstaw ia przy egoistycznych, a cóż do
piero epikurejskich dążnościach jednostek. Jeżeli każda jednostka 
dba tylko o niebie i sobą tylko je s t zajęta, natenczas wywiązuje 
się nieodzownie rozprzężenie całości, zjawia się w alka wszystkich 
przeciwko wszystkim, podkopująca prawdziwe zadowolenie każdej 
z osobna. Je s t to stan pierwotny, wynikający z braku kultury 
etycznej, z panowania surowych popędów egoizmu nad rozwojem 
uczuć sympatycznych. Wraz atoli z postępem życia społecznego 
i kultury etycznej, jednostka dochodzi do zrozumienia swych za
dań w ustroju otoczenia i poświęcając się tym zadaniom z wy
rzeczeniem się egoizmu, doskonali, uszlachetnia samą siebie i osią
ga, jako dar ogólnego porządku rzeczy, to, czego żadną egoisty
czną działalnością osiągnąć nie może — zadowolenie wewnętrzne 
z udoskonalenia samej siebie oraz ogółu, do którego należy.

Jako  podstawę tych zapatryw ań, wyznaw ał p. X. pewien re- 
ligijno-filozoficzny pogląd na świat, z którym łączyła się ściśli' 
etyka, kierująca jego  postępowaniem w życiu. Rozumiał on do
brze, że gdyby istnienie człowieka ograniczało się wyłącznie ży
ciem zmysłowein; gdyby nie było we wszechbycie żadnego czyn 
nika rozumowego, przewyższającego siły fizyczne przyrody, na
tenczas łączność jednostki z ogółem, pozbawiona podkładu moral
nego, byłaby bardzo luźną, a dążność do udoskonalenia etycznego 
jednostki, oraz wyrzeczenia się egoizmu na korzyść ogółu, nic 
miałaby racy i bytu. W szelkie ideały etyczne sprowadzałyby się 
w takim razie do czczej frazeologii, rozchodzącej sit; z realuemi 
silami fizycznej' przyrody, jako jedynego czynnika wszechbytu. 
Siły te zapanowałyby ostatecznie nad życiem tak jednostki, jak 
i ogółu ludzkości, i obróciłyby w niwecz wszelkie dążności du
chowego wyrobienia człowieka, a więc. i jego  kultury etycznej.

Pogląd ten rozw ijał bardziej szczegółowo w sposób nastę
pujący.

Etyka, mówił, wraz z logiką i estetyką są objawami umy
słowego życia człowieka, przewyższającymi na każdym kroku 
czynniki czysto lizyczne przyrody zmysłowej. Jak  zasad logiki 
lub estetyki nie możemy zaczcrpać ze zmysłowych danych, doty
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czących myślenia ludzkiego i sztuki,—gdyż faktyczny stan nie od
powiada zazwyczaj owym normom, które człowiek uznaje za obo
wiązujące dla swego prawidłowego działania,—tak  również i e ty 
ka nie zadaw ala się bezpośredniemi popędami zmysłowemi, lecz 
kieruje się wymaganiami rozumu; nie ogranicza się tem, co jest, 
lecz ma na oku to, co być powinno.

Ludzie popełniają co chwila sprzeczności logiczne, ale z te 
go nie wynika, abyśmy pomimo to nie mieli wym agać wyłączenia 
wszelkich sprzeczności z naszego myślenia, aby nauka nie dążyła 
do zjednoczenia swych badań w całość bezsprzeczną.

Z tej wyższości racyonalnyoh czynników nad sensualistyczne- 
mi wypływ a ów krytycyzm  rozumu ludzkiego, k tóry rozbiera 
własne swoje czynności i ocenia je  nie ze zmysłowego (sensuali- 
stycznego), lecz z rozumowego (racyonalnego) punktu widzenia. 
Ten zaś punkt widzenia może mieć istotne znaczenie dla nas i da
je  się usprawiedliw ić jedynie na podstawie uznania samoistności 
naszego życia umysłowego, wogóle pierw iastku duchowego w świe- 
cie. Tylko jeżeli wśród św iata zmysłowego istnieje św iat umy
słowy, św iat wyższy, w stosunku do którego przyroda je s t jedy 
nie środkiem pomocniczym dla urzeczywistnienia celów rozumu, 
tkwiącego we wszechbycie; to znaczy, jeżeli by t fizyczny 
nie je s t  pierwiastkiem  górującym i bezwzględnie panującym nad 
duchem, lecz zależnym od niego tylko wtedy dążności życia umy
słowego, a więc i udoskonalenie etyczne człowieka, m ają podkład 
realny, mogą być uznane za zgodne z faktycznym  porządkiem 
świata. W przeciwnym zaś razie, bez samoistnego istnienia czyn
ników racyonalnych w świecie, wszelkie dążności umysłu ludzkie
go do piękna, prawiły i dobra, wszelki idealizm ducha, a więc, 
i usiłowania na polu etyki, wszelkie służenie ogółowi z wyrze
czeniem się popędów egoistycznych — miałyby charakter utopij, 
niedających się urzeczywistnić, bo sprzecznych z realnym porząd
kiem rzeczy o charakterze wyłącznie fizycznym.

W jaki sposób pojmować będziemy tę zasadę samoistnego 
życia umysłowego we wszechbycie, dowodził dalej p. X.: czy ją  
sprowadzimy do istnienia Boga, Twórcy świata; czy też przyj
miemy ją  za Rozum powszechny świata, kierujący jego rozwojem; 
czy wreszcie dojdziemy w tym  względzie do jakiegokolw iek in
nego poglądu idealistycznego—są to  odrębne kwestye, dom agają
ce się osobnych dociekań. Dla należytego uspraw iedliw ienia e ty
ki o charakterze racyonalnym, przewyższającym  bezpośrednie da
ne zmysłowego bytu człowieka, w ystarcza uznanie wogóle sa
moistnej, rozumowej zasady wszechbytu, górującej nad bytem fi-
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zycznym przyrody. Jedynie wiara w rozum wszechświata, w pa
nowanie duchowych jego  czynników, oraz w ich bezpośrednią łą
czność z bytem i rozwojem umysłowym człowieka, zdolna jes t 
podtrzymać jego energię etyczną w walce z egoizmem i wpoić 
w niego poczucie obowiązku względem prawdziwego dobra swe
go otoczenia.

Solidarność jednostki z otoczeniem, praca i ofiarność dla je 
go dobra, je s t wytworem moralnego rozwoju osobistości ludzkiej, 
opartego na przeświadczeniu o rozumowych czynnikach bytu i ży
cia. W przeciwstawieniu do takiej osobistości, człowiek, jako  jed 
nostka fizyczna, ma na oku wyłącznie samego siebie i nie poczu
wa się do żadnej ofiarności na korzyść innych. To też wszyscy 
altruiści, którzy poświęcają się dla dobra swego otoczenia, przy
nosząc w ofierze dla niego swój egoizm, oddając się dążnościom 
bezinteresownym do poznania prawdy, urzeczywistnienia piękna
i dobra, a przytem  trzym ają się jednak naturalistycznych poglą
dów na św iat z zaprzeczeniem wyższych, rozumowych czynników 
bytu wszyscy oni podlegają rażącej sprzeczności między swo
ją  p rak tyką życiową a swemi teoretyczneini zapatryw aniam i. Oni 
działają w duchu w iary w isto tną w artość dóbr idealnych, które- 
rni pragną obdarzyć ludzkość; tymczasem, według ich naturalisty- 
cznego poglądu na świat, owe dobra, dla których przynoszą ofia
rę z samych siebie, pozbawione są właściwie wartości, gdyż nie 
są ugruntow ane w realnym  porządku świata. Z punktu widzenia 
tego natural i stycznego porządku, osobnik niema, żadnego powodu 
wyrzekać się przyjemności zmysłowego życia dla dóbr utopijnych, 
niemających podstawy w danym stanie rzeczy.

Altruiści tego rodzaju, kończył p. X., są lepsi w praktyce 
życiowej, niż ich teorye. Ich postępowanie na korzyść innych 
można tylko wytłómaczyć, jako  wynik czy to dobrego wychowa
nia m oralnego w duchu idealistycznym , czy to odziedziczonego 
rozwoju uczuć sympatycznych, urobionych pod wpływem poglądu 
na świat, uznającego samoistne znaczenie życia umysłowego tak 
w człowieku, jak  we wszechbycie wogóle. Zawsze altruizm, jako 
zasada etyczna, wiąże się wewnętrznie jaknajściślej z uznaniem 
moralnego porządku świata, przewyższającego jego porządek li 
zyczny.
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4. Ocena porównawcza cpikureizmu i altruizmu.

C harakterystyka ogólna dwóch przeciw ległych zasad postę
powania w życiu, obejmuje najgłówniejsze dane do porównawczej 
oceny odnośnych kierunków etycznych. Zabierając się jednak do 
tej oceny, musimy sobie przedewszystkiem  zdać jasną sprawę 
z punktu widzenia, z którego oceny tej dokonać mamy. Rzecz 
naturalna, że nie możemy z góry stanąć na stanowisku ani jednej, 
ani drugiej z tych zasad, gdyż w takim razie wyprzedzilibyśmy 
wyniki oceny krytycznej przed jej rozpoczęciem. W ięc jak ie  sta
nowisko zająć powinniśmy, aby oceny dokonać możliwie ściśle, 
krytycznie i naukowo?

Wszelki rozbiór bezstronny przeciwległycli poglądów, podo
bnie jak i uznania lub zaprzeczenia jednej i tej samej zasady —■ 
musi mieć za podstaw ę pewne wspólne czynniki, wchodzące w skład 
każdej ze stron porównywanych ze sobą. Bez takiego „tertium  
com parationis,“ każda strona byłaby do tego stopnia wyodrębnio
ną, że porównanie stałoby się zasadniczo niemożliwem. Cnoty 
np. i barwy zielonej wcale ze sobą porównać nie możemy, a więc 
okazałaby się i bezsensowną ich porównawcza ocena krytyczna, 
•lakie tedy czynniki stanow ią wspólną podstawę zaznaczonych, 
przeciwległych kierunków postępow ania etycznego i mogą nam 
służyć za punkt wyjścia dla ich porównawczej oceny?

Pytanie  to obejmuje ostateczne zasady wszelkiego wogóle 
postępowania etycznego i nagli do głębszego wniknięcia w te za- 
sady, jako  wspólne wszelkim bez w yjątku kierunkom etycznym. 
Musimy tedy przedewszystkiem  bliżej określić te zasady ogólne 
bez względu na ich szczegółowe urobienie w tym lub owym po
glądzie.

W szelkie postępowanie człowieka je s t objawem jego  życia 
umysłowego, a mianowicie najprzód pewnego bezpośredniego na
stroju duszy, pewnycb uczuć, budzących rozliczne potrzeby oraz 
popędy do ich zaspokojenia; następnie świadomego ujęcia tych 
potrzeb, przy pomocy myślenia, jako  celów postępow ania; wreszcie 
pewnej energii życiowej, czyli woli, dążącej do urzeczywistnienia 
'•Wycli celów w sposób odpowiedni.

.lako taki objaw życia umysłowego, postępowanie etyczne 
podlega z jednej strony ogólnym prawom życia i jego rozwoju, 
a 'a drugiej przedstaw ia pewne szczegółowe cechy, któremi postę
powanie etyczne wyróżnia, sic; od wszelkiego innego postępowania.



Te kw estye musimy tu  wyjaśnić choć w najogólniejszych zary
sach, aby z ich punktu widzenia dojść do porównawczej oceny 
owych dwóch przeciw ległych kierunków  postępowania.

C harakter etyczny postępowania polega zasadniczo na zasto
sowaniu działania <lo pewnych norm, uznanych przez działającego 
za obowiązujące dla siebie. Gdzie niema takich norm, ani poczu
cia zależności od nich, tam postępowanie ma charakter bezpo 
średni i dokonywa się, że tak  powiem, samo przez się bez wła
ściwej samodzielności ze strony działającego, a więc bez cech 
etycznych.

Z tego okazuje sit;, że postępowanie etyczne je s t wynikiem 
rozwoju umysłowego w dwóch kierunkach: raz w kierunku uświa
domienia norm czyli zasad obowiązujących człowieka, a następnie 
w kierunku zastosowania woli i działania do tych norm. W oby
dwóch tych kierunkach ujawnia się też dalszy rozwój etyczny, 
pociągający za sobą coraz wyższy stopień kultury  etycznej. Z je 
dnej strony człowiek dochodzi do coraz samodzielni ej szego uświa
domienia zasad swego postępowania, a z drugiej przyw yka do 
coraz ściślejszego zastosowania swych działań do tych zasad. 
W raz z rozwojem umysłowym człowieka rozw ijają się też te czyn
niki etyczne jego postępowania i nadają życiu ludzkiemu coraz 
w iększą wartość.

Tu narzuca sit; jednak pytanie dalsze: na czem polega sam 
ten rozwój tak życia umysłowego wogóle, jak  i szczegółowo za
znaczonych współczynników etycznych?

1'oglądy myślicieli na istotę rozwoju są bardzo rozmaite, 
zdaje sit; atoli, że w szystkie dają sit; sprowadzić do zdania, że 
rozwój wogóle polega na przejściu od pierwotnych, prostych 
związków i stosunków w stan bardziej złożony, za,wikłany, wogó
le na rozszerzeniu, pomnożeniu oraz różniczkowaniu tak warunków, 
jak  objawów życia przez jego  łączność z coraz nowemi i odmien- 
nemi czynnikami. W ten sposób i rozwój życia umysłowego uw y
datnia sit; w zbogaceniu jego treści i w w ytworzeniu coraz bar
dziej urozmaiconych związków życiowych. Im to bogactwo treści 
je s t  większe, im związki i stosunki bardziej złożone i urozmaico
ne, tein życie umysłowe znajduje się na wyższej stopie rozwoju. 
Mamy tedy tu ta j ścisłą zasadą do porównania różnych objawów
i do orzeczenia, który z nich przedstaw ia wyższy stopień rozwo
ju, a zatem ma i odpowiednie wyższe znaczenie w ogólnym po
stępie spraw ludzkich. Z tego też stanowiska, zabieram się do 
porównawczej oceny opileureizmu i altruizmu.
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Na podstawie podanej charakterystyki nie trudno się prze
konać, który  z owych kierunków je s t prostszy, uboższy, (Jaśniej
szy pod względem treści życiowej.

Kpikureizm je s t  wprawdzie objawem wyższym, bogatszym, 
bardziej złożonym, niż prosty egoizm pierwotnego człowieka. 
Ale w gruncie rzeczy jego zasada postępow ania je s t równie cia
sną i ubogą. Epikurejczyk zna wprawdzie i rozkosze wyższej 
kultury, życia rodzinnego, towarzyskiego, literatury , sztuki i t. p. 
Z tem wszystkiem  jednak te wyższe objawy nie zajmują go same 
przez się, lecz tylko o tyle, o ile mu przynoszą przyjemność, o ile 
są mu osobiście miłe i nie w ym agają zbytniego natężenia sił umy
słowych. Nie oddaje się im tedy dla ich wewnętrznej wartości, 
lecz ceni je  wyłącznie, gdy przy ich sposobności osiąga zadowo
lenie. Środek ciężkości jego działania sprowadza się zawsze ty l
ko do jego jednostkow ego bytu; tylko w nim widzi ostateczny 
cel swego postępowania, więc też nie przynosi żadnych ofiar na 
korzyść rozwoju owych wyższych objawów życia, lecz posiłkuje 
się niemi wyłącznie z egoistycznego punktu widzenia.

Poznanie prawdy, ukształtow anie piękna, urzeczywistnienie 
lego, co sam uznaje za dobre—są to cele „idealne,“ które go nie 
skłaniają do wyrzeczenia się zwykłych przyjemności życia. Od
danie się tym celom bez wszelkich względów osobistych, je s t 
mu zupełnie obcem, niezrozumiałein. W yrzeka się też spokojnie 
wszystkich tych celów, gdy pociągają za sobą jakiekolw iek nie
dogodności lub wym agają ofiary z miłych nawyknień. Jaźń swo
ją  staw ia ponad wszelkie „ideały" i zajmuje się ich treścią jed y 
nie o tyle, o ile spraw iają mu pewną przyjemność. Bezintere
sowność zaś w jakim kolwiek kierunku, uznanie jakiejkolw iek 
treści idealnej dla niej samej, przekracza jego nastrój osobisty
i nie powoduje jego działania. Zakres tedy motywów, zaprząta
jących jego umysł, je s t  nader szczupły i sprowadza się jedynie 
do jego  jednostkowego bytu.

Taż sama ciasnota umysłowa ujawnia się w stosunkach epi
kurejczyka do innych ludzi, oraz do rodziny, społeczeństwa, naro
du, państwa. I w tych stosunkach nie może się wznieść na sta
nowisko bezinteresownego zajęcia się swojem otoczeniem dla nie- 
go samego, lecz we wszystkiem, co go otacza, widzi jedynie śro
dek dla zaspokojenia swych osobistych dążności. To też św iat 
wszechludzki je s t  mu w gruncie rzeczy obojętny, chyba, że daje 
mu powód do niemiłych poruszeń a wtedy go nienawidzi — albo 
że z niego zaczerpać może podniety do zaspokojenia swych pra
gnień—co go robi łaskawszym dla niego.
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Nuwet w zakresie stosunków rodzinnych nie pielęgnuje uczuć 
sympatycznych. W rodzinie widzi jedynie instytucyę, m ającą na 
celu jego osobistą wygodę i nic więcej. Zajmuje się nią tylko 
z konieczności; najm niejsza dla niej ofiara je s t mu ciężarem nie
znośnym, natom iast żywi przekonanie, że obowiązkiem jej człon
ków je s t służenie i dogadzanie jem u wedle możności.

W sprawach społecznych, politycznych, dobroczynnych, reli
gijnych, wymagających zazwyczaj pewnej ofiary z osobistych wy
gód i przyjemności, nie bierze czynnego udziału. Zajęcie się nie
mi nadweręża jego spokój, więc niema powodu im się poświęcić. 
W skutek tego żyje wprawdzie w społeczeństwie, ale nie ze spo
łeczeństwem, wśród narodu, ale nie dla narodu. W yzyskuje kul
turę, postęp wszelkiego rodzaju na swoją korzyść, ale nie przy
czynia się do podniesienia kultury, do postępu na jakimkolwiek 
polu ludzkiej działalności. J e s t tedy pasożytem na ciele ludzko
ści, wysysającym jej soki żywotne, nie przykładając sit; w zamian 
za to niczem do przyspożenia je j zasobów.

Z powyższego okazuje się, że w każdym epikurejczyku, po
stępującym konsekwentnie w edług swych zasad, ujaw niają się 

dwie wady organiczne pod względem umysłowym, wynikające 
z braku rozwoju i kultury odnośnych czynników psychicznych.

Pierw sza wada wypływa z ■ braku rozwoju i kultury uczuć 
sympatycznych.

W spółczucie je s t  jednym  z najszlachetniejszych objawów du
szy. Rozwinięte w sposób należyty, staje się łącznikiem moral
nym między jednostką i otoczeniem, a. przez to bogaci umysł ca
łym szeregiem wzruszeń, stosownie do stanu, w jakim  się to o to 
czenie znajduje. Epikurejczyk zaś przytłum ia w sobie n a jp ie r
wotniejsze naw et zarodki współczucia, zam iast je  rozwijać i pie
lęgnować. W skutek tego ogranicza swe życie Umysłowe głównie 
poczuciem samego siebie i myślą o sobie. Nic. nie porusza g łę
biej jego stw ardniałego serca; nic go nie wyprowadza z sobko- 
stw a w szerszy świat, nie robi z niego uczestnika doli i niedoli 
innych. Zakres jego  zajęć staje sic; coraz mniejszym i ogranicza 
się w końcu tylko kalkulacyami osobisfeemi. Zam iast tedy postę
powego rozwoju uczucia przy pomocy poruszeń sympatycznych, 
widzimy w nim coraz większy zanik tego rodzaju poruszeń, 
a wskutek tego przerywa, się też coraz więcej jego związek mo
ralny z otoczeniem.

Drugą wadą, łączącą siej z powyższym zanikiem uczuć sym
patycznych, je s t  osłabienie zmysłu dla rzeczowego rozpatryw ania 
jakiejkolw iek sprawy, dla przedmiotowej rozwagi. Będąc zajęty
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tylko sobą, zadowoleniem swoich rozlicznych pragnień i zachcia
nek, epikurejczyk w draża sią stopniowo do bezwzględnego sub- 
jektyw izm u i w końcu traci zupełnie zdolność trak tow ania jak ie 
gokolwiek przedm iotu niezależnie od swych spraw osobistych, 
z objektywnego punktu widzenia. Dzięki temu i myślenie jego 
staje się jednostronnem , połowicznem, nie wnika w rzecz samą 
w sobie, co wym aga natężonej uw agi oraz oderwania się od sa
mego siebie, lecz przesuwa się tylko po powierzchni przedmiotów, 
a ocenia je  jedynie w związku ze swemi rachubami osobistemi.

Z tego wynika, że miłość praw dy dla praw dy je s t  mu zu
pełnie obcą. Ponieważ zaś wszelkie badanie praw dy, wszelki po
stęp nauki, zależy od w yrobienia przedmiotowych czynników my
śli ludzkiej, w łaśnie od miłości ‘praw dy dla prawdy, przeto epi
kurejczyk nie zdobywa się na poważną pracę w tym  kierunku, 
lecz zadaw ala się zazwyczaj lekkiem deklam atorstwem  nad naj- 
poważniejszemi kwestyam i i to zazwyczaj z tendencyą dogodzenia 
swym osobistym zachciankom.

Wada ta  w ystępuje też na jaw  jak  najw yraźniej w naturali- 
stycznym poglądzie na św iat epikureizmu. Ciasnota tego poglądu 
pozostaje w ścisłym związku z brakiem prawidłowego rozwoju 
dodatnich czynników życia umysłowego. W skutek jednostronne
go wywyższenia nad miarę własnego jednostkowego bytu, nie dziw, 
że dla epikureizmu niema w całym świecie nic wyższego nad ten 
byt jednostkow y. On tylko posiada świadomość i rozum, przej
muje się swemi stanami, pozostały zaś św iat je s t głuchy i niemy, 
sprowadza się jedynie do g ry  ciemnych sił fizycznych, stanow ią
cych jego istotę, a działających naturalnie bez rozumu i celu.

Zależności swojej od jakiegokolw iek wyższego duchowego 
pierw iastku wszechbytu, oraz związku z nim, epikurejczyk nie 
uznaje, bo to sprzeciwiałoby się jego sobkostwu, nakładałoby na 
niego obowiązek stosowania się do porządku rzeczy, od niego 
niezależnego, a więc ograniczenia swej dążności dogadzania wy
łącznie samemu sobie, .lego ciasny indywidualizm nie może się 
wznieść na stanowisko ogólniejsze, uniwersalne, uznające ducha 
powszechnego, jako źródła bytu jednostek, jako  czynnika, żyjące
go w nich i domagającego się ich zjednoczenia z celami wszech- 
światowemi, przekraczającemi nieskończenie szczupły zakres indy
widualnych potrzeb i dążności. To wszystko są wym agania, nie- 
licujące z egoistycznym  nastrojem epikurejczyka. Więc woli te
mu wszystkiemu zaprzeczyć, albo przynajmniej w szystkie te „tru
d ne /1 „metafizyczne11 kwestye pozostawić w zawieszeniu i postę
pować w życiu tak, jakgdyby on był najwyższym czynnikiem
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bytu, bez żadnych obowiązków dla kogokolwiek, prócz dla same
go siebie.

Pod względem etycznym, taki nastrój epikurejski je s t ró
wnież objawem wstecznym. Zam iast głębszego uświadomienia 
sobie norm postępowania, co je s t wynikiem praw idłowego rozwo
ju kultury  etycznej, epikurejczyk dochodzi konsekwentnie do za
przeczenia wszelkich norm, domagających sit; w czemkolwiek ogra
niczenia jego osobistego zadowolenia na korzyść celów ogólniej
szych. Stosuje się 011 do zwyczajów rodzinnych i towarzyskich, 
uwzględnia wym agania społeczne, podlega prawom obowiązują
cym, nie z poszanowania dla nich, z powodu ich istotnej w arto
ści, lecz wyłącznie dla tego, że odstępstwo od nich pociągałoby 
dla niego złe skutki. To nie są tedy dla niego normy, do k tó
rych stosować się winien dla ich doniosłości etycznej’, lecz tylko 
konieczne ograniczenia jego  swobody, którym  nolens volens pod
dać się musi, jak  to czynić musi również i odnośnie do porządku 
fizycznego świata. W łaściwą zaś normę, regulującą jego postę
powanie, uznaje wyłącznie w dogadzaniu samemu sobie i w po
siłkowaniu się całem swom otoczeniem, jako środkiem do osią
gnięcia tego celu. Norma etyczna sprowadza sit; tu do minimum, 
a więc też z tego stanow iska mowy być nie może o dalszym po
stępowym rozwoju etycznym.

Jakże  odmiennie przedstaw ia sit; altruizm  pod wszystkieini 
powyższemi w zględam i!...

Zaznaczono już powyżej, że altruizm, jako  zasada postępo
wania etycznego, je s t  objawem rozwoju uczuć sympatycznych, 
będących główną podstaw ą moralnej łączności jednostki z jej oto
czeniem. A choć całej etyki ze stanowiska psychologicznego 
oprzeć niepodobna wyłącznie na tych uczuciach, jak  to czynił 
Adam Smith w swej „Teoryi uczuć moralnych,“ 1750, gtlyż nieza
l e ż n i e  od osobistej sympatyi uznanie obowiązujących norm działa
nia je s t niezbędnym warunkiem nastroju etycznego -co w sposób 
niezbity dowiódł Kant w swej „K rytyce rozumu praktycznego,“ 
I7HN to jednak nie ulega wątpliwości, że rozwój uczuć sympa
tycznych je s t jednym  z najpotężniejszych współczynników kultury 
etycznej.

Rygor prawa moralnego, podobnie jak  i praw logicznych, 
ma charakter objektywny, narówni z prawami przyrody, gdyż 
tkwi w samej organizacyi psychicznej człowieka, a więc nie zale
ży od sympatyi lub antypatyi jednostki. W ymagania jego atoli 
tracą na swej surowości i urzeczywistniają się w sposób etyczny, 
gtly jednostka przeniknięta je s t  duchem sym patyi dla przedmiotu
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działania i wykonywa ochoczo, z własnego popądu, owe wym aga
nia prawa moralnego. To też bliższe wniknięcie w isto tę uczuć 
sympatycznych, a więc i altruizmu, w przeciw staw ieniu do ego
istycznego epikureizmu, stanowi jedno z najw ażniejszych zadań 
etyki naukowej. Dotkniem y tego zadania tu ta j w najogólniej
szych zarysach.

Psychologia zajmuje się w nowszych czasach nie mało uczu
ciami sympatycznemi; pomimo to nie doszła do ostatecznych wy
ników, określających ściśle isto tę  tych uczuć. Sądzę, że punktem 
wyjścia w tym względzie powinna być analiza najprostszych 
objawów, jakie napotykam y w stosunkach małżeńskich i ro
dzinnych.

Miłość wzajemna mężczyzny i kobiety je s t wprawdzie pier- 
wiastkowo popędem fizyologicznym, wspólnym człowiekowi i zwie
rzętom. Ale popęd ten je s t właśnie sam przez się wyrazem bra
ku zadowolenia każdej strony z samej siebie i szukania dopełnie
nia w obopólnem zjednoczeniu. Tu już tedy czynnik jednostkowy, 
egoistyczny ustępuje bezpośrednio pierw szeństw a czynnikowi al- 
truistycznem u, a to służy za punkt wyjścia do dalszego rozwoju 
tego ostatniego, a nawet często do jego  zupełnego zapanowania 
nad egoizmem. Dla tego też miłość małżeńska, wraz z rozwojem 
psychicznym, przybiera w człowieku odcień idealny i staje się 
często oddaniem sit; jednej strony na korzyść drugiej, dla niej sa
mej, bez wszelkiej egoistycznej rachuby, z ponoszeniem często 
bardzo dotkliwych ofiar z osobistego dobrobytu, z życia nawet.

Toż samo widzimy i w miłości macierzyńskiej. Fizyologi- 
cznie tkwi ona niew ątpliw ie w zupełnem zjednoczeniu matki 
z dzieckiem przed jego  wydaniem na świat. Przywykłszy do te 
go zjednoczeniu, m atka i po narodzinach dziecka nie odrywa się 
od niego, nie przeciw staw ia się jemu, lecz odczuwa bezpośrednio 
swoją łączność z niem; żyje nie dla siebie, ale dla niego. Też sa
me czynniki działają i odnośnie do stosunku dziecka do matki, 
•lego przyleganie do niej, a następnie przywiązanie je s t również 
wynikiem pierwotnego, życiowego zjednoczenia dziecka z matką. 
W tym wypadku, jak  i w poprzednich, dążność altru istyczna wy
tw arza nowe ukształtow anie się stosunków etycznych, jakiem  je s t 
rodzina.

.luż z tych kilku przykładów okazuje się, że altruizm  polega 
zasadniczo najprzód na poczuciu pewnych niedostatków  odosobnio- 
nego, jednostkow ego bytu, jako  cząstki szerszej całości, nie cało
ści w sobie, a następnie na szukaniu odpowiedniego dopełnienia 
w otoczeniu i oddaniu się jemu dla niego samego bez rachuby
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samolubnej, w celu brania udziału w życiu i rozwoju szerszej, do
skonalszej całości.

Jasną jest rzeczą, że te czynniki altruizmu bogacą umysł 
całym szeregiem nowych motywów i rozszerzają coraz bardziej 
zakres działania osobnika po za jego byt jednostkowy. Ujawnia 
się tedy tutaj źródło odśrodkowego postępu w nieskończoność. 
Najrozliczniejsze przedmioty, treścią swoją, same przez się, budzą 
w tym kierunku zajęcie osobnika i rozwijają coraz bardziej zdol
ność jego do wyrzeczenia się siebie dla tych przedmiotów, uzna
nia ich wyższości, oddania się im na usługi i przyczynienia się 
przez to do dobra szerszych zakresów otoczenia.

Prócz rodziny zawdzięczają tym czynnikom altruistycznym  
swe istnienie i coraz pełniejszy rozwój najrozliczniejsze formacye 
towarzyskie, społeczne, państwowe, ogólnie ludzkie, humanitarne.
I religia, uznanie i oddanie się Istocie Najwyższej, wypływa z te
go źródła. Żywotność wszystkich tych objawów opiera się nie 
na. rachubach egoistycznych, ani na „umowach,“ ani na gwałcie 
lub bojaźni, lecz na owych dążnościach altruistycznych, dzięki 
którym osobnik oddaje się bezinteresownie ogólniejszym, wyższym  
formom życia, jako cząstka większej całości, jako członek pełniej
szego ustroju.

Że tak je s t istotnie, że tylko*tchnienie prawdziwego, szczere
go altruizmu podtrzym uje i rozwija owe wyższe objawy, a dążno
ści egoistyczne, jednostkow e pociągają za sobą ich rozstrój, upa
dek o' tein, niestety, świadczy w sposób przerażający przeżyw a
ny przez nas straszny stan anarchii, w którym  jednostkow a sa
mowola wyrzeka się wszelkich szlachetniejszych poruszeń altrui- 
stycznych, a ma na oku wyłącznie samą siebie.

A gdy z drugiej strony widzimy, że tylko chętne i zarazem 
ofiarne zrzeszenie sit; jednostek w imię wyższych zadań, przeciw 
działa skutecznie takiemu rozstrojowi i zaszczepia w społeczeń
stwie nowe życie natenczas wątpić nie można o twórczej sile, 
altruizmu w przeciwstawieniu do destrukcyjnych czynników egoi
zmu. Smutne przejścia chwili obecnej i oparte na nich doświad
czenie po winny by raz przecie przekonać o tein zwolenników do
ktryn egoistycznych. Ale, niestety, przejmując sic; swemi teorya- 
mi, przesadnym indywidualizmem, egoiści nie chcą zrozumieć, że 
system at kopernikański ma swe zastosowanie i w etyce, że św iat 

['nie obraca się około człowieka, że jednostka nie je s t  punktem 
środkowym ruchu powszechnego, lecz przeciwnie, że człowiek, 
jednostka ciążą ku wyższemu światu i w ruchu około niego speł
niają swe przeznaczenie.
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Wspólnie z odśrodkowym kierunkiem  dążności altruisty- 
cznych rozw ija się w umyśle ludzkim i zmysł przedmiotowy, ogra
niczający nadm ierny rozwój subjektywizmu. W miejsce poglądu 
wyłącznie podmiotowego na spraw y lmlzkie i świat wogóle, usta
la sit; w osobniku coraz bardziej objektyw ny punkt widzenia, w y
zwalający sit; z drobnostkowych względów indywidualnych, a ma
jący  na oku, wedle możności, rzecz sam ą w sobie, niezależnie od 
tendencyj, upodobań i niechęci osobistych. Piękno dla piękna 
(sztuka dla sztuki), prawda dla prawdy (nauka dla nauki), dobro 
dla dobra (cnota dla cnoty)—oto wyniki nastroju altruistycznego, 
w którym  osobnik zużytkow ywa swe siły i zdolności, jako środki 
dla urzeczywistnienia celów, uznanych za bardziej wartościowe, 
niż przyjem nostki bytu  indywidualnego.

Na tem stanow isku jednostka poczuwa sit; jako  przynależna 
tlo wyższego św iata ducha i z własnego popędu, bez zew nętrzne
go nacisku, często wśród trudnych lub niebezpiecznych warunków, 
z narażeniem swego dobrobytu, życia nawet, w yrzeka się osobi
stych celów, aby wedle możności swojej przyczynić się do urze
czywistnienia najwyższych ideałów doskonałości. A chociaż peł
ne ich osiągnięcie wśród danych warunków życia je s t niew ątpli
wie utopią, to jednak praca w tym kierunku podnosi ducha ludz
kiego na coraz wyższy szczebel rozwoju i daje rękojm ię dalszego, 
nieskończonego postępu.

W ten sposób dążności altruistyczne łączą się ściśle z szero
kim poglądem na świat, jako ustroju, w którym  osobnik jedno
stkow y stanowi cząstkę składową, organ, żyjący życiem całości, 
przeniknięty jej duchem i pełniący w niej pewne funkeye dla do
bra ustroju powszechnego. W tym też związku z całością tkwią 
zasadnicze normy postępowania osobnika, normy etyczne, tlo k tó
rych zastosować się musi, jeżeli chce stanąć na wysokości swych 
zadań życiowych i urzeczywistnić cel swego istnienia.

Z powyższych danych okazuje sit;, że altruizm  zaw iera w so
bie daleko więcej zasobów żywotnych, niż egoizm; że kierunek 
odśrodkowy postępowania, dążący do celów, leżących poza bytem 
jednostkowym , ma przed sobą daleko szersze pole działania, dale
ko bogatszą w czynniki etyczne przyszłość, niż egoistyczny kie
runek dośrodkowy, choćby naw et urozmaicony najwytworniejszym  
epikureizinem. Altruizm, jak słońce, promienieje na wszystkie 
strony w nieskończoność, przed nim stoi otworem św iat cały; 
w najdalsze i najciemniejsze jego  zakątki wnosi on światło, cie
pło i życie. Egoizm, natom iast, jako  zwrot, osobnika ku samemu 
sobie, kurczy i ścieśnia coraz bardziej pole działania człowieka;
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nikomu niczem nio służy, pozostawia w ciemności i zimnie swe 
otoczenie. Pod jego  wpływem m arnieją bezpłodnie największe 
zdolności jednostkow ego bytu, bo ześrodkowywując swą działal
ność w kierunku zwrotnym, czysto subjektywnym , słabną w mo
notonii tego kierunku.

Tak tedy porównawcza ocena owych dwócli przeciwległych 
kierunków postępowania ludzkiego, w ypada stanowczo na korzyść 
altruizmu. Na podstawie tej oceny nie można wprawdzie potę
piać bezwzględnie dążności, mających na celu samozachowanie 
oraz dobro, zadowolenie osobnika działającego. Zwolennicy teo- 
ryj egoistycznych, jak  np. Herbert Spencer („Zasady etyk i,“ prze
kład polski, 1884), wykazali jasno, naw et do przesady,, doniosłość 
egoizmu, jako  czynnika przyczyniającego się do wszechstronnego 
rozwoju jednostki ludzkiej, jako  jednostki. Ma też słuszność ten 
myśliciel, gdy mówi, że „troskliwość o samego siebie, powodują
ca zdrowie i wesoły nastrój umysłu, je s t dobrodziejstwem dla dru
gich, gdyż szczęście i smutek są zaraźliwe.“ Ale zasadnicza kwe- 
stya etyczna w tej sprawie nio polega na wykazaniu doniosłości 
życiowej jednego i drugiego z powyższych kierunków postępowa
nia,, w ich odosobnieniu od siebie, lecz na tem, k tóry  z tych kie
runków ma mieć przew agę w postępowaniu, t. j. jakim duchem 
człowiek przejąć się winien w swej działalności? czy altruizm, 
czy też egoizm i epikureizm m ają być jego przewodnikami na 
drodze życia?

Rozwiązanie tej kwestyi na korzyść altruizmu, jako czynni
ka,, będącego z jednej strony wytworem wyższej kultury etycznej, 
a zawierającego z drugiej strony daleko bogatsze zasoby rozwoju 
na przyszłość, nie pociąga za sobą bynajmniej wymagania, aby 
osobnik przejmował się ascetyzmem i w yrzekał się wszelkiej dba
łości o zaspokojenie swych potrzeb i osiągnięcie możliwie pełnego 
zadowolenia ze swego życia i działaniu,. Tu idzie o nastrój za
sadniczy, k tóry przeniknąć winien naw et tego rodzaju dążności; 
idzie o to, czy ze stanow iska etycznego mogą one być uznane 
za górując,e i ostateczne, czy też żądać należy, aby się podpo
rządkowały pod wyższe dążności altruizm u i w ich duchu rozw i
ja ły  własne swe zasoby?

Tu właśnie dochodzimy do określenia wzajemnego do siebie 
stosunku owych dwóch przeciw ległych kierunków postępowania ze 
zaznaczonego już powyżej stanow iska organicznego. Osobnik je s t 
organem, narządem w ustroju otoczenia, członkiem jego. Ażeby 
módz spełnić swe funkeye w sposób należyty, musi się rozwinąć 
wszechstronnie i ześrodkować w sobie odpowiedni zasób sił fizy



cznycli i moralnych. Cel zaś ten osiągnąć może tylko dbałością
0 zachowanie życia i jego  praw idłowy rozwój, oraz o zaspokojenie 
swych rozlicznych potrzeb, zarówno fizycznych, jak  moralnych. 
Ma tedy każdy osobnik i pewne obowiązki wzglądem samego sie
bie, które sumiennie spełniać winien.

Będąc atoli tylko narządem szerszego ustroju, a nie samoist
nym pełnym ustrojem , osobnik nie może i nie powinien mieć na 
myśli zaspokojenia swych potrzeb, jako jedynego i najwyższego 
celu swej działalności. W artość i znaczenie organu polega na 
funkcyi, jak ą  spełnia w organizmie, więc też zaspokojenie potrzeb 
osobnika służyć winno tylko za środek, podniecający jego żywo
tność, dodający mu sił i świeżości do wykonania czynności, jak ie  
w ynikają z jego cząstkowego stanowiska w ustroju otoczenia, ja 
ko całości.

Nad wszelkiemi tedy dążnościami jednostkowem i, nad zado
woleniem i przyjemnościami osobnika, górować winna w nastroju 
jego dbałość o dobro wyższe, ogólniejsze, owej całości, w której 
skład wchodzi. Tylko ta  dbałość stanowi o jego istotnej wartości 
w ustroju czy to rodziny, czy społeczeństwa, narodu, państw a, 
ludzkości, wreszcie bytu w ogóle; tylko ochocze i prawidłowe 
spełnianie ciążących na nim czynności w tym ustroju, a, więc obo- 
uńązltów, nadaje jego działaniu charakter etyczny i wynosi go 
wysoko ponad marność bytu jednostkowego, jako oderwanego od 
szerszej całości.

Organ sam w sobie wzięty nie ma racyi bytu; tylko w ustro
ju  organicznym nabiera odpowiedniego znaczenia. Podobnież i je 
dnostka, żyjąca tylko w sobie i dla siebie, nie posiada rzetelnej 
wartości, je s t  nikłą cząsteczką, pyłkiem, rozdmuchiwanym na w szyst
kie strony przez huragan czasu, bo nie ma oparcia o byt stały, 
niezmienny w swej istocie, postępujący naprzód ku celom życia 
powszechnego. Tylko, w drażając się w służbę tych celów powsze
chnych, jednostka w rasta w ustrój swego otoczenia, bytu w ogóle, 
staje się jego  członkiem, a przez to przysw aja sobie czynniki je 
go nieskończonego rozwoju, bierze udział w tym rozwoju i speł
nili przez to swe właściwe przeznaczenie.

W miarę coraz ściślejszego zjednoczenia się z ustrojem po
wszechnym i coraz sprawniejszej działalności na korzyść jego po
stępu, jednostka dosięga zarazem i coraz większego zadowolenia 
z siebie, coraz pełniejszej szczęśliwości. Ale taki wynik jej al
truizmu nie je s t  bynajmniej objawem przez nią przewidywanym
1 nie dla niego poświęca się ona dobru powszechnemu. Ona czy
ni co do niej należy, spełnia swą funkcyę bezinteresownie, bez
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względu na swój własny dobrobyt, w przeświadczeniu, że służba 
około szerszych zakresów bytu je s t obowiązkiem, wypływającym  
z jej istnienia, z jej sił żywotnych i zdolności. Jedynie dzięki po
rządkowi moralnemu świata, działalność w tym kierunku pociąga 
za sobą ostatecznie dla jednostki działającej zadowolenie wew nętrz
ne, z góry jednak przez nią nie zamierzone, lecz wynikające z po
czucia coraz ściślejszej łączności z szerszemi kręgami bytu, wresz
cie z samą jego Istotą. To poczucie przynależenia do większej 
całości, do ustroju o niewyczerpanych siłacli żywotnych podnosi 
osobnika, odnawia ciągle zasoby jego indywidualnego bytu i do
daje odwagi do coraz większego poświęcenia rachub egoistycznych 
na korzyść dobra innych, powszechnego. Przeciw staw ia się to po
czuciu nędzy moralnej i przesytu, jak ież  natury  rzeczy je s t  udzia
łem egoisty, naw et przy najw iększej wybredności epikurejskiej.

Wiadomo, że teorye egoistyczne usiłują wyprowadzić i naj
wyższe objawy altruistycznego poświęcenia z czynników samolub- 
stwa, a mianowicie z zadowolenia, jak ie  działającemu spraw iają 
takie czyny pośv ięcenia. Więc dowodzą, że mając na oku to w ła
sne zadowolenie, a ltru ista  oddaje się przedmiotowi swej miłości, 
pieści go, pracuje dla niego, przynosi mu nawet, w razie potrze
by, w ofierze życie swoje.

Wszelkie atoli tego rodzaju wywody altruizmu z czynników  
egoistycznych polegają na pomieszaniu właściwych motywów al
truistycznego działania z jego wynikami, jego przyczyn ze skut
kami.

Osiągnięcie celu jakiegokolwiek czynu pociąga za sobą z na
tury rzeczy uczucie zadowolenia bez względu na motywa czynu. 
Bandyta czuje zadowolenie, gdy uchodzi bezkarnie ze zdobyczą 
swoją, ale motywem jego czynu nie było osiągnięcie tego zado
wolenia, lecz osiągnięcie samej zdobyczy, naturalnie, o ile można, 
bez wszelkiego dla siebie niebezpieczeństwa. W podobny sposób
i czyn poświęcenia,, gdy cel swój osiąga, ma za skutek uczucie 
zadowolenia. Czyż ratujący tonącego nie ma być zadowolonym, 
gdy mu się uda wyrwać wodzie ofiarę? Czyż koniecznie musi 
czuć niezadowolenie z powodu swego czynu, a,by egoista nie po
sądzał go, iż zaryzykował życie swoje dla uratowania życia bli
źniego, nie z miłości ku niemu, lecz jedynie dla tego, że mu czyn 
tuki przyjemność sprawia? Przecież jasną jest rzeczą, że nie miał 
nawet czasu na tego rodzaju kalkulacye; to też one nie mogły 
być wcale przedwstępnym motywem jego czynu. Widział, że 
człowiek tonie i wskoczył do wody, mając na myśli jego urato
wanie i nic zgoła innego. Udało mu się c<d osiągnąć, więc się
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naturalnie z tego raduje, ale nie w przew idyw aniu tej radości wsko
czy ł do wody.

Nie mogąc, wobec takich objawów, zaprzeczyć faktyczności 
bezinteresownego czynu altruistycznego, teorye egoistyczne usiłują 
takowy wyprowadzić z czynników samolubnych przy pomocy przy
stosowania się do warunków bytu, nawyknienia, dziedziczności
i innych współczynników rozwoju. Dziś, mówią, człowiek etycznie 
wychowany uznaje swoją łączność z innemi osobami oraz przyna
leżność do szerszego ogółu i poświęca się im często bez rachuby 
egoistycznej. Ale stało się to możliwem tylko wskutek kultury  spo
łecznej, k tóra rozszerzyła w idnokrąg umysłowy osobnika i wpoiła 
w niego przekonanie, że dobro innych i ogółu je s t warunkiem  je 
go własnego dobra. Więc według tego altruizm  w gruncie rzeczy 
nie może się wyrzec swej genezy egoistycznej; sprowadza się on 
z tego stanow iska do tak zwanej „kooperacyi egoizmów.“

W tym duchu mówi Spencer (1. c.): „Dla osiągnięcia naj
większej sumy szczęścia, każdy powinien być więcej egoistą niż 
altru istą." Ale z biegiem rozwoju społecznego, altruizm  staje się 
„rozkoszą współczuciową, k tó ra  doświadczającego jej nic nie ko
sztuje, a je s t  bezpłatnym  dodatkiem do jego przyjemności egoi- 
stycznych“... „Dopóki przewyższają cierpienia, mówi dalej, dopó
ty  nie je s t  rzeczą pożądaną, aby każdy człowiek gorący brał udział 
w świadomości innych; lecz ze wzrostem przewagi przyjemności, 
uczestniczenie w świadomości bliźnich stanie się zyskiem rozkoszy 
dla wszystkich.“

Nie trudno spostrzedz, że tak i epilcurejshi altruizm, dążący 
do powiększenia własnej przyjemności przejęciem się przyjemno
ściami innych, je s t  w gruncie rzeczy najprostszym  egoizmem i nie 
daje się urzeczywistnić na tym „padole płaczu,“ gdyż pomimo 
najświetniejszego postępu stosunków społecznych, zawsze cierpie
nia różnegoJJrodzaju i śm ierćjze swemi sinutnemi skutkam i istnieć 
będą na ziemi. Nadto, skoro nie je s t  „rzeczą pożądaną" brać 
udział w cierpieniach bliźnich, natenczas byłoby logiczniej nie mó
wić wcale o altruizmie, aniżeli odraczać jego działalność aż do 
owego nieprawdopodobnego czasu, gdy rozkosz powszechna zapa
nuje na ziemi.

Wreszcie, taki egoistyczny charakter altruizm u nie daje się 
wcale pogodzić z jego pierw otną samoistną naturą, różną zasadni
czo od egoizmu. Sam Spencer wyznaje, że „własna ofiara nie 
mniej jes t pierwotną od samozachowania.“ Więc je s t rzeczą natural
ną, że altruizm  rozw ija się wraz z kulturą etyczną, że tak powiem, 
z własnych zasobów, a nie w zależności od czynników egoizmu.

E P T K U R E I Z M  I A L T R U I Z M .  2'M)
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Można i należy uznać, że w człowieku obok altruizmu uja
wnia się i egoizm; można nawet zaznaczyć, że dotąd dążności 
egoistyczne przew ażają faktycznie u większości ludzi; ale pomimo 
to nie ma żadnych danych do wyprowadzenia altruizm u z m oty
wów egoistycznych. Z egoizmu może się w skutek rozwoju w y
wiązać tylko coraz bardziej wyrafinowany egoizm, jak  o tem 
świadczy epikureizm. Ale z niego nigdy powstać nie może altruizm, 
jako kierunek postępow ania o m otywach i dążnościach wprost 
przeciwnych. Egoizm je s t kierunkiem psychicznym dośrodkowym; 
altruizm —odśrodkowym; niepodobna ich tedy sprowadzić do wspól
nego mianownika Tylko ciasny sposób myślenia egoisty podkła
da altruizmowi swoje małostkowe motywy, bo nie może się prze
jąć jego nastrojem, ani wznieść na stanowisko, uznające zasadni 
czy związek jednostkow ego bytu ze swein otoczcniem, ze światem 
w ogóle, jako wielkim ustrojem  wszechbytu.

H e n r y k  S t r u y e .



POBYT KOŚCIUSZKI i NIEMCEWICZA
w Jim eryce ')

(w la Lach 1797 i 1798).

Poszukiwania w zbiorach rękopisów w Stanach Zjednoczonych 
dostarczyły mi szeregu dat, dotyczących powtórnej podróży Kościu
szki do Ameryki, odbytej w tow arzystw ie Niemcewicza, po uwol
nieniu obu z więzień petersburskich. Daty te, chociaż ścisłe i nie
wątpliwej autentyczności, daw ały tylko wytyczne punkta do zobra
zowania usposobienia Kościuszki, jego  zamiarów, przyjęcia, jakiego 
doznał od ludzi rozm aitych stronnictw , i wrażenia, jak ie  wywierał.

Obecność przy nim tak pilnego pam iętnikarza, jakim  był 
Niemcewicz, stanow iłaby wyjątkow o pożądaną dla biografa Ko
ściuszki okoliczność, gdyby nie smutne oświadczenie samego Niem
cewicza,, że obszerne notatk i do pam iętnika, spisywane przez nie
go podczas podróży morskiej i pobytu w Ameryce, oddane komuś 
na przechowanie, zginęły bezpowrotnie a).

Jakaż  była radość piszącego, gdy nie zrażony tem oświad
czeniem, po długich poszukiwaniach, w rozm aitych księgozbio
rach krajowych i zagranicznych, natrafił nareszcie w jednej 
z bibliotek na rękopis, który, mylnie zaetykietow any w katalogu, 
okazał się w łaśnie owemi opłakaneini przez Niemcewicza notatkam i

') /  niewydanych dokumentów.
“) Podrób przez Szweeyę i pobyt, w Anglii są, juk wiadomo, wydruko

wano. Równic/, i druga podróż, po Ameryce, w latach 1K07 H, odbyta p r z e z  

samego Niemcewiczu.



z pierwszej podróży po Ameryce. N iestety, brakow ało w nim 
pierwszego zeszytu, obejmującego podróż morską, a paroletnie 
poszukiwania jego dotąd nie odniosły skutku. Mamy więc tu lukę 
pomiędzy „Podróżą do Szwecyi i A nglii“ a pobytem w Filadelfii 
(w kilka dni po przyjeździe), od którego zaczyna się znaleziony 
rękopis. Lukę tę  częściowo zapełniamy z innych źródeł; również 
i opowieść Niemcewicza uzupełniamy niektóremi ze znalezionych 
w Ameryce dokumentów.

Z obszernego pam iętnika Niemcewicza (pisanego w przeważnej 
części po francuzku, gdzieniegdzie tylko pod koniec zwracającego 
się ku polszczyźnie) dajemy zaledwie szereg wyciągów i to z pierw- 
szej jego  części, obejmującej wspólny pobyt z Kościuszką, a zamy
kamy ustępy te wyjazdem Kościuszki. To, co zostaje jeszcze, 
stanowi m ateryał pośrednio tylko interesujący biografa Kościuszki 
(jako obraz miejsc, gdzie był czynnym i portre ty  ludzi, z którymi 
m iał do czynienia), lecz bardzo jeszcze ciekawy tak dla życiopisu 
Niemcewicza, jako też i ze względu na zaw arty  w nim obraz ro
dzącego się nowego państwa, i narodu, tak dziś w ybitne stanow i
sko zajmującego w cywilizacyi Zachodu. Mamy nadzieję wydać 
w swoim czasie cały ten pamiętnik, a, może, jeśli los przyjazny po
zwoli, z odnalezionym pierwszym zeszytem.

Niemcewicz nie był ani głębokim myślicielem, ani w ogóle 
człowiekiem zdolnym do zrozumienia psychologii takiej duszy, jak 
kościuszkowska. To też wiadomości, bezpośrednio dotyczące Na
czelnika, są nad wyraz szczupłe, jak  na człowieka, który  nieod- 
stępow ał go niemal na chwilę. Znajomość charakteru Kościuszki 
pozwala domyślać się, że, prócz rosnącego odosobnienia między 
nim a Niemcewiczem, przyczyną tej powściągliwości mógł być for
malny zakaz wzmianek o nim, wydany przez Naczelnika, zakaz 
wytłómaczony ujawnioną wielokrotnie podejrzliwością ówczesnego 
rządu am erykańskiego względem ludzi demokratycznych przeko
na,ń'). Natomiast, jako  obserw ator chciwy nowych wrażeń i skru
pulatnie, niemal drobiazgowo je  notujący, duje Niemcewicz bogate
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') W Z ydu  Jc.//'e.rnona przez Ramlall’a czytamy: „On (Kościuszko) dziel
nic służył Stanom Zjednoczonym podczas ich walki rewolucyjnej a doznał n'o- 
rącetfo uznania ze strony Waszyngtona; lecz nic zabezpieczyło to go od obni
żających napuści •/.<• strony przeciwników republikanizinu, a zwłaszcza zgniło- 
listero (toul-moathed) (!ohbet’n. Sądzono nawet, że był jednym z tych, prze
ciw którym skierowane było „prawo o cudzoziemcach.11 (Itandall. Life »/ 
Jefferson, 1H.">H. T. III, sir. li:.).



tło, im, którem  biograf-psycholog może już rozwijać uczucia i my
śli, z jakiem i przyjmować mógł Kościuszko wrażenia, odbijające 
się w duszy Niemcewicza, jak  w płytkiej i gładkiej szybie wodnej; 
kreśli miejsca, ludzi i drobne wypadki, wśród których wypadło 
żyć obu, a między owymi ludźmi byli i tacy, z którym i blizko 
i długo żył Kościuszko w czasie swej służby amerykańskiej. 
Dlatego też nie wahamy się zaliczyć świeżo odkrytych pam iętni
ków Niemcewicza do najciekawszych z tych, jak ie  po sobie zo
stawił.

*

* *

Nie m am y — jak  rzekliśm y — szczegółów, dotyczących po
dróży morskiej. Zastąpić je  winniśmy kilku listami, zaznacząją- 
cemi pożegnanie z Anglią i polecenia do Ameryki.

Posłem amerykańskim  w Londynie był wówczas Rufus King;
o jego życzliwym udziale w ułatw ieniu wyjazdu Kościuszki do 
Ameryki świadczą dwa następujące listy  Kościuszki: jeden urzę
dowy, pisany po francusku w Londynie, do osoby posła, drugi 
przyjacielski, po angielsku, do Kinga, jako  dobrego znajomego, 
datow any z Bristolu, k tóre niżej przytaczam y:

KOŚCIUSZKO DO R. KINGA.

„Le Gćnćral Kosciuszko a 1’honneur de rem ercier Son Ex- 
celUmce M onsieur l’Envoyó des E tats Unis de l’Amórique de toutes 
los peines qu’il a, eu la bonte de se donner pour lui procurer un 
batim ent faisant yoile pour rAm órique. Son ami, M. Niemcewicz, 
aura 1’honneur de faire sa cour a Son Excellence demain vers le 
midi; il sera l’in terprete des sentimonts de reconnaissance et de 
vćnćration que le Gćnćral Kosciuszko lui a voućs pour la, vie.“

Le 3 ju in  1797.')

') ()einernł Kościuszko ma zaszczyt dziękować .Ie#o EJkuceleneyi |>. Po
głowi Stiinrtw Zjednoczonych Ameryki zn wszystkie trudy, które łnHkuwie 
podjut illu dostiirezeniu mu statku, płynącego do Ameryki. 1’rzyjuciel jeĵ o,
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KOŚCIUSZKO DO R. KINGA.

Bristol, 16 czenuca 1797.
„Pani o!
Z wielkiem zadowoleniem odpowiadam na ostatni list pań

ski, będąc w stanie przy tej sposobności w yrazić gorące podzię
kowania za w szystkie kłopoty, k tóre przedsięwziąłeś podczas mego 
pobytu w Londynie. Twoje wspaniałom yślne serce nie zakreśliło 
sobie granic i nie przestałeś się opiekować mną w B ristolu i w Ame
ryce '). Zostaję więc ja k  najserdeczniej Ci obowiązany, a to tem 
bardziej, iż, na to nie zasłużyłem. Bądź przekonany o mej wiecznie 
trw ałej wdzięczności dla Ciebie i o zaszczycie, do jakiego będę 
się zawsze poczuwał, kreśląc się z wielkim szacunkiem i przyw ią
zaniem Twym powolnym sługą.“

T. Kościuszko.

„/'. S. Byłem specyalnie proszony przez p. Van der Horst, 
konsula am erykańskiego i jego uprzejmą rodzinę, abym przyjął 
mieszkanie w ich domu, gdzie traktow ano mię czulej, niż gdybym 
był członkiem icli rodziny. Nie możesz, Panie, wyobrazić sobie, 
jak ą  troskliw ość i przyjacielską staranność okazywano mi. Martwi 
mię bardzo, iż nie jestem  w stanie w ykazać im stopnia wdzię
czności, odpowiadającego moim uczuciom z tego powodu i doró
wnywaj ącego ich czułości dla mnie. Bądź tak łaskaw podzięko
wać im za mnie.

Będę miał zaszczyt pisać do Ciebie z Filadelfii, dokąd udaję 
się z kapitanem  Lee, ze względu na to, że sta tek  jego  je s t dogo
dniejszy dla człowieka w mojein położeniu8). Pójdę za Tw ą radą 
i będę czynił wszystko, cokolwiek mi nakażesz.

Przyjmij jeszcze raz moje szczere i pełno szacunku dzięki10).

p. Niemcewicz, będzie, miał zaszczyt złożyć szacunek ,lê <> Kkscclencyi jutro 

około połuduiii; będzie on tłóinuczem uczuć wdzięczności i czci, które (Jenerał 

Kościuszko żywić dla uieyo nie prze,sianie przez całe życie.

:i czerwca 171)7.
1) Posyłając mu listy polecające do osób, o których niżej będzie mowa. 
s) Nie potrzebujemy przypominać czytelnikom, że wskutek c i ę ż k i c h  

i niezaleczouych ran z pod Maciejowic, Kościuszko nie. mój>ł wcale chodzić.
") Li./r mul (!orrcH)>tm<h’.)ice u/' Hufun King by (Hiarles King. N. York. 

1805. T. III, str. IKK IM).



List ten był odpowiedzią na przesłany przez K inga list po
lecający do Jan a  J a y a ,  gubernatora w Nowym Yorku. L ist ten 
znaleźliśmy w innym zbiorze korespondencyj. Brzmi 011 tak:

RU FUS KING- DO J . JA Y ’A.

Londyn , 10 czerwca 1797.
„Drogi Panie!
Mam zaszczyt przedstaw ić Ci G enerała Kościuszkę. Spędzi 

on pewien czas w N. Yorku, a mając wszelkie ty tu ły  do szacunku 
i poważania, doświadczy, nie w ątpię o tem, wszelkich objawów 
życzliwości i troskliw ości, jak ie  tylko mogą mu być okazane.

Generałowi tow arzyszą dwaj jego współrodacy i przyjaciele 
z których jeden, p. Ju lian  Niemcewicz, je s t  prawdopodobnie jego 
krewnym. Pozwalam  sobie polecić jego i ich Twemu szacunkowi 
i Twej przyjaźni, oraz pozostaję z zupełnym szacunkiem,

Drogi Panie,
Twym powolnym i wiernym  sługą,“

R u fu s  K in g 1).

O entuzyazmie, z jakim  przyjm ował Kościuszkę lud am ery
kański, świadczy następująca k ró tka  relacya, k tó rą  znaleźliśmy 
w rzadkich bardzo egzemplarzach dzienników ówczesnych.

„Następującą ważną wiadomość przedrukowujemy z dziennika 
filadelfijskiego pod datą  1!) b. m.:

„Na sta tku  Adriana, pod kapitanem  Lee, przybyłym  tu wczo
raj z Bristolu, przyjechał jako pasażer ów słynny Obrońca P raw  
Ludzkości, odważny lecz nieszczęśliwy Kościuszko, Generał pol
ski, w tow arzystw ie dwóch polskich panów (gentlemen). Gdy sta
tek przybił do portu, dowódca garnizonu, będąc poinformowany, 
że generał-w eteran znajduje się na nim, pow itał go salwą fede
ra ln ą2); gdy zaś spuszczono kotwicę, dowódca fregaty  spuścił sza
lupę, kierow aną przez 8 dowódców statków  i podjechał, aby przy
jąć generała i odwieźć go na ląd. P rzy  wylądowaniu powitano 
go potrójnym wiwatem a składając dalsze dowody szacunku po-
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1) The correMpondance and 1’nblic 1'apcrn o f John Jay. Pul nam and Sons 
N. York, 1803. T. IV.

’ ) T. ,j. tyle strzałów armatnich, ile jest stanów w Związku (jak wów
czas 1(1). Salwa federalna jest jedyną prerogatywą prezydenta Związku.
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wszechuego dla tego wielkiego charakteru, obywatele obstawali 
przy tein, by zawieźć go własnoręcznie do jego  mieszkania...“ ')

Nie próbujemy oddawać uczuć, z jakiem i Kościuszko przyj
mował to przyw itanie w edług form przepisanych dla osób sto ją
cych na czele narodów, te objawy czci i sym patyi ludu, w itające
go w ni 111 nie tylko i nie tyle szerm ierza o jego niepodległość, ile 
obrońcę „Praw  Ludzkości.“

Z dwóch tow arzyszów  Kościuszki, jeden, Libiszewski, jako  
muzyk, znalazł niebawem zajęcie w orkiestrze teatralnej w Fila
delfii z opłatą 10 dolarów tygodniow o (jak dowiadujemy siej z pa
m iętnika Niemcewicza) i prawdopodobnie zaraz zamieszkał oso
bno; nie wspomina bowiem o nim później Niemcewicz, a z listów 
Kościuszki, które niżej przytoczym y, widać, że nie odbywał z nim 
podróży do W hite’a i Grates’a.

Wśród osób, które znalazł Kościuszko w Filadelfii, znajdo
wał się doktor Beniamin Rush, osobistość bardzo w ybitna i zna
na w owym czasie, z k tó rą  prawdopodobnie spotykał się Kościu
szko podczas wojny o niepodległość. Pod jego to kierunkiem 
młodzież ówczesna ćwiczyła się w szpitalach do zawodu lekar
skiego; oji był organizatorem  pomocy lekarskiej podczas wojny, 
był także i gorącym  patryotą  i szczerym republikaninem, przyja
cielem (la tes’a i stałym  jego  korespondentem. On to namówił 
Kościuszkę do opuszczenia Filadelfii wobec grasującej tam żółtej 
febry. Jako  powaga lekarska, obejrzał rany Kościuszki i dał 
stw ierdzoną przez następujące wypadki prognozę w liście tlo Ga- 
tes’a, datowanym  z Filadelfii 8 września, którego ustęp odnośny 
przytaczamy.

D-r RU SH DO GA TES’A.

Filadelfia, J  'września 1797.
„Mój drogi przy jacielu!
Sławny nasz przyjaciel, Kościuszko, opuścił to miasto przed 

kilkom a, dniami. J e s t  on obecnie mile i gościnnie ulokowany u ge
nerała W hite’a w Brunswicku. W szystkie rany  jego  są uleczone. 
Jedna z nich w okolicy lędźwiowej pozostawiła w stanie parali- 
tycznym biodro i nogę. Czas przyczynił się cokolwiek do przywró-

') „ I lic Daily Adwertiser11 New York. Niedziela, 21 sierpniu, 17!>7 r. 
W Bibliotece publicznej w Bostonie. Tłum istotnie wyprzą^ł konie z powo
żą Kościuszki i pociągnął go przez miasto.



cenią ruchów. N ie tracę nadziei, iż jest ju ż  zdolnym do chodzenia '). 
Będzie jednak zawsze kulał— to i cóż? Posługując się starą grą 
wyrazów, rzec można, że „każdy krok, który uczyni, będzie mu 
przypominał o jego patryotyzmie i odwadze."

Nie wątpię, iż złożysz mu szacunek w Brunswick. Jakbym 
rad był widzieć wasze pierwsze spotkanie! Dusza jego pełna ży
wych drgnień dla przyjaźni. Kocha nawet imię Twoje..."

Namowy Rusha, zaproszenia White’a i Gates’a — dawnych 
przyjaciół i towarzyszów boju—skłoniły Kościuszkę do opuszczenia 
zakażonej przez żółtą febrę i wyludnionej Filadelfii. Pamiętnik 
Niemcewicza zaczyna się od ostatnich dni pobytu w tem mie
ście. Jemu też oddajemy głos dla dalszej opowieści.

Z PAMIĘTNIKA NIEMCEWICZA.

29 sierpnia.

„Przed opuszczeniem Filadelfii miałem przyjemność ujrzeć 
jej ciało prawodawcze zgromadzone. O I I-ej zrana gubernator 
udał się do lokalu senatu, gdzie połączone były obie izby. Zająw- 
szy miejsce prezydującego senatu, w ygłosił mowę, w której zdał 
spraw ę z położenia rzeczy pospolitej w Pensylw anii, je j finansów, 
środków zabezpieczających, k tóre przedsięw zięto przeciw zarazie, 
wówczas panującej. P rzytoczył powody, dla których nie dał zgo
dy swej na ostatni dekret legislatury, polecił troskliw ości obu izb 
przepisy, k tóre należało uczynić, zwłaszcza zaś szkoły i wychowa
nie wogólo. Przem ówienie jego  było jasne, proste i poprawne, 
bez wszelkich ozdób retorycznych, takie, słowem, jak ie  powinni 
w ygłaszać urzędnicy, nie potrzebujący ani wzruszać, ani pochlebiać 
namiętnościom.

W ygląd zgromadzenia, chociaż nie miał nic imponującego, 
był jednak szanowny. Senatorowie zajmowali pierwsze rzędy, 
reprezentanci za nimi, wielki stó ł mieścił się przed biurem prezy- 
dyalnem, na którem  znajdow ały się ustaw y praw  i wiele papierów. 
Przy nim dwóch służących. Wszyscy byli w codzienem odzieniu 
i bez szpad. Było to zgromadzenie ludu nowego, nie zepsutego 
przez zbytek, złożone z rolników  o białych włosach, z kwakrów
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i t. cl., lut) tak przynajmniej wyglądające. Ci, którzy znają bli
żej kraj, tw ierdzą, że zepsucie rozpowszechniło się już w znacznej 
mierze, przeważnie w wielkich miastach, i że isto ta  nie odpowiada 
tej powierzchownej prostocie, k tó rą  podziwiamy u przedstawicieli.

Po ukończeniu mowy gubernator pożegnał Zgromadzenie 
i oddalił sią. Przedstaw iciele natychm iast opuścili salą senatu 
i zeszli na dół do swojej własnej. Mieszczą sią oni podobnie, jak  
i na górze, w półkolu; każdy ma krzesło i pulpit; speaker (prze
wodniczący) ma trybuną nieco wzniesioną, a niżej mieści sią se
kretarz. Jeden z członków zrobił kilka uwag o odmowie przez 
gubernatora swej sankcyi, inni odpowiedzieli mu, że postąpow ał 
zgodnie z prawem, które mu zarączała konstytucya.

Woźny ogłosił przybycie sekretarza rzeczy pospolitej. K ra t
ki otw orzyły sią, przybyły wszedł, ukłonił sią przewodniczącemu, 
powiedział o przedmiocie swojej misyi. W tak i to sposób guber
nator komunikuje sią z obu izbami. Po oddaniu papierów prze
wodniczącemu, oddalił sią. Przeczytano projekt prawa, nakazują
cy podatek dziesiątego dolara dla pomocy ubogim. Obrano ko
m itet z pięciu członków dla traktow ania z lekarzam i, obejrze
nia szpitali i t. d. Po przeczytaniu projektu do praw a speaker 
bierze go i pyta sią:

— Does the house agree to the resolution ? (Czy izba przyj
muje postanowienie?)

Powtarza zapytanie to dwukrotnie. Milczenie jest znakiem 
zgody; speaker mówi wówczas:

„Prawo zostało przyjęte"—i oddaje je sekretarzowi izby. Prze
noszą je następnie do senatu, a jeśli ten sią zgadza, odsyłają do 
gubernatora; podpis gubernatora nadaje projektowi sankcyę i czy
ni go prawem. Jeśli gubernator nie zgadza się, odsyła go do izby 
zo swemi uwagami. Jeśli potem a/ :i obu izb zażądają tegoż de
kretu, staje się on prawem, pomimo niezgody gubernatora. Przed
miot debatów nie był bardzo doniosły, a wszystko odbywało się 
z największym spokojem. Senat zakomunikował także izbie po
słów propozycyę, którą tam wniesiono, a mianowicie, czy nie by
łoby roztropnem, wobec panującej epidemii, odroczyć dalsze posie
dzenia, zwłaszcza, że nie było nic ważnego na porządku dziennym 
i że zbliżał się czas nowych wyborów. Zawieszono więc posie
dzenie bez oznaczenia terminu nowego zgromadzenia. Przed opu
szczeniem sali skarbnik udzielił każdemu z obecnych przekaz do 
skarbu. Każdy z obecnych członków otrzymuje po trzy dolary 
za każdy dzień, kiedy był obecnym w izbie, a prócz tego wypła
cają mu się koszta podróży. Tegoż wieczora spotkałem kilku
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członków izby, wracających do domu z małą walizką w trokach. 
Cokolwiek będą mówili, dopóki kraj ów będzie miał przedstawi
cieli, podróżujących w ten sposób, nie potrzebuje obawiać się 
przekupstwa ani tyranii.

Warto może zaznaczyć, że generał Mifflin, gubernator Pen- 
sylwanii, zdumiewająco podobny jest do naszego Zakrzewskiego.

Przez cały czas naszego pobytu, żółta febra, debaty nad jej 
przyczyną, dysputy lekarzy co do sposobu jej leczenia, odezwy 
rządowe, brutalne kłótnie dzienników, trap iły  Filadelfię w sposób 
okrutny. Alarm był jeszcze większy, niż samo zło. 86.000 mie
szkańców opuściło miasto. Ulice były puste, a pustkę tę  przery
wały tylko pogrzeby. D-r Rusli nam aw iał Kościuszkę, aby odje
chał; generałowie W hite i Gates, dawni jego przyjaciele, naglili 
go częstymi listami, aby przyjechał do nich. Zdecydowaliśmy 
się więc opuścić miasto.

Nowy Brunswick oddalony je s t od Filadelfii zaledwie na 
05 mil, co stanowi, licząc cztery mile angielskie na jedną polską, 
Hi'/4 naszych. Z trudnością wynajęliśmy powóz parokonny za 32 
dolary czyli 16 dukatów. Gorzej jeszcze było, gdy wypadło pła
cić za mieszkanie i życie. Zgodzone było po 10 dolarów za każde
go z nas, a 5 za służącego tygodniowo. Mr. Johnson znalazł je 
dnak sposób kazać nam zapłacić 50 dolarów za 12 dni. Można 
z tego sądzić o nadzwyczajnej drożyźnie w kraju.

Opuściliśmy Filadelfię w środę o O-ej zrana.
Nie można poznać kraju lub mieć pretensyę do dokładnego 

jego opisania, przebiegając go w karetce pocztowej. Ograniczę 
się więc do wrażeń, których doznałem od ogólnego jego wyglądu 
lub od niektórych przedm iotów poszczególnych.

Uprawa, budynki, wszystko przypomina, że kraj ten niedawno 
został zaludniony przez ludzi ucywilizowanych. W szystko je s t no
we, wszystko, zdaje się, datuje od wczoraj. Drogi nie są jeszcze 
utrzym ywane przez rząd, a zły lub dobry ich stan zależy od po
ry roku.

M iasta składają się przeważnie z jednej ulicy mniej lub wię
cej długiej. Widziałem w nich w arsztaty  rzemieślnicze i sklepy 
z produktami pierwszej potrzeby. Pospolitem  je s t też zjawiskiem, 
że właściciele gruntów  m ieszkają w m iasteczku i codziennie uda
ją  się do swych ferm, bardzo mało odległych.

Dokoła Filadelfii dają się widzieć liczne wille, przeważnie 
drewnianie, o architekturze lekkiej i wytwornej. W szystkie są 
na biało pomalowano i m ają zielone żaluzye, co nadaje im wesoły 
wygląd. Nie widać tu, jak  w Anglii, owych pięknych ogródków,
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pełnych kwiatów, ziół i krzewów, których rozmaicie cieniowana 
zieloność spraw ia tak miłe wrażenie na oko; nie widać również 
owej wielkiej staranności w utrzym aniu. W szystko tu  zdaje sit; 
zmierzać jedynie ku korzyści. Niema parków, domy otoczone 
są trawnikam i, które przechodzą w pola, pokryte zbożem, g iyką  
lub innemi roślinami siewnemi.

Dają się jednak widzieć z przyjem nością zdumiewające szyb
kością postępy pracy i zapobiegliwości ludzkiej. W szystko tu 
je s t  dziełem jednego stulecia; cofając się dalej wstecz, nie w idzi
my nic w wyobraźni, prócz pustyni i dzikich. Nie widać tu, .jak 
w Europie, świątyń, wieżyc, ruin dawnych zamków gotyckich, 
pomników, które przenoszą nas w minione wieki i odtw arzają 
doby barbarzyństw a, feudalizmu, w szystkich stopni, przez które 
u.nysł ludzki przejść musiał, zanim doszedł do tej doskonałości, 
jak ą  obecnie dostrzegam y, zarówno w zakresie rządu, jak  i umie
jętności. Podróżny przebyw a tu tylko w teraźniejszości, gdy 
tymczasem w Europie tysiączne przedm ioty przenoszą go do prze
szłości; znajduje tam daleko obszerniejsze pole dla wspomnień 
i słodkich marzeń. W odległości dziesięciu mil przejeżdżaliśmy przez 
Francfort, małe miasteczko, zawierające (50 domów, a rozrzucone 
nad przejrzystą rzeczułką. Most przez nią przerzucony, je s t  dosyć 
ładny i mocny; w szystkie domy nowe i drewniane. Dalej zatrzy
maliśmy się w Washington Taverne, aby popasać nasze konie. 
Spotkaliśmy tam rodzinę, k tó rą  żółta febra wygnała z Filadelfii, 
a która znalazła tu przytułek. O berżysta nikczemnie korzysta 
z icli rozpaczliwego położenia, każąc sobie płacić po 50 pi astrów  ') 
na tydzień, jedynie za użycie dwóch małych pokojów, nie licząc 
w to życia.

.lochaliśmy dalej do Bristolu przez krainę płaską, usianą fer
mami. Pola ich pokryte były kukurydzą więcej niż jakiem  innem 
zbożem. Wśród pszenicy i gryki sadzają tu grusze, brzoskwinie, 
a zwłaszcza jabłonie; w zimie bowiem jabłecznik je s t zwykłym 
napojem w tym kraju, jak  woda z rumem w locie. Olbrzymie 
i prastare lasy, które pokrywały kraj' ton całkowicie przed przy
byciom europejczyków, ustąpiły teraz miejsca gojom. Nio są to 
już puszcze, lecz małe, przyjemne laski, las czarny, jak  u nas na
zywają. Nie spotykałem wcale jodeł; zdaje się, że zastępują je 
tu cedry. Najbardziej pospolitem drzewem je s t dąb. Naliczają 
tu do dziesięciu jego gatunków : jedne są podobne do naszych, in-
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ne mają liście dłuższe, wązkie i ząbkowane. Najpospolitszem po 
dębie drzewem jest kasztan. Wszystkie te drzewa są opleciono 
girlandami dzikiego wina.

Na obiad przybyliśm y do Bristolu, małego miasta, leżącego 
na wyniosłym brzegu Delavaru. Jeśli kraj, któryśm y przebiegali 
dotychczas, całkowicie pokryty kukurydzą i drzewami owocowe- 
mi, zamykającemi zewsząd widnokrąg, nie daje nigdzie przerwy, 
przez k tó rą  oko mogłoby zajrzeć w dal, jeśli kraj ten je s t zbytnio 
przeładowany, a przez to  ponury, to nic nie może równać się pię
kności i wesołości położenia Bristolu.

D elavar płynie tu w całym m ajestacie; je s t  bardzo szeroki, 
a wody jego  jasne i przejrzyste. Miasto Burlington, rzucone po 
drugiej stronie w państw ie Nowym Je rse y ’u, ożywia ten krajobraz 
bogaty, rozległy i urozmaicony.

Kilka statków  po 60 tonn znajdowało się w przystani. Byli 
to przeważnie podróżni z Filadelfii, szukający, jak  i ty lu  innych, 
przytułku na wsi. Mocno żałowałem, żem się rozminął z p. Cłife, 
który  opuścił tę  miejscowość tegoż poranka. Mieliśmy natom iast 
tow arzystw o konsula hiszpańskiego, doskonałego gaw ędziarza, k tó
ry znajdował, że niema kraju  wolniejszego i szczęśliwszego od 
Biskaji. Jedliśm y obiad z dawnym dostaw cą żywności podczas re- 
wolucyi. Opowiadał nam o rozm aitych niepowodzeniach, których 
doświadczył, zwłaszcza, gdy gw ałtow ny w iatr zatrzym ał go ra
zem z trzystu  wołami, uniemożliwiając przebycie Delavaru. Obiad 
bez wina kosztow ał nas dwa dolary.

Przebyliśmy Delavar w Trenton, stolicy Jersey, sławnej dzię
ki zwycięstwu, które odniósł tu Washington nad Messami, a któ
re podniosło ducha i odwagę Amerykanów, przygnębionych tylu 
niepowodzeniami.

Od Trenton Delavar przestaje być spławnym. Pośpiech 
przeszkodził nam obejrzeć katarakty, które są tego przyczyną.

Princetown wyróżnia się tylko swojem kollegium, którego 
gmach, dosyć obszerny, wzniesiony został przed rewolucyą.

W nocy przybyliśmy do Kingstown, miasteczka, liczącego 
około dwudziestu domów. Zamieszkaliśmy w oberży bardzo do
brze utrzymywanej przez rodzinę holenderskiego pochodzenia, któ
ra jednak zupełnie zapomniała język ojczysty. Naprzeciw mie
ści się dosyć pokaźny dom; objaśniono mnie, iż należy on do sta
rego marynarza, k tóry przez trzydzieści lat narażając się na przy
gody, powziął wreszcie rozumne postanowienie używania w spo
koju owoców swej pracy. Mieliśmy dobrą kolacyę i dobry nocleg, 
płacąc za wszystko I £ dolara.
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Nazajutrz, !5J sierpnia, wyruszyliśmy w dalszą drogą a o dzie
siątej przybyliśmy do Nowego Brunswicku, gdzie stanęliśmy w do
mu generała Wliite.

Położenie m iasta je s t  bardzo nizkie; samo m iasto dosyć zna
czne w stosunku do warunków kraju. Oddalone od większych 
miast, a otoczone dosyć ludną i żyzną miejscowością, dostarcza 
0110 środków spożywczych po cenach niższych niż gdzieindziej. 
Rzeka R aritan, spław na dla statków  do (>0 tonn, stanowi dogodną 
drogę wodną. W pada ona w morze u Amboy w !) milach od No
wego Brunswicku. Amboy nie mogło nigdy stać się miastem lian- 
dlowem; zbytnia blizkość Nowego Yorku sta ła  temu na przeszko
dzie. Cały więc handel państw a Jersey  odbywa się przy pośredni
ctwie Nowego Yorku lub Filadelfii. Kraj wszakże musi być za
możny, a rolnictwo kwitnąć, wszędzie bowiem widać ziemie do
brze uprawme, w zrastające szybko m iasta i mieszkańców używ a
jących dobrobytu.

Cały ten kraj obfituje w rudy żelazne; ziemia wszędzie ma 
kolor ciemno-czerwony; znaleziono naw et bardzo dobre rudy mie
dziane. Lecz brak rąk i drożyzna pracy sto ją na przeszkodzie 
ich eksploatacyi. Dopiero wówczas, gdy będzie więcej rąk, niż po
trzebuje ich upraw a ziemi, nadm iar ludności zwróci się do prze
mysłu.

Chwila ta  zdaje się je s t  jeszcze bardzo odległa: człowiek, 
lu, podobno, przekłada rolnictwo nad inne zajęcia, lub też woli 
być właścicielem, niż zarabiać na życie innym sposobem, chociaż
by bardziej zyskownym. W miarę tego, jak  zaludnia się jedna 
dzielnica., nadmiar jej mieszkańców szuka miejsca dla osiedlenia 
w krajach jeszcze nieuprawnych. Północ i Zachód ofiarują mu 
pustynie, które, pomimo przypływu em igrantów z Europy przez 
długi czas jeszcze nie zostaną zaludnione. Mimo to wszystko je s t 
tu obecnie siedm kopalni żelaza i dwie huty, w ytapiające 400 tonn 
żelaza lanego i 540 kutego. W stronę ku morzu kopiąc na g łę
bokość 50 stóp, natrafia  się na mlt-marsh  t. j. g run t błotnisty 
i słony; często znajdują się w nim olbrzymie muszle ostryg  oraz 
szl cielety mamutów.

Dom generała Wliite mieści się na wzgórzu i je s t  nieco od
dalony od miasta, (jenerał ten, połączywszy się z oszustem, u tra
cił znaczną część swego majątku. Mówią, że obecnie utrzym uje 
sią z m ajątku żony. Zły stan m ajątkow y uczynił go ponurym me- 
lancholikiem z człowieka wesołego i towarzyskiego, jakim  był da
wniej. Smutek zatruw a mu szczęście rodzinne. Ferm a jego  je s t 
dosyć zaniedbana: otrzym uje z niej zaledwie tyle, ile potrzebuje
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na utrzym anie rodziny i niewolników. W domu jego nie widać 
tego porządku, k tó ry  panuje zwykle w Ameryce. Wszędzie daje 
się dostrzedz duch niezadowolenia i zniechęcenia.

Pani W hite, urodzona w Charlestown w Karolinie Południo
wej, chociaż ma już la t blizko 30, co stanowi wiele w tym kraju, 
może uchodzić za piękną. Ma ona oczy czarne, tak  piękne i tak 
duże, jak  tylko mieć można. Świeci z nich ognisty tem peram ent 
południa, .lest wielkiego wzrostu i pełna, co nie szpecąc jej, na
daje jej wiele m ajestatyczności. Jedyna jej córka ma pięć lat. 
.lest to dziecko rozpieszczone, jak  większość dzieci w Ameryce. 
Można czasem usłyszeć ją  mówiącą do m atki:

— You damned w itch! (przeklęta wiedźma).
Najmniejsza niedyspozycya jej stanowi nieszczęście całego

domu. Zapytano raz panią W bite: gdyby m iała do wyboru jedno 
z dwu nieszczęść, stracenia męża lub córki, które by w olała?

— Zachować córkę — odpowiedziała bez wahania, nie krępu
jąc  się obecnością męża.

Trudnem  wydaje się do uwierzenia, że jedyny ogier, którego 
posiada generał, przynosi mu więcej, niż cała jego ferma. Za
płacił za niego 1800 dolarów, a- wynajmuje sąsiadom po 10 dola
rów dla pokrycia klacz. W ciągu roku zdarza się to 100 razy lub 
więcej, przynosząc mu przeszło 1000 dolarów. Miał jeszcze dru
giego ogiera, którego sprzedał za 2000 dolarów.“

.? wrześniu.
„W niedzielę byłem na mszy w kościele presbyteryańskim . 

Nagość świątyń protestanckich nigdy mi się nie podobała. Kult 
icb pozbawiony je s t wszystkiego, co potrąca o serce, lub działa 
na zmysły; brak tu muzyki ') i wszelkiej wystawności. Pastor 
wykonywa niezliczone miny (simaf/rees) z oczyma zamkniętemi 
i nawpół drżącym, nawpół natchnionym głosem wymawia: „módl
my się,“ poczem zaczyna modlitwę własnego układu, zwykle mi
sia,dującą psalmy, lecz daleką od ich podniosłej i wzruszającej 
prostoty. Śpiewają następnie psalm, dalej idzie nowa modlitwa, 
i kazanie. W szystko to trw ało blisko trzy  godziny. Kazanie liy- 
ło treści bardziej metafizycznej, niż moralnej. Nie wiem, czy sam 
kaznodzieja dobrze je  rozumiał.

') Zapewne spowodowany nlióstwcni parafii małomiasteczkowej. Pię
kna muzyka i Śpiewanie chóralne hymnów stanowi zwykły składnik nabożeń
stwa presbyteryańikiego (prtyp. wydaw.).
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W Brunswicku, jak i wszędzie w Ameryce, nie widać nędzy; 
każdy bowiem, kto chce pracować, ma zapewniony zarobek w ta 
kiej’ ilości, by mu starczyło na życie i może jeszcze odkładać. 
Nie widziałem w kościele ani jednej osoby, nietylko w łachm a
nach, jak  u nas bywa, lecz naw et źle ubranej '). Równość, usta
nowiona przez prawo, utrzym uje się tylko o tyle, o ile może i po
winna być utrzym aną, t. j. że prawo dla wszystkich je s t równo. 
Bogactwo i urząd dają pewne wyróżnienie, t,. j., osoby należące do 
tych klas, a zbliżone przez wychowanie i zamożność żyją z sobą, 
mało stykając się z resztą. Jednak  w życiu potocznem wszyscy 
są na stopie zupełnej równości. Najuboższy farmer, parobek, na
wet służący, nigdy nie stoi z o tw artą  głow ą przed zamożnym. 
Wszyscy mówią sobie „pan“ (Sir).

W brew prawom wszakże i obyczajom, próżność, chęć odzna
czenia się i wyniesienia ponad bliźnich, ujaw nia się naw et i tu. 
Ponieważ niema tytułów , jak : książę, hrabia, baron, zachowano 
ty tu ły  szarż, które noszono podczas rewolucyi; mówi się więc: 
generał, pułkownik, major lub w zarządzie cywilnym: gubernator, 
sędzia, doktor taki a taki.

Główhemi osobistościami w Brunswicku są: generał W bite,
pułkownik Bayard, sędzia Peterson i a d w o k a t........ a). Rodziny
ich są spokrewnione i żyją z sobą.' Kolejno zapraszają jedni dru
gich na obiady i herbaty. Byłem na jednem  z takich przyjęć. 
Oto z czego składał siej obiad: dwa, lub trzy  kapłony pieczone 
z sosem na maśle z ostrygam i i t. d.; rostbeef, jagn ię  gotowane, 
ryba lub szynka. Na. drugie danie: puddig lub to rt migdałowy, 
blamangć lub konfitury. Później zdejm ują obrus i podają owoce, 
migdały, rodzynki, kasztany i wino. Piją zdrowie prezydenta, 
w ice-prezydenta •) i kongresu. Damy opuszczają tow arzystw o, 
a panowie zostają gawędząc całeiui godzinami i wypijając toasty. 
Następnie przechodzą do pań i piją razem kawę lub herbatę.“

Opuszczamy tu parę stronic., poświęconych uwagom nad 
rewolucyą (a raczej streszczeniu jej przebiegu), wywołanym 
przez czytanie dzieła Ram say’a, z którem wówczas poznał się

1) Nic zaprzeczając, uogólnieniu wypowiedzianemu przez Niemcewicza, 
zaznaczyć wszakże winniśmy, że najbiedniejsze klasy w Ameryce zwykle do 
parni i i nie należą, gdyż kościoły utrzymywane si| kosztem parafian.

a) Nazwisko nieczytelni'.

*) Pierwszym był wówczas Adams, drugim Jefferson; należeli do prze
ciwnych solne stronnictw.
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Niemcewicz. Przechodzim y do wzmianki o wizycie u pastora, 
doktora Beach.

„Dom p. Beach je s t bardzo prosty i bardzo wiejski. Zam iast 
ogródka otacza go praw dziw y las drzew brzoskwiniowych, grusz 
i jabłoni. Udaliśmy się do niego z porucznikiem Both’ein i wi
dzieliśm y gałęzie drzew brzoskwiniowych, k tóre ułam ały się pod 
ciężarem owoców, zaścielając ziemię. Rodzina pastora składa się 
z trzech panien dorosłych; w szystkie zdawały sit; bardzo szczęśli
we ze swego odosobnienia."

Do czasu owego pierwszego pobytu wr domu W hite’a należą 
dwa następujące listy  Kościuszki do G ates’a, który, w brew  prze
widywaniom i ubocznej naw et wskazówce Rush’a, nie odwiedził 
Kościuszki w B runsw icku— może na, przeszkodzie sta ły  ku temu 
stosunki .jego z Whitem.

KOŚCIUSZKO DO GATES’A.

I września, 17!)/'.
„Drogi Generale!
Jestem  w domu pani Wliite, po ucieczce z Filadelfii. Mam 

zamiar odwiedzić Ciebie i z góry czuję wielkie zadowolenie z mo
żności uściskania Cię jeszcze raz. Szczęścia tego nigdy nie spo
dziewałem się. Bądź łaskaw  złożyć mój szacunek swej pani. 
Musi ona być bardzo uprzejmego usposobienia '), gdyż kochana 
je s t przez wszystkich, kto tylko zna ją  tu. Nie zapomnij także
o moich dawnych przyjaciołach i znajomych.

Z szacunkiem i poważaniem zostaję, Kochany Generale, Twym 
najpokorniejszym  i najpowolniejszym sługą.

T. Kościuszko.
Nowy Brunswick, 1 września. -)
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') Słowu to mogłyby nasunąć przypuszczenie, żo Kościuszko nie znal 
żony (lates’u. rl'uk jednak nie było. Zn czasów Rewoluoyi amerykańskiej na
leżał do „rodziny11 (t. j. kółku wojskowego) Cłates’a i odbywał podróż razem 
z nim i jogo żoną.

a) Autografie/,na korespondeneyu <iutes’a\v Tow. Hislorycznem w No

wym Yorku. Toni XXI, JN1 50.



D rugi list służy zapewne za replikę na odpowiedź G ates’a, 
której brulionu nie znaleźliśmy wśród jego papierów. Oto jego 
brzmienie:

KOŚCIUSZKO DO GA TES’A.

(Adres: Rose-Hill, w pobliżu N.-Yorku).

„Mój drogi Generale!
.leśli znasz dobrze moje serce, powinieneś spodziewać się, 

że nieuniknienie złożę szacunek Tobie i domowi Twemu, a w tym 
właśnie celu wyruszyłem z Filadelfii tą  drogą. Mam zamiar wy
jechać za trzy  dni od Generała W hite’a, udać się do Ciebie i za
bawić ta,m tydzień; chyba że wypuścisz na mnie psy swoje i wy
rzucisz mnie gwałtem  z domu.

Doskonale pamiętam o wszystkiem, czem jestem  Ci obowią
zany; a szacunek, poważanie, cześć i przywiązanie zbyt głęboko 
wraziły się w mojem sercu, abym nie usłuchał głosu uczuć tycli 
i nie czuł wspólnie z obywatelami tego kraju wdzięczności za 
Twe wielkie zasługi podczas wojny.

Mam tylko jednego przyjaciela i jednego służącego z sobą; 
z taką  to arm ią będę atakow ał dom Twój, lecz natychm iast pod
dani się Twemu dobremu, gościnnemu i przyjacielskiemu sercu. 
Mój najgłębszy szacunek Twej Pani. Zatrzym uję się na tem, abyś 
nie stał się zazdrosnym o mnie.

Twój szczery przyjaciel i najpokorniejszy sługa“

T. Kościuszko. ')

Wieść o przyjeździe Kościuszki rozniosła się szybko po Ame
ryce i doszła, do trzeciego z weteranów wojny o niepodległość 
a, blizkiego przyjaciela Kościuszki i G ates'a, na równi z nimi go
rącego republikanina, .lana Arm stronga, mieszkającego znacznie 
dalej na północ, nad rzeką Hudson. Był to wśród owego bliż
szego kółka republikanów /, czasów wojny umysł przeważnie lite
racki. Napisał parę życiorysów dla druku, które odznaczają się 
bawnością stylu i umiejętnością opowiadania; listy jego świadczą 
również o talencie literackim i znacznem oczytaniu.

') Papiery Oates’a w N.-Yorskimn Towarzystwie Historycznem, T. X \ f t 
,N!i 51. Datę listu łatwi) nkrertlić daty wyjazdu podanej przez Niemcewicza: 
list był pisany na trzy dni przed wyja/dem, więc (i-go września.
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Dowiedziawszy się — może z przytoczonego wyżej „Daily 
A dvertiser“ — o przybyciu Kościuszki do Filadelfii, pisał do Ga- 
t>es’a pod świeżem wrażeniem tej wiadomości (2(i sierpnia) list, 
z którego odnośny ustąp przytaczam y, jako  charakterystykę uczuć, 
k tóre żywili dla Kościuszki młodsi koledzy i przyjaciele:

ARMSTRONG DO GATES’A.

„Bardzo żywo obchodzi mię przyszły los Kościuszki. Pow in
niśmy usłać mu łoże z róż wśród nas. Mam nadzieję, że F iladel
fia nie zawładnie nim całkowicie, a jeśli jego  zamiarem je s t (jak 
to przypuszczam) życie czynne, nie znam miejsca lepiej do tego 
przydatnego, jak  brzegi tej rzeki. Znajdzie wśród nas przyjaciół, 
którzy go kochają, lud, k tó ry  go podziwia, piękną okolicę i łatw y 
dostęp do skarbów literatury , wygód życia i przyjemności wiel
kiego miasta, jeśli jego życzenia tam go zaprowadzą.

„Niezawodnie pisałeś już do niego, a zapewne będziesz jesz
cze pisał. Wspomnij’ mu o mnie jak najgoręcej, powiedz mu, jak  
byłbym zachwycony, gdybym go mógł widzieć gdziekolwiek, 
a zwłaszcza na brzegach mego Eufratesa, gdzie, podobny do Can- 
did’a, siedzę i filozofuję bez Panglossa, myśląc niekiedy o tym 
świecie, jako  o najlepszym, niekiedy zaś, jako o najgorszym 
z możliwych.

„Gdym dowiedział się o jego niewoli, o jego ranach, a przy
pomniałem sobie jego  cnoty i jego  odwagę, myśląc, że nic nie 
będzie w stanie obronić go przeciw wściekłości i nieżyczliwości 
Fortuny, sądziłem prawie, że wszyscy byliśm y w błędzie, i że, 
podobnie jak  Katonowi, przeznaczono nam było w ykryć błąd w osta
tniej chwili życia. Lecz teraz, gdy te własne rany  i nieszczęścia 
w róciły go nam, zaczynam być egoistą i nie tak  żle myślę o oko
licznościach, które zm ierzały ku tomu skutkowi, by nas połączyć 
znowu." ')

Wróćmy teraz do opowieści Niemcewicza.

„Opuściliśmy Brunswick w sobotę, 9-go września, udając się 
do G enerała G ates’a. Przebyliśmy kraj płaski, upraw ny i zalu
dniony w ten sposób, jak  droga z Filadelfii. Springfield, Fliza- 
bethtown i Newark są małemi miasteczkami, przez któro idzie
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droga, a o których pomówię obszerniej za powrotem. Po prze
byciu słonych bagien i tamy, ciągnącej się na kilka mil, przyby
liśmy bardzo późno w nocy do Hobocken. Zastaliśm y zajazd 
przepełniony marynarzami i innymi włóczęgami; wszyscy byli 
podochoceni i w świetnym humorze. Tow arzystw o to tańczyło 
w izbie na dole; dostrzegłem, że taniec był zupełnie podobny do tań 
ca naszych żydów. Musieliśmy obejść się bez kolacyi, gdyż w szyst
ko było spożyte; spaliśmy w bardzo złych łóżkach, a nazajutrz 
zapłaciliśmy bardzo drogo.

„W niedzielę zrana, 10-go września, widok pięknej rzeki Pół
nocnej ') i wieżyc Nowego Yorku w ynagrodziły mię cokolwiek za 
złą gościnę. Przebyliśm y rzekę w łodzi żaglowej przy sprzyjają
cym w ietrze i przypływie. Kosztowało to 10 szylingów. Je s t to 
dosyć drogo; lecz przynajmniej ludzie, którzy was wsadzają i wy
sadzają razem z powozem i rzeczami (co nie mało wym aga pra
cy) nie żądają napiwków, jak  w Europie, a zwłaszcza we W ło
szech. La bona rnanzia i T rinkgeld są prawie nieznane w Ame
ryce. W ylądowaliśmy powyżej nowego więzienia unikając w ten 
sposób kłopotu przejazdu przez miasto. Przejechaliśm y jeszcze 
ze dwie mile drogi okolonej willami i ogrodami. W reszcie w ska
zano nam bram ę domu generała G ates’a a) i niebawem znaleźliśmy 
się przed pięknym frontem, ozdobionym kolumnami korynckiemi, 
tworzącemi perystyl mieszkania generała.

„Na progu spotkał nas zwyciężca z pod Saratogi. J e s t  to 
staruszek, mający lat 75, dosyć rzeźwy jeszcze, grzeczny i bardzo 
wesoły, jak  na swój wiek.

„Prócz bitwy pod Cąmden, szczęście sprzyjało mu przez ca
łe życie. Urodzony w Anglii był przez długi czas w służbie an
gielskiej. Podczas rewolucyi oddał się z zapałem sprawie amery
kańskiej i od początku został generałem. Przy zawarciu pokoju 
prócz pensyi :l) i gruntów  udzielonych mu przez kongres, otrzym ał 
jeszcze od W irginii znaczny obszar ziemi. Ze sprzedania tego 
wszystkiego uzyskał spory kapitał; ożenienie sit; z panią Gates 
zwiększyło jeszcze ten majątek.
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’ ) T. j. Hudson.

a) Willa jego mieściła si<; tam, gdzie obecnie jest róg 2-ej avemie 
i 24 ulicy.

*) Wskutek ubóstwa skarbu amerykańskiego podczas wojny, wielu ofi
cerów nie pobierało pensyi, którą im wypłacono po zawarciu pokoju skapita
lizowaną.



„Posiadanie takiej żony jest prawdziwym skarbem dla tego 
starca. .Jest ona kobietą pięćdziesięcioletnią o tw arzy jeszcze 
przyjemnej i najszczęśliwszego usposobienia. Ona sama tylko mo
gła uprzyjemnić niedomagania i smutki tak  późnego wieku. Gdy 
widzi się, jak  żyje z sobą ta  para, gdy słyszy się żarty , drobne 
kłótnie i zazdrości, ujaw niające się między nimi, zdaje się, że to 
jest pierwszy rok pożycia dwudziestoletniego małżeństwa.

„Generał Gates nie mniej szczęśliwym jest w swoich spra
wach pieniężnych. Ferma, k tórą dzierżawi, odległa je s t  o trzy 
mile od Nowego Yorku; zawiera ona blizko 200 akrów ziemi, 
w spaniały dom, wirydarz, ogród owocowy i jarzynny, łąki i t. d. 
Należy ona do niejakiego Krllgers'a, kupca bardzo bogatego, 
a uważającego, że nie je s t  nim dosyć. Chciwość spekulacyjna 
skłoniła go do najgorszego z możliwych handlów. Licząc na wiek 
podeszły generała G ates’a, a, przypuszczając, że i żona jego  nie
daleką je s t grobu, wydzierżawił im grun ta  w posiadanie dożywo
tnie za 5,000 dukatów. Jak ież było jego zdumienie, gdy nastę
pnie u jrzał panią Gates, m ającą wówczas zaledwie lat 40 i w naj- 
lepszem zdrowiu. Państw o Gates korzystają z domu i gruntów  
już od 7 lat. Zatrzym ali dla siebie tylko w irydarz, ogród i łąkę 
mi (i krów i ;$ konie; resztę wydzierżaw iają za sumę blizko .!100 
funtów, tak, iż dawno wrócili włożony kapitał. Mają człowieka, 
który prowadzi całe ich gospodarstwo za 200 dolarów rocznie 
i środki pożywienia w naturze. Reszta obsługi składa się z m urzy
na, kucharki i służącej murzynki. Wszyscy są wolni, gdyż gene
rał dał wolność wszystkim  swym niewolnikom.

„Podczas całego czasu pobytu u generała G ates’a mieliśmy 
niezliczone w izyty w godzinach popołudniowych. Niepodobień
stwem dla mnie je s t spamiętać wszystkie te osoby; wymienię ty l
ko niektóre z nich.

„W idzieliśmy z tuzin Liwingstonów, płci męzkiej i żeńskiej, 
między innymi Edwarda i .lana, których żony są bardzo piękne 
(zwłaszcza ostatniego). U nich to po raz pierwszy widziałem 
w Ameryce europejski sposób prowadzenia domu: piękne powozy, 
wspaniałe konie, słudzy w liberyi, słowem, cały zbytek wcale nie 
demokratyczny.

„Liwingstonowie tem są w państw ie Nowego Yorku, czem 
Potoccy w Polsce, t. j. rodziną bardzo liczną i posiadającą obszer
ne m ajątki. Zapewniano mnie, że m ają do 600 dzierżawców, osia
dłych na ich gruntach i zależnych od nich. Można się domyśleć, 
że mają przew agę przy wyborach. Są oni w zawziętej nieprzy- 
jaźni z obecnym gubernatorem  Nowego Yorku, p. Jay , a ponie
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waż jes t 011 dobrze w idziany przez rząd, w ystarcza to, aby Li- 
w ingstonowie byli w opozycyi *)•

„Odwiedzała nas także liczna rodzina Stuverson’ów 2), panny 
Broom, panna Johnson, siostrzenica |>. Sm itha z Baltimore, pani 
W innings z Delawaru, młoda osoba, bardzo przystojna, bardzo 
interesująca, śpiewająca, rysująca i t. d., a przy tych wszystkich 
zaletach, mająca męża rozpustnego, spędzającego życie zo swemi 
murzynkami i zaniedbującego żonę; wreszcie panna Nickolson.

Za sąsiadów mieliśmy państwo Vilette. Fani Y ilette jes t 
słynną szachistką, rozumna i wykształcona, lecz trochę zanadto 
lubi miasto, jak na żonę kwakra. Mąż jej bardzo dobry, przy
wiązany w wysokim stopniu do żony i do swego ogrodu, k tóry  
uprawia własnemi rękami.

„Drugim sąsiadem je s t p. Brigide, gaduła, bufon i błazen.“

Opuszczamy opisanie N. Yorku ,i w izytę z Gate8’em do klu
bu wigów.

„Klub w H ale Gate '•') nie był jedynem  miejscem, dokąd za
wiózł mnie generał Gates, udając się do m iasta; w izyty i chęć 
otrzym ania nowin nic były jedyneini pobudkami naszej podróży; 
udaliśmy się także na m iasto po,m ięso, ryby, jarzyny. P atrza
łem na tego szanownego starca, zakupującego własnoręcznie pro- 
wizye, z większym szacunkiem, niż na szamerowanego m arszał
ka rosyjskiego, dającego posłuchanie gromadzie umundurowanych 
lokajów.

2(50 POBYT KOŚCIUSZKI T NIEM0EWTCJ5A W AMERYCE.

') .1 <'s(. to ,jedno /. tych objaśnień, które często spotykamy n Niemce
wicza, n które cechują jego innysłowość: nie ilostrzegając głębszych przy
czyn, wymyślił płytkie, (fates, Liwingstonowie i całe stronnictwo, do któ
rego należeli, byli republikanami i demokratami; partya zaś, która wybrała 

Waszyngtona, a zwłaszcza ówczesnego prezydenta, Adams’a, miała aspinicye 
monarchiczne, a w każdym razie konserwatywne. Niechęć więc do .lny’a 
pochodziła z różnicy przekonań politycznych, lecz nie odwrotnie. Dla tej 
samej przyczyny usuwał się i Kościuszko od ludzi, należących do stronnic
twa Adams1!!, czego Niemcewicz nie umiał sobie wytłumaczyć, jak tylko dzi
wactwem i mizantropią, coraz bardziej w ten sposób oddalając się duchowo 
od Naczelniku.

2) O z y  n ie  S t u i v e s a n t  V

*) Nazwa ta („Furtka Piekielna11) zapożyczona od burzliwego wyjścia, 
znajdującego się na końcu Kast ltiver cieśniny, oddzielającej l,ong Island 
od lądu. (l ‘rzyp. wyd.).



Opuściliśmy z wielkim żalem dom generała G ates’a i jego 
uprzejmej żony. Z niemałym trudem  usadowiliśmy na łodzi gene
rała Kościuszkę, a uściskawszy jeszcze raz gen. G ates’a, k tó ry  nas 
odprowadził do brzegu rzeki Północnej, przeprawiliśm y się pomyśl
nie przez rzekę. Rychło przebyliśm y szosę przeprowadzoną przez 
pewne tow arzystw o wśród słonego bagna a ciągnącą się na milę 
polską. Siano z tych łąk je s t bardzo surowe; bydło żywi się niem, 
w braku lepszego; używają go także do nawozu. B agna te cią
gną się bardzo daleko i widać je  jeszcze około Elizabethtown, ró
wnież juk po drodze do Brunświcku od strony rzeki R aritan. Mię
dzy New arkiem a Nowym Jorkiem , na przestrzeni dziesięciu mil 
przebyw a się dwie rzeki Passaik. Obie mają wodę bardzo przej
rzystą  i są spławne dla małych statków. Do przepraw y służą 
dwa bardzo ładne mosty.

„Newark je s t wesołem miasteczkiem, mającem kilka ładnych 
domów. Blizkość Nowego Jo rku  spowoduje niezawodnie szybki 
jego  rozkw it. Z tam tąd je s t tylko (3 mil do Elizabethtow n, dokąd 
przybyliśm y o południu."

Opuszczamy bardzo ciekawy i charakterystyczny opis Eliza
bethtown i tow arzystw a je g o .— Tu później po wyjeździe Kościu
szki, osiadł Niemcewicz i ożenił się.

Kościuszko skorzystał z tego przystanku w podróży, aby 
przesłać kilka dziękczynnych słów G ates’owi.

KOŚCIUSZKO DO GATES’A.

„Drogi Generale!
Nie mogę się uspokoić, dopóki nie wynurzę chociaż części 

zobowiązań, jak ie  winienem Twej dobroci i gościnności, której 
doświadczyłem w domu Twoim. Gdyby życzenia moje mogły od
powiedzieć uczuciom mego serca, byłbyś najszczęśliwszym czło
wiekiem na ziemi. W ierzaj mi, że wdzięczność moja nie wstrzym a 
się nigdy przed żadną sposobnością jej okazania oraz przekonania 
Cię, o moim zupełnym szacunku i przywiązaniu.*1

Twój najpokorniejszy i najpowolniejszy sługa 
T. Kościuszko.

Elizabethtown, na Lewis River.

(N otatka G ates’a o odbiorze na odwrotnej stronie: 3 paździer
nika 17i)7).
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Dalej kontynuje Niemcewicz:

„Przebywszy trzy  tygodnie w Elizabetlitown (użyłem ten czas 
na polowanie, czytelnictw o i na odwiedzanie tow arzystw a) opuści
liśmy to miasto 20 października udając sią do Brunswick; je s t  to 
miejsce, którebym  chętnie obrał za przytułek dla siebie. Położe
nie jego  je s t piękne i zdrowe, tow arzystw o równe; nie ma ani 
kłótni, ani plotek. Domy Brackersów Livingstonów, prezydenta 
Dayton’a są interesujące. Zresztą można przyjemnie spędzać wie
czory w domach francuzkicli. Poznałem tylko rodzinę Massonów; 
lecz w Elizabethown liczą do 120 Francuzów obojej płci, wszyscy 
pochodzą z kolonij. Wreszcie zaletą Elizabetlitown je s t jego bliz- 
kość do Nowego .Jorku: wodą można tam  zajechać w 1,! godziny.

„W Brunświku stanęliśmy znowu w domu generała W hite’a, 
którego rodzina była po dawnemu gościnną i uważną. Bayardo- 
wie i Pattersonow ie byli po dawnemu uprzejmi a miasto również 
smutne, jak i za pierwszego pobytu.“

Opuszczamy tu znaczne ustępy. Przechodzimy do spotkania 
■/, prezydentem, który wówczas podróżował. Mieszkance Brun- 
świku zajęci byli przygotowaniam i do jego przyjęcia.

„Obrany został, pisze Niemcewicz, kom itet dla przygotow a
nia przyjęcia; prezydent i w iceprezydent jego, mieli utrzym ywać 
porządek przy stole oraz przyw itać najwyższego urzędnika pań
stwa. Kilka wieczorów poświęcono na omówienie tej ważnej spra
wy. W reszcie p. Adams przybywa, lecz na dwie godziny przed 
oznaczonym czasem. Nic nie było przygotowane: to też widzie
liśmy milicyę pieszą i konną przebiegającą po mieście, urzędników 
wkładających peruki na wywrót, elegantów przybiegających z na- 
wpół spiętemi trzewikam i. S trzał armatni powitalny dał się sły
szeć w półgodziny po tem jak  p. Adams, dobrze się rozgrzał przed 
kominkiem.

W krótce jednak wszystko się uporządkowało i zrównoważyło.
O pierwszej byłem przedstawiony p. Adams. Siedział on u ko
minka razem z p. Malcolmem, swoim sekretarzem  prywatnym , mło
dzieńcem dwudziestoletnim , i czytał gazetę. Ujrzałem przed sobą 
niewielkiego i okrągłego człowieczka w stroju czarnym, z głową 
mocno upudrowaną i z harcapem. Tw arz jego wydała mi się do
broduszną i uczciwą, nie pozbawioną jednak odrobiny złośliwości. 
Przyjął mnie grzecznie, rozpytyw ał o generała Kościuszkę i o La- 
faye tte ’a.

„Przeszedłem następnie do drugiego pokoju, gdzie zastałem 
odpowiednika p. Adams w osobie pani Adams. Mała, krótka, sku
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piona, oskarżona je s t o straszną zbrodnię: powiadają, że się ró
żuje. Praw dę mówiąc, jeśli nie ma powabnej powierzchowności, 
ma umysł bystry  i wykształcony Towarzyszyła jej tylko siostrze
nica i służąca.

„O drugiej pułkownik Nelson, obrany na przewodniczącego 
całego ceremoniału, przybył razem z generałem  W liite’em i repre- 
zentacyą obywateli do mieszkania prezydenta. P. Nelson przeczy
ta ł w imieniu wszystkich obywateli mowę, pełną wyrazów przy
wiązania do konstytucyi i na jw yższego 'u rzędn ika  w kraju. P. 
Adams przeczytał odpowiedź swoję; pomówił z tym i owym, uści
snął każdemu rękę i wszyscy odeszli.

„O trzeciej ta  sama ceremonia, aby go zaprosić do sali ja 
dalnej. Udał sic; tam w tow arzystw ie tłum u obywateli i ze trzy 
dziestu m ilicyantów w mundurach. Przyw itano go pochylając 
sztandary. Stół nakryty był na sześćdziesięć osób: roastbeefy, 
indyki i t. d. w odpowiedniej proporcyi.

„W środku obiadu p. (lass, mężczyzna wysoki na fi stóp, 
a przeszło siedmdziesięcioletni, garbarz z zawodu a gaduła z na- 
wyknienia, opuścił miejsce swoje na przeciwległym końcu stołu, 
zbliżył się do szczytu jego, gdzie siedział prezydent, a odsuwając 
generała W liite’a, który  siedział przy nim, przysiadł do p. Adamsa 
i bawił go najniemożliwszemi tłustemi opowiadaniami. Prezydent 
śmiał się a spoglądając na olbrzymi wzrost swego współbiesiad
nika, rzekł do niego:

— „Powinieneś Pan był urodzić się w państw ach króla pru
skiego; byłbyś ozdobą jego gwardyi."

— „Gdybym miał być drugą osobą w jego królestw ie, nie 
chciałbym tam być urodzonym, odrzekł garbarz.“

— „Ani ja , chociażbym miał być tam pierwszym, rzekł 
prezydent.

„Po skończonej uczcie zaczęły się toasty, zawczasu przygoto
wane przez komitet. W ygłaszają ich tyle, ile je s t  stanów, t. j. lfi. 
W iększa ich część zawiera w yrazy uczuć i życzenia o utrzym anie 
praw, konstytucyi, wolności, pokoju, rolnictwa, handlu i t. d.

„Po oddaleniu się prezydenta, wypito jego zdrowie i szereg 
weselszych toastów . Wesołość stała się szumną i uczta trw ała  
do godziny 10-ej.

„Prezydent i pani Adams przybyli wieczorem do generała 
W hite’a na h e rb a tę 1).

’) Tu zapewne nastupiło 111111(11111' przez Kościuszki; spotkanie ni(; z Adam- 
Nom, który nie móyl być miłym Naczelnikowi, jako twórca „Prawa o cudzo-



„Nazajutrz oboje odjechali bardzo wcześnie. Cały ich ekwi- 
paż składał się z dwóch powozów wygodnych, lecz prostych. 
Jeden służący tow arzyszył im konno. Ze trzydziestu m ilicyantów 
konnych odprowadziło ich, również jak  i wszyscy zamożniejsi 
obywatele w powozach przejechali z nimi połowę drogi do King- 
stown; tu  ustanowiono się w szereg i prezydent mógł pożegnać 
każdego z osobna. Generał W hite i ja  odprowadziliśmy go do sa
mego K ingstow n.“

264 P O B Y T  K O Ś C I U S Z K I  I N I N M C E W I C Z A  W A M E R Y C E .

„Nazajutrz, jeśli się nie mylę, 20 listopada, wziąłem pocztę, 
aby udać się do Filadelfii w celu znalezienia mieszkania dla ge
nerała Kościuszki.

„Przybyłem  do Filadelfii w niedzielę z rana i ulokowałem 
się na 2-ej ul. Północnej w brudnej i lichej oberży pod nazwą 
„Eagle and Harfę" (Orzeł i harfa).

„Przy pomocy doktora Rush znalazłem mieszkanie tak  małe, 
tak oddalone i tak tanie, jak  mi nakazyw ały moje instrukcye. 
Byłem obecny na otwarciu Kongresu, które poniżej opisuję."

Przed opuszczeniem Nowego Brunświcku, Kościuszko jeszcze 
raz pisał do Gates’a.

KOŚCIUSZKO DO GATES’A.

Nowy Brunswick, 27 listopada,
„Mój drogi Generale!
Byłoby to urazą dla uczuć moich, gdybym nie napisał do 

Ciebie, opuszczając to miejsce i nie przesłał Ci gorących podzię
kowań za przyjaźń okazaną mi pod Twym dachem zarówno jak 
i pani Gates. Przesyłam jej moje pełno szacunku pocałowania. 
Jutro wyjeżdżam do Filadelfii i mam nadzieję odebrać tam lisi, 
Twój, stwierdzający Twe dobre zdrowie i życzliwość dla mnie.

ziemcacli i buntownikach.11 Korespondent nM<iiiitcurV‘ paryskiego,! który spot
kał Kościuszki; przy jego wylądowaniu w Kajonnie i słyszał od niego wiele 
szczegółów, nadmienia, że Kościuszko nie przyjął zaproszenia Waszyngtona, 
z Adamsom zaś widział sit; tylko na, umyślnie przygotowanem spotkaniu. List 
ten ogłosiłem w artyk. p. I. Podróż Koiciunzki do Paryża w  r. I7!>S. („Świat 
Kobiecy11 .Mi 15 z r.
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Mój głęboki szacunek dla Pani (iates a nio,je najlepsze ży
czenia i pozdrowienia dla wszystkich moich znajomych.“

Twój przyjaciel nazawsze 
T. Kościuszko.

W racamy do pam iętników Niemcewicza.

„28 listopada.* Z wielkim żalem opuściliśmy spokojny i go
ścinny dom p. W hite’a i przybyliśm y nazajutrz do Filadelfii. Za
mieszkaliśmy pod Jsfe 172 na 3-ej ulicy Południowej, u pani Relf, 
w bardzo małym doniku, gdzie mieszkali wspólnie studenci medy
cyny i młodzi rzemieślnicy. Taniość skłoniła nas do tego wybo
ru. Generał miał mały pokój, w którym  nie mógł przyjąć więcej 
od 4-cli osób naraz. J a  zaś miałem jeszcze mniejszy, a że nie 
był opalany, sypiałem tylko w nim. Było to bardzo niedogodne 
dla mnie; nic sm utniejszego nad brak własnego kąta ; zmuszony 
byłem włóczyć się po ulicach lub czyhać na chwilę, kiedy się 
znajdzie wolny stoliczek w parlorze, gdzie mogłem pisać lub czy
tać. Zaledwie miałem czas rzucić na papier kilka bezładnych no
tatek  o tem, co widziałem."

Opuszczamy opisanie Filadelfii i tow arzystw a miejscowego 
a przechodzimy w prost do święcenia urodzin W aszyngtona i od
wiedzin wodza indyjskiego Małego Żółwia u Kościuszki.

„22 lutego obchodzono dzień urodzin W aszyngtona. Z ran a ju ż  
wszystkie sta tk i były ozdobione flagam i; dano salwę całej artyleryi.

„P. Adams, obecny prezydent, był zaproszony na uroczystość. 
Lecz dotknięty tem, że jego  poprzednika, już nie pełniącego urzę
du, fetują i poważają więcej niż jego samego, będącego na stano
wisku prezydenta, odpowiedział natychm iast kierownikom uroczy
stości, kartą  pełną złego humoru, oświadczając, że nie przyjdzie. 
Rys ten maluje dostatecznie człowieka małego, zazdrosnego i uno
szącego s ię . . .

„Uroczystość odbyła się w cyrku. Je s t to gmach okrągły, 
okropnie pomalowany od stóp do szczytu Barwy jego szare 
i czarne pochłaniały całkowicie św iatło setki świec, zawieszonych 
na żelaznych obręczach. Stroje pań z przew agą bieli i piór, cho
ciaż bardzo eleganckie, niekorzystnie się przedstaw iały w tym 
szarym pomroku. O rkiestra mieściła się na estradzie w środku. 
Sznury przeciągnięto od niej dzieliły obwód na ośm odcinków. 
W przegrodach tych tańczono. N ikt nie był skrępowany, ale nikt 
nie był wesoły. .Jedna tylko ambasadorowa portugalska miała na



sobie brylanty. Ładniejszy blask wszakże miały oczy pani Law, 
z domu Custis, wnuczki pani W aszyngtonowej.

„Mały Żółw, wódz indyjski, zajmował lożę. Ubrano go 
w mundur amerykański z wielkiemi epoletami. Był, zdawało się, 
bardzo zadowolony z widowiska. Je s t to człowiek bardzo rozu
mny; poglądy jego są zdrowe i poprawne; żadnej przew rotności— 
owocu błędnej półwiedzy.

„Przybył tu, aby traktow ać z rządem o linii granicznej, któ
rą  miano poprowadzić i o innych rzeczach, dotyczących jego na
ro d u — Aliansów. Głównym punktem, na który  nalega, jest zobo
wiązanie się rządu am erykańskiego do zakazu pod najsurowsze- 
mi karami przywozu spi rytuał ij dla Indyan. Zna dobrze fatalne 
skutki ich użycia, niemniej jak obłudną politykę białych, pod
trzym ującą między nimi niezgodę, wciągającą ich do swoich k łó t
ni, zbestw iającą ich napojami, posługującą się słowem wszelkie- 
mi środkami w celu utrzym ania ich w nieuctwie i stopniowego 
ich wyniszczenia

„Doskonale zdaje sobie sprawę z wyższości stanu ucywilizo
wanego, a wyższość ta zasmuca go nawet.

„Nie mówcie mi, rzekł, o waszej wyższości, jeśli nie chce
cie dostarczyć mi środków, przy których pomocy naród mój mógł
by osiągnąć te same korzyści."

„Przyszedł odwiedzić generała Kościuszkę i ofiarował mu 
tomahauk, rodzaj małego toporka, które w yrabiają Anglicy. Ko
ściuszko podarował mu w zamian swojej burkę. Wódz dostrzegł 
okulary i jak się zdawało bardzo pragnął je  posiąść. Nic nie mo
gło dorównać radości jego, gdy Kościuszko podarował mu je. Nic 
mógł zrozumieć jak  się to dzieje, że przedm ioty powiększone są 
przez szkła, ani też nasycić siej rozkoszą oglądania ich w ten sposób.

— „Dałeś mi nowe oczy, wołał. Była to jedyna chwila, 
w której wydał mi się nieco dzikim. Inni Indyanie: Cziksasowie 
i sześć N arodów ') przybyli również do Filadelfii. Lecz we wszyst
kich względach różnili się wielce od Małego Żółwia. Rząd za
opatryw ał ich we wszystko podczas ich pobytu.

Tegoż samego dnia Kościuszko, zapewne otrzym awszy jakąś 
wiadomość od G ates’a przez kogoś z przybyłych nu uroczystość 
pisa! do niego, co następuje;

') Tukij nazwę przybrały z łą c zo n A  plemiona Indyan z okolic wielkich 
jezior. 1’odczHH powstania przeciw Anglii, Indyanie sześciu Narodów stali po 
stronie Amerykanów.
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KOŚCIUSZKO DO GATES'A.

Filadelfia , iź2 lutego.

„Mój drogi Generale!
Gdybym był poinformowany, że listy moje mogą Ci sprawić 

przyjem ność '), byłbym z pewnością pisał do Ciebie często i w y
rażał to, co czułe serce, przepełnione przyjaźnią i szacunkiem, pod
powiedziałoby memu rozumowi.

Gen. A rm strong pisał mi o farmie w jego  sąsiedztwie. Od
pisałem mu, że jadąc do wód w Saratodze chętnie ją  obejrzę; lecz 
wiesz, że na tym świecie nie możemy być niczego pewni. Z pism 
zapewne wiesz o uregulowaniu mej sprawy z Kongresem 11). Rzecz 
sama mówi za siebie i nio wym aga dalszych kom entarzy. Zdaje 
się, myślisz razem ze starym  dobrym Katonem: gdyby to i owo 
stanowisko honorowe je s t pryw atną posadą.

P. Garnet®) ma wiele miłych zalet; jestem  więc niecierpliwy 
poznać jego  panią. Eliza nie odpowiedziała na mój list; żądam 
więc, abyś ją  ukarał trzem a pocałunkami, pod warunkiem  wszak
że, alty twoja żona była obecną przy tej czynności, inaczej będę 
zazdrosny. Dobrej, czułej i litościwej p. Gates pragnę być przy
pomnianym. Składam jej dzięki za wszystko, czem jestem  jej 
obowiązany i przesyłam jej pełne szacunku pozdrowienie. Co do 
Twego przyjacielskiego zaproszenia, jeśli to będzie w mojej mo
żności i na mojej drodze, uczynię sobie zaszczyt w stąpienia do tw e
go domu i uściśnięcia twej dłoni. Lecz w każdym razie usłyszysz 
coś więcej ode mnie.

Z zupełnym szacunkiem 
Twój serdeczny przyjaciel

T  Kościuszko4).

'l’a delikatna alluzya każe domyślać się, iż Kościuszko nie zastał 
w Filadelfii spodziewanego listu od Gates’a.

') Mowa tu o odbiorze zaległego i skapitalizowanego żołdu z czasów 
wojny o niepodległość.

") Rodzina Garnetów żyła dobrze z Gates‘ami. Córka ich (Sybella), 
przyjaźniła się /. młodziutką Garnetówną, dzieckiem jeszcze. O ile można są
dził' /, listów, jest to, zdaje się, wymieniana niżej „Kliza.“ Kupili oni w tym 
czasie farmę w pobliżu N. Yorku.

*) Papiery Gates’a. T. XXI. JSi (52.



Ton tego listu i m gliste aluzye w nim zaw arte, każą domy
ślać się, że zamiar powrotu do Europy już kiełkow ał w umyśle 
Kościuszki. Musiał już z pism wiedzieć o organizacyi Legij pol
skich, jeśli go jeszcze nie doszły listy. Pierw otnym  zamiarem 
(wynikającym zdaje się z rady liu sh ’a) była podróż do źródeł mi
neralnych w Saratoga, projektow ana na wiosnę; do niej to robi 
alluzyę Kościuszko w liście swoim. Obok tego obaj przyjaciele 
jego od pierwszych dni po jego przybyciu, zajęci byli upatryw a
niem dla niego farm y sądząc, że resztę dni poświęci spoczynkowi 
i pracy wiejskiej. Już  w listopadzie (13-go) A rm strong pisał <lo 
(n ites’a: „Przyjechał on (Kościuszko) w zbyt spóźnionej porze ro
ku, aby można było coś uplanować o przyszłem urządzeniu. Plan,
o którym  nadmieniasz w poprzednim liście (Brockholst'a) nie je s t 
już do w yboru; lecz gdyby naw et był do urzeczywistnienia, nie- 
chętniebym polecał innemu to, co pod żadnym względem nie po
doba się mnie samemu. Bardzo prawdopodobnie będziemy w sta
nie ulokować go o wiele korzystniej na wiosnę. Będę miał na 
oku dwie lub trzy  miejscowości, k tóre w ciągu zimy będę mógł 
dostarczyć naszemu przyjacielowi, jeśli mu się podobają; jeśli nie— 
pertraktacye można będzie zawiesić."

W tym samym liście jednak nadmienia Gates o pogłosce, 
według której Kościuszko ma udać się na zimę na południe za 
rzekę Potomak. Stosując się do tej to pogłoski, Kościuszko pole
cił Niemcewiczowi udać się na południe po jego tajnym  wyjeź
dzić, niby jadąc wślad za nim.

Przechodzimy teraz do tych ustępów pam iętników Niemce
wicza, w których przyszły prezes Tow. Przyjaciół Nauk w W ar
szawie, skromnie w yraża swoje zdumienie z powodu obrania g<> 
na członka Tow arzystw a Filozoficznego w Filadelfii, a następnie 
opisuje pożegnanie swoje z Kościuszką.

„Po pow rocie1) dowiedziałem siej przez pośrednictwo doktora 
Scandelli, że zostałem obrany na członka Tow arzystw a Filozo
ficznego w Filadelfii. Wiadomość ta  bardziej zdziw iła mię niż 
ucieszyła, a każąc mi zastanowić siej nad sobą, upokorzyła mię raczej 
niż podniosła. Przypomniałem sobie ze smutkiem zarówno po
wierzchowne wykształcenie, które otrzymałem, jak  i niedostate-

/ liurlingtou, dokąd jeździł ra/em z doktorem Nciindollii odwiedzić 
Lo^anów, gonicycli zwolenników rewolnc.yi francuzkiej. Iłylo to w kwietniu 
r. 17! IH.
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czność wysiłków własnych ku jego uzupełnieniu w następstw ie 
wiadomościami rzeczywiście użytecznemi. Cóż ja  umiem? mówi
łem sobie. Trochę historyi, podróży, be lle trystyk i; mam trochę 
wiadomości o sztuce. Są to ty tu ły  do obrania mnie na członka 
niewielkiej kolacyi ludzi św iatow ych. Lecz zostać członkiem To
warzystw a filozoficznego, tow arzystw a zajmującego się jedynie 
naukami ścisłemi i użytecznem i—do tego nie mam najmniejszego 
prawa. Jeśli jestem  filozofem, to chyba w tein znaczeniu, że je 
stem ubogi; że od 2d Int. walczę z wszelkieini niepowodzeniami, 
nie ulegając im.
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4 maja') „Byłem tego wieczora na posiedzeniu Tow arzystw a 
Filozoficznego. Prezydent jego p. Jefferson, zakomunikował nam 
kilka, listów  nadesłanych z rozmaitych części Związku donoszą
cych o znalezieniu kości mamutów' lub innych nieznanych zwie
rząt. Listy te przekazano osobnej komisyi. Dyskutowano nastę
pnie nad rozmaitemi przedmiotami naukowemi.

Tow arzystw o to założone zostało w r. 1750, liczy ono prze
szło 200 członków Amerykanów i cudzoziemców, zresztą pomó
wię o tem innym razem; dziś pilno mi przejść do przedm iotu nie
zwykłego.

(idy  wróciłem o 10-ej i pół wieczór z tego posiedzenia, S ta
nisław Dąbrowski, służący Generała, powiedział mi, że pan jego 
życzy sobie widzieć mnie.

Gdyśmy się znaleźli sami, oto jak ie  niezwykłe usłyszałem 
zw ierzenie:

. — „Musisz mi dać słowo honoru p. Niemcewicz, że nikomu 
nie powtórzysz tego, co ei powiem i że uczynisz t.o, o co cię po
proszę."

— „Nie zażądasz odemnie nic nieuczciwego?
— „Nie; mogę ci zaręczyć.
— „A więc słucham.
— „W yjeżdżam tej nocy do Europy sam jeden, zostawiam 

dla służącego 100 dolarów; zwolnisz go ju tro ; zostawiam ci 200 
dolarów; rozporządzać będziesz prócz tego mojem odzieniem i na

i) Wrażenia swoje opisywał Niemcewicz zwykle raz no kilka dni. Nic 
powinien si<; więc, czytelnik dziwić, żc pomimo daty 4 maja stojącej w na
główku, opowieóć obejmuje wypadki z kilku dni.
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czyniem, które je s t 11 d-ra R u sh '). Skamieniały ze zdumienia 
wobec tej wiadomości, k tóra spadła na mnie jakby z chmur, chcia
łem, gdy nieco ochłonąłem z wrażeń, dowiedzieć siej o przyczy
nach tej podróży. Odpowiedziano mi, że niewiedziano, ani dokąd, 
ani po co sią jechało.

„Przedstawiłem  niebezpieczeństwa, na które sią narażał, ja 
dąc tak sam w tego rodzaju podróż; chciałem, al>y sią zastano
wił. — Nakazano mi milczenie.

— „Jeśli nic nie może cią oddalić od tego zamiaru, wolą niż 
widzieć cią puszczającego sią samowolnie w tym stanie zdrowia 
twego, zamknąć na wszystko oczy i ofiarować sią na towarzysza.

— „To niemożliwe.
„A wiąc proponowałeś i żądałeś odemnie, abym tu przy

był, po to jedynie, by mię zostawić samego na tej ziemi, tylu mo
rzami (sic) oddzielonej od ojczyzny. Taki wiąc dowód zaufania 
i przyjaźni dajesz mi? Mówisz mi o wyjeździe swym zaledwie na 
kilka godzin przed urzeczywistnieniem  zamiaru, który  miałeś już 
może w chwili wyjazdu! Czyżbyś sądził, że cią z d ra d z ą ? ...

— „Nie, nie, ale . . .
— „Cóż tu pomyślą o tak dziwnem zniknięciu?
— „Proszą cią, opowiedz wszystkim, że wyjechałem do wód 

w W irginii. Za, trzy  dni opuścisz Filadelfią i udasz sią w tam tą 
stronę, jakby w celu połączenia sic; ze inną.

„Ładne mi dajesz zlecenia: mam kłamać tu i objeżdżać 
kraj cały, aby jeszcze kłamać. Ach! w jakież kłopotliw e położenie 
mię stawiasz! Sam, bez przyjaciół, bez środków .. Nie, nie wezmą 
nic z tego, co mi zostawiasz . . .

„Zanosiło sią na sceną; nio była to  chwila właściwa dla jej 
rozpoczęcia. Zamilkłem.

„Zawołałem służącego (nio powiedziano mu nic, ani o tem, co 
zamierzano uczynić, ani co inu zostawiano; cały ten kłopot po
zostawiono mnie); kazano przynieść tłumok, wrzucono do niego 
trochę rzeczy; powiedziano mi, iż pragną sp o c z ą ć ...

„Oddaliłem sią zbyt wzruszony wszystkiem, com usłyszał, 
abym mógł zmrużyć oko. O pierwszej w nocy wyszedłem i chodzi
łem po ulicach, oddając, sią mojej boleści i najsm utniejszym  rozważa
niom; o 4-tej zrana nadjechał zakry ty  powóz, a w nim p. J(effer-

■) Mowa tu o serwisie srebrnym ofiarowanym Kościuszce przez miasto 
Bristol w Anglii, gdy zatrzymał si(j w nietn, w przejeździć do Ameryki.



son). K(ościuszko) zajął m iejsce1) nie uścisnąwszy innie. Pomimo 
jego postępowania myśl o tem, że rozstajem y się może na zawsze; 
myśl o niebezpieczeństwach, na k tóre się narażał w jego położe
niu i bez żadnej pomocy—w ycisnęła mi łzy . . .  Śledziłem oczyma 
powóz tak  daleko jak  mogłem. Obrano drogę przeciwną tej, k tó
ra. prowadziła do portu. Nie wiem, dla kogo przedsięwzięto ten 
środek ostrożności, gdyż wszyscy spali jeszcze. Dowiedziałem 
się następnie, że udano się lądem aż do Newcastle, gdzie ocze
kiwał statek.

„Oto więc sam jestem , opuszczony na tej obcej ziemi, bez 
środków, zapomniany przez swoich. Nie w stanie jestem  ani wró
cić do siebie, ani tu osiąść, ani naw et znaleźć środków egzystoncyi! 
(idy w Petersburgu błagano mię, abym jechał, czy mogłem się 

spodziewać, że tak siej rzecz skończy? Zgodnie /. instrukcyą powie
działem służącemu, że je s t  wolny; powiedziałem, co mu zostawio
no Był on dotknięty i wołał o zdradę (sic):

— „W ięc po to kazano mi aż tu przyjechać! Należy mi się 
pensya za dwa miesiące, a mam zaledwie HO dukatów na powrót 
i w nagrodę za tak ciężką służbę."

„Nie przyjacielu; przeznaczono ci sto dolarów a dwieście 
dla mnie; oddam ci wszystko, oto 800 dolarów, nie chcę ani gro
sza dla siebie.

Opierał sit; on, nie chcąc, pozostawić mię bez środków, a czy
nił to w dobrej wierze. .la nalegałem ; oddałem mu pieniądze 
i wziąłem pokwitowanie. Napisałem do K(ościuszki) kartkę na
stępującej treści:

„Oddałem wszystkie pieniądze, któreś mi pozostawił, Twemu 
służącemu; załączam pokwitowanie. Kazałem zapakować wszyst
kie Twoje rzeczy i odzienie i odesłałem do p. J.(effersona). Nie 
tknę także srebra. Przyjaźni, nie opłaca się pieniędzm i; wymaga 
ona wzajemności i zaufania. Nio doznałem jej z Twojej strony. 
Zegnam. Oby los Twój był tak szczęśliwy, jak  mój je s t  godzien 
litości.1*

„Ten wyjazd nagły, a tak tajny i ukryty, wywołał powszech
ne zdumienie. Osypano mię pytaniam i, kłamałem tysiąc razy 
dziennie. Co pomyślą o mnie, gdy z czasem wszystko się ujawni! 
Po co ta  tajem nica? .lak w tych czasach podejrzeń i nieufności
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') Zaniósł jfo służący na ręku, jak widoczne /. jednego listu Niemcewi
czu do Jeffersona.



wytłumaczą sobie ów tajem niczy wyjazd i nasze rozstanie i moją 
tu obecność. . .

„Dni następne spędziłem, pakując jego  rzeczy, przenosząc je  
i gotując się do w yjazdu.11

2 7 ‘2 POBYT KOŚCIUSZKI I NIEMCEWICZA W AMERYCE.

Nie mamy powodu wątpić o szczerości wynurzeń tycli'), pisa
nych pod świeżem wrażeniem, a nie przeznaczonych do czytania 
dla kogokolwiekbądź, k tóre podajemy w dokładnem tłómaczeniu, 
zachowując tajemniczość nawet w tym poufnym pamiętniku o ta
czając, ą imię Kościuszki, którego by nie wymieniać, autor posłu
guj*! się przeważnie bezosobową formą lub inicyałami. Z resztą 
niewątpliwej autentyczności dokum enta stw ierdzają najzupełniej 
to, co pisał Niemcewicz.

W Archiwach Spraw Zagranicznych w W aszyngtonie odna
leźliśmy autografy listów  Niemcewicza do Jeffersona, pisanych 
wkrótce po tym  wypadku i prasowe kopie odpowiedzi na nich 
Jeffersona. Malują one stan umysłu Niemcewicza podczas tej po
dróży, k tó rą  przedsięw ziął spełniając zlecenie Kościuszki.

27 maja pisał poeta nasz z Federal City *)

NIEM CEW ICZ DC) JE FFE R SO N A .

„Panie!
Wśród niepokoju i obaw, których doświadczasz, myśląc, o lo

sie przyjaciela, narażonego na, niejedno niebezpieczeństwo, zech
cesz może dowiedzieć się, co się dzieje z tym, który od tylu lat 
był towarzyszem jego  niedoli i jego  podróży: spieszę zadość uczy
nić twej ciekawości w tym względzie.

Stosując się do instrukcyi generała K(ościuszki) •obrałem dro
gę na Południe, jakby  jadąc wślad za nim. Byłem w Baltimore, 
a od 15 dni bawię w Federal City, w domu p. I j r w :1). Wszędzie 
osypywano mię pytaniami, nie wiem jak  się wyw iązałem ; wiem 
tylko, że zawód kłamcy (dla tego kto nie je s t  doń przyzwyczajony)

‘) .)uk podul w wątpliwość treściwą o tein wzmiankę w 1’am iftnihi eta
nów mnich, ]). Korzon w gwojąj biografii Kościuszki.

») Tak nazywało się miasto owo w chwili jogo  założenia, nazwę obecni) 
nadano mu dopiero po śmierci Waszyngtona.

“) Ożenionego z panną Custin, wnuczką pani Wnszyngtonowąj. Tam 
poznał się Niemcewicz z Waszyngtonem i został zaproszony do Mount, Yernon.



jest. również trudny, jak  i upakarzający. Bądź jednak pewnym, 
że tajem nica je s t ściśle przestrzegana, n ik t nie domyśla sią pra
wdy: jedni sądzą, iż jest napraw dę w drodze do wód, inni w y
obrażają sobie, żeśmy się pokłócili i rozłączyli. Wreszcie pisano 
tu z Filadelfii, żeś go porw ał i schował w Monticello ') Jesteś 
więc oskarżony o porwanie i gw ałt, staraj się oczyścić, jak  możesz.

Generał W aszyngton z żoną był w mieście, aby odwiedzić 
wnuczki swoje, p. Peters i p. Law. Byłem mu przedstaw iony; 
przyjął mię bardzo grzecznie, py tał o zdrowie g(enerała) K o śc iu 
szki), ze współczuciem, lecz był wogóle bardzo powściągliwy a nie
równie mniej ciekawy i badawczy niż się spodziewałem.

Pomimo dobroci i gościnności swoich gospodarzy, nie mogę 
bez niedyskrecyi bawić u nich zbyt długo. Lecz gdzie udać się 
i jak?  Nic nie wiem. Nie chciałbym przejeżdżać przez Filadel
fię, ani tam mieszkać (jak pierwotnie zamierzałem). Dopóki kon
gres będzie tam  trw ał, a obawiam sią, że posiedzenie to potrw a 
długo, mój pobyt w  tem mieście w yw ołałby plotki i podejrzenia 
bez końca. Jestem  napraw dę w położeniu godnem pożałowania. 
Serce moje zranione do żywego, umysł niespokojny i wzruszony, 
nie mogę ani zostać tu, ani tembardziej tu osiąść, ani też wrócić 
do domu (sic), aby oddać się w ręce swoich stróżów więziennych 
(despoci są tak podejrzliwi).

W yjechałem z Europy nie urządziw szy spraw  swoich jedy
nie po to, by tow arzyszyć choremu przyjacielowi i pielęgnować go; 
krewni moi i przyjaciele nigdy nie mogli wyobrazić sobie, iżbym 
się znalazł w tem położeniu, w jakiem jestem  obecnie. Chciałbym 
zatrzeć w pamięci naw et wspomnienie tego obejścia, którego do
św iadczyłem ; lecz niestety, nie tak łatw o zapomnieć, jak  milczeć.

Przebacz mi Panie te  skargi mimowolne, jesteś jedynym , 
przed kim w yrw ały się one; jedynym  przed kim śmiem mówić
o Hwem położeniu i o swycli zamiarach. Zanim otrzymam wiado
mości i pomoc z domu, postanowiłem zwiedzić cokolwiek Amery
ką, zarówno w celu rozerwania się, jak  i po to, by nie tracić czasu 
daremnie. Chciałbym pojechać aż do Bostonu. Czy nie byłbyś 
łaskaw  pożyczyć mi na to 150 albo 200 dolarów? Obiecuję zwró
cić je  w jesieni, a bardzo rad będę przywieźć ci dług mój oso
biście. Przebacz mi Panie śmiałość tego kroku; powody, których- 
byś zapewne nie zganił, przeszkodziły mi prosić kogo innego o tę 
usługę. Trudno mi było wynurzać się przed kimkolwiek; lecz
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wobec szacunku i przywiązania, które budzisz we wszystkich, co 
m ają szczęście znać Oiebie, nio zdziwisz się, że budzisz w nich 
także zaufanie. Przyjmij w yrazy szacunku od tego, kio mu za
szczyt być Panie i t. d.

Julian  Niemcewicz.u

„Jeśli będziesz łaskaw  odpisać mi adresuj mi do domu To
masza Law w Federal City. Nie zapomnij zwłaszcza dać mi w ia
domości o G(enerale) K(ościuszko), skoro tylko usłyszysz cokol
wiek o nim; powinien już być blizkim celu swej podróży. Bar
dzo prawdopodobne, iż znajdzie się na poczcie w Filadelfii kilku 
paczek listów adresowanych do G-ła Koś. Bądź łaskaw  otworzyć 
je, gdyż niezawodnie znajdą się w jego kopercie listy dla mnie, 
a w tym  wypadku błagam  Cię, abyś mi je  przysłał" ').

Nie znaleźliśmy odpowiedzi na ten list w brulionach Jefferso
na, lecz widzimy z następnego listu Niemcewicza, że pieniądze żą
dane były mu natychm iast przesłane. -Już 9-go czerwca bowiem 
odpisuje .Jeffersonowi z Mount-Vernon, gdzie bawił jako gość Wa
szyngtona, dziękując mu za przesyłkę. Oto je s t brzmienie tego 
l is tu :

NIEM CEW ICZ 1)0 JE FFE R SO N A .

„P an ie!
„List Pański otrzymałem dopiero wczoraj; zechcesz mi więc 

wybaczyć opóźnienie mojej odpowiedzi. Racz przyjąć podzięko
wanie za sumę 200 dolarów, k tó rą  zechciałeś łaskawie mi poży
czyć; list ten posłuży za pokwitowanie, gdyż nie wiem, jak  uczy
nić to w formie należytej; mam nadzieję w krótkim czasie uiścić 
się z długu; otrzymałem od moich krewnych z Polski wieści, do
noszące mi, że pewna pomoc pieniężna ma mi być wysłana nie
zwłocznie. Zachowam na zawsze wspomnienie tego dowodu przy
jaźni i dobroci z Twej strony; bez Pana nie wiem, co bym miał 
począć; postawiłeś mię w możności ujrzenia kraju, który tak za
sługuje na poznanie.

„Zostałem zaproszony przez (iłu W aszyngtona, abym go od
wiedził; udałem się do niego z rodziną p. Law. W yjeżdżamy po
jutrze*). Opuszczę natychm iast Fedora,I City, aby udać się do Fre- 
derikstown, do Lankaster, Bethleem, stam tąd wrócę do Filadcllii,

') Rękopisy .Jeffersona. Ser. li, Tom (i:i, fol. Ili.
») W rzeczy wist ości znlmwił Niemcewicz w Moitnl-Wrnoii do II czerwcu.
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zatrzymam się tam tylko na jeden dzień i mam nadzieję zastać Cią 
jeszcze, jeśli nie, postaram  się złożyć Ci szacunek w Montieello,

„W ypadki w Europie, zdaje się, zbliżają się do rozwiązania; 
scena zdaje się zostanie przeniesiona do Egiptu, co spraw ia mi 
w ielką przyjemność: gdyby zdążono go podbić i wygnać Turków 
z Europy, widzę wszelką możność, iż dając z tej strony kompen
saty domowi austryackiem u i Rosyi, zniewolą ich do oddania Pol
ski i moja biedna ojczyzna zm artw ychw stałaby jeszcze.

„Czytałeś zapewne w dziennikach, że szabla, k tó rą  Klub 
Wliigów w Anglii dekretow ał dla G-ła K(ościuszki), przybyła, na 
statku  Adriana pod kapitanem  Lee. Ponieważ Gł. K(ościuszko) 
będzie rad zachować ten dowód szacunku ogólnego, będzie ci nie
zawodnie wdzięczny, jeśli będziesz łaskaw  wziąć go z rąk kapi
tana, Lee i udzielić mu miejsca obok innych rzeczy, które zechcia
łeś zachować dla niego. Mam nadzieję, ż e ju ż  przybył szczęśliwie 
do portu, a, niecierpliwy jestem  ujrzeć nadzieję tę s tw ierdzoną1). 
Bądź pewien Panie, że wdzięczność moja może dorównać szacun
kowi, k tóry  mam dla Twoich cnót. Mam zaszczyt i t. d.

Julian Niemcewicz a)“

Odpowiedź Jeffersona ułożona je s t w następujących wyrazach:

JEFFERSON DO NIEMCEWICZA.

Filadelfia, 14 czerwca 1708.

„Kochany Panie!
„List pański z d. !) b. m. w tej chwili dopiero został mi wrę

czony, tak  iż zaledwie mam czas odpisać z pierwszą pocztą. Z li
stu Pańskiego widzę, że prawdopodobnie ominie mię przyjemność 
ujrzenia Cię. Wyjeżdżam stąd we środę 20-go w południe przez 
Georgetown a. 22-go będę w Georgetown, k tóry  zapewne już 
wcześniej opuścisz.

„Odebrałem dziś szablę dla G-ła Kościuszki i oddałem na 
przechowanie godnej zaufania osobie. Kapitan Lee, k tó ry  mi ją

‘) Kościuszko przybył do brzegów Krancyi dopiero 2H czerwcu. W tym 
czusie, gdy przebywał ocean, Bonaparte, otoczony wielką tajemniczościii, pły
ną! po morzu Nródziemuem do Egiptu.

•) Htjkopisy .Jeffersona, ser. 2, tom (iii, fol. 18. Oba te listy pisane [to 
francusku, odpowiedź Jeffersona po angielsku.
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wręczył, nadmienił, iż ma list dla Ciebie z Anglii, który mi jutro 
przyniesie. Zostawię go na opiece mego gospodarza, p. Francis, 
aby go zatrzymał, póki się po niego nie zgłosisz lub przyślesz.

„Bardzo mi przykro, że tak późno odebrałeś mój list, gdyż 
musiało to wywołać pewne niemiłe uczucie. Wysłałem go pier
wszą pocztą po otrzymaniu Pańskiego. Będę liczył na przyje
mność ujrzenia Cię w Monticello. Zbliżająca się godzina poczty 
zmusza mię do zakończenia listu wyrazami wielkiego szacunku 
i przywiązania, kochany Panie, etc.

T. Jefferson  )

Następujące listy zawierają szczegóły bardziej bezpośrednio 
związane z wyjazdem Kościuszki; są to niejako ostatnie echa 
epizodu, któremu poświęciliśmy ten artykuł: wspólnej podróży 
i nieżyczliwego rozstania się obu przyjaciół.

NIEM CEW ICZ DO JEFFER SO N A .

„Panie!
„Jestem  wreszcie z powrotem z mojej wycieczki na Wschód. 

Byłem w Bostonie i 1’ortsmucie, stam tąd przez góry udałem sit; 
do Albany, skąd po rzece spuściłem się do N. Yorku. Wszędzie 
paliło mnie słońce, a gdzie niegdzie obdzierali yankesi. Z atrzy
mywałem się przez dni kilka u kanclerza Łiyingstona i u generała 
Arm stronga. Poprzedził mię tam p. Dawson i znalazłem tych pa
nów poinformowanych o wyjeździe (J(ła) Kfościuszki1*) i o miejscu 
jego przeznaczenia. Tajemnica je s t w dobrem ręku; nie jestem  
więc o nią niespokojny; lecz jakież było moje zdziwienie, gdy, po 
przybyciu do Elizabethtown, znalazłem miasto to przepełnione 
najniedorzeczniejszemi bajkami. Opowiadano mi, że major Tou- 
zard przejeżdżał tędy przed dziesięciu dniami i stanąwszy u pre
zesa. Daytona tw ierdził, iż widział list, pisany z W irginii a zawic- 
rający wiadomość, że CJ(ał) K(ościuszko) opuścił kraj ten sam 
jeden i w największej tajemnicy, że przypuszczano lut) też w li 
ście tym powiedziano było, iż udał si<j do Irlandyi dla objęcia 
komendy nad powstańcami. W szystko to jeszcze ujść może; lecz 
jakież było moje oburzenie i moje zdumienie, gdy dowiedziałem 
się, iż major Touzard miał zuchwałość twierdzić, jakoby rany

') R ę k o p i s y  JcflW'Notia , se r .  I. Tom 7 fol 211.
“) W liście tylko inieyały.
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i smutny stan kaleki i inwalida w jakim  znajdował sią generał, 
*\yły tylko farsą, udawaniem oraz, że widziano go chodzącym 
w New Castle.

„Odrzuciłem oszczerstwo to jako niedorzeczne i krzywdzące 
dla charakteru generała, zapewniając w szystkich tych panów, że 
w dzień jego  wyjazdu na wody, widziałem go jak  zwykle, zanie
sionego do powozu przez służącego.

„Nie mniej wszakże praw dą jest, że niedorzeczne te bajki da
ły tu powód do plotek i przypuszczeń, które ranią mią i upoka- 
karzają. Obawiam sią, że jeszcze gorzej dzieje sią w wielkich 
miastach; dla tego też jestem  zdecydowany trzym ać sią od nich 
zdała. Nic nie otrzymałem od rodziny swojej, co zwiąksza jeszcze 
smutek mego położenia. Błagam Pana, wybacz mi, że nie mogą 
dotąd uiścić sią z długu swego; mam nadzieją, iż wkrótce to na
stąpi i wówczas bądą w stanie uczynić pielgrzym ką swoją do 
Monticello. Co do chwili obecnej zdecydowany jestem  spądzać 
swój czas iniądzy Brunświckiem a Elizabetlitown; krajobrazy tu 
piąkne, życie tanie, a jak  mówią Włosi: 11 primo bisbiglio di chia- 
cere unu voltu passata. Bądą mógł tu żyć zapomniany i spokojny, 
dopóki obowiązek mój nie powoła mnie do kraju lub stracona na- 
zawsze nadzieja nie każe mi osiąść tu. .Jeśli doktor Bache i p. 
Maclure są u Pana, proszą przypomnieć mnie ich pamiąci. Nie 
wiem co sią stało z doktorem Scandellą. .Jeśli ma Pan jakie wia
domości o Podróżniku ‘) i jeśli zechcesz napisać mi parą słów
0 nim, proszą adresować do pani Bache, żony doktora. Niedawno 
miałem od niej wiadomości: je s t  w dobrem zdrowiu na wsi u oj
ca. F iladelfia je s t  zupełnie wyludniona; ulice porosły traw ą; zo
stało w niej zaledwie 10,000 mieszkańców a codziennie stu z nich 
umiera; połową tego w Nowym Yorku. Jeśli potrzebne są ofiary 
dla gniewu bożego, dla czego nie objawia sią 011 raczej w Rosyi, 
Austryi i w Prusach!

„Zechciej przyjąć, 1'anie, zapewnienia o mojem przywiązaniu
1 moim szacunku.“

J . U. Niemcewicz.
Elizabetlitown, 3 września 171)8.
(Notatka Jeffersona: 

otrzymany 27 września *).
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J E F F ERS() N DO NIE M C U W LCZA.

Monticello, HO listop. 98.
„Kochany Panie!
W skutek uszkodzenia naszej poczty, listy z północy przycho

dziły w ogóle bardzo późno bieżącego lata; lecz pański opóźnił 
si<* niezwykle, tak iż w czasie, gdy go otrzymałem, miałem na
dzieję widzieć Cię tu ; wskutek tego nie odpisałem zaraz po jego 
otrzym aniu; gdy jednak spóźniona pora roku pozbawia już nadziei 
w tym przedmiocie, czynię sobie przyjemność donieść o jego ode
braniu. Miałem również nadzieję ujrzeć tu p. M aclure’a; lecz i on 
nie przybył do nas. Nie mam dotąd listów od naszego przyja
ciela Generała Kościuszki, lecz dowiaduję się z dzienników, iż 
przybył pomyślnie do kraju, w którym naw et stojący u władzy 
oddają należny hołd jego czystej i republikańskiej gorliwości 
Jakkolw iek obojętni byli niektórzy dla jego zasług w naszym 
kraju, mogę Cię zapewnić, że ogół moich współrodaków ma naj
większą cześć i przyw iązanie dla jego charakteru. Ten stan 
czułby się szczególniej szczęśliwym, gdyby on zechciał obrać go 
za miejsce swego pobytu.

Gdyby wybuchła wojna między A ustryą a Francyą, powziął
bym wielką nadzieję, że Tw oja ojczyzna zajmie miejsce na mapie 
ziemskiej, a są wszelkie powody do mniemania, że wojna nastąpi. 
() tym przedmiocie i o innych będę miał przyjemność usłyszeć 
Twoje zdanie w Filadelfii, dokąd udaję się za dwa tygodnie. Po
zwól mi tymczasem prosić Cię o to, byś się nie troszczył z powodu 
nadmienionej w Twym liście zaległości i przyjmij zapewnienia 
szczerego szacunku, z którym i t. d.

T. Jefferson'''.)

JE FFE R SO N  DO NIEM CEW ICZA.

Filadelfia, lti stycznia 1799.
„Drogi Panie!
Ivist pański, który odebrałem w Monticello, był tak długo 

w drodze, że spodziewałem się ujrzeć Pana u nas niebawem po

’) Oli. korespondeneye w „Monifcurze11 paryskim, które, przytoczyliśmy 
v\ wymienionym artykule. (Świat, Kobiecy JNii li z r. b.).

*) Wirginia, do której należał Je.lTerson.
») Jt<;kopisy Jeffersona w Waszyngtonie. Ser. 1. Tom 7, fol. 25H:



jego odebraniu. Widząc wszakże, że następuje spóźniona pora 
roku i tracąc nadzieją na urzeczywistnienie tych oczekiwań, pisa
łem do Pana adresując list do p. M aclure’a. Mam nadzieje*, iż do
szedł Pana. Po przybyciu do Filadelfii, otrzymałem list od G-ła 
Kościuszki, przywieziony przez p. G erry’ego. W nim zaw ierał sią 
list dla Pana Obawiając się powierzyć go poczcie, utrzym ałem  
go przez dni kilka, dopóki nie trafiła  mi się sposobność przez je 
dnego pana, którego znam, a który miał przejeżdzać przez Eliza- 
bethtown i zaręczył mi, że niezawodnie doręczy list Panu Bądź 
co bądź jestem  niecierpliwy usłyszeć od Pana samego, że doszedł 
rąk pańskich również, jak  mój z Monticello. Listy Generała do 
mnie są krótkie i dotyczą jedynie niektórych spraw jego w tym 
kraju a nadmieniają tylko ogólnikowo o dobrem jego zdrowiu. 
Z  innych źródeł dowiaduję się, że może chodzić ')•

Miałem nadzieję ujrzeć Pana tu i wciąż łudzę się nadzieją, 
że nie dasz przeminąć sesyi K ongresu bez odwiedzenia Filadelfii 
i przekonać się, że uprzedzenia Twoje dla północnej części nasze
go kraju nie przeszkodzą Ci przybyć i przyjrzeć się, czem jesteś
my na południu. Będzie ku temu niebawem nowa pobudka, gdyż 
państwo Bache przenoszą się w kwietniu lub maju w moje są
siedztwo. Bądź tak łaskaw, daj mi znać przy pierwszej sposo
bności o nadmienionym liście i przyjmij moje przyjacielskie po
zdrowienie i szacunek.

T. Jeff ersons)

NIEM CEW K'Z DO JEFFERSO NA ^')

Elizabethtown, 19 stycznia 1799.
„Panie!
„Dopiero na początku bieżącego tygodnia miałem przyjemność 

odebrać list pański z d. 80 listopada (cały czas przeleżał on na 
poczcie w Brunświcku). W dwa dni później pewien pan prze
jeżdżający z Filadelfii, zostaw ił dla mnie list od generała Ko
ściuszki. Gdy miałem donieść o otrzym aniu obu, otrzymałem 
uprzejmy list pański z d. KI b. m. Proszę przyjąć, Panie, najgo
rętsze dzięki za wyrazy przyjacielskie, któremi mię zaszczycasz. 
Kartka O(enerała) K( ościuszki) zawierała, tylko pozdrowienie, ujęte

i) Nasze podkreślenie.
») Rękopisy .Jeffersona w Waszyngtonie. Ser. 1. Tom 7, fol. lilii.
■') ’l'eu i w s z y s tk ie  p ó ź n ie j s z e  l is ty  N iem cew iczu  p isan e  sij po  a n g ie lsk u .
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w czterech wierszach bez żadnej wzmianki o jego zdrowiu, jego iaje- 
mniczetn i, cudownem wyzdrowieniu ') lub jakichkolw iek sprawach, 
bądź pryw atnych, bądź publicznych.

Chociaż zamiłowanie do spokoju i odosobnienia, nietoleran- 
cya polityczna, a nadewszystko obawa niedelikatnych zapytań, 
czynią mię bardzo niechętnym do odwiedzania wielkich miast, 
chęć ujrzenia Cię, Panie, i innych nielicznych przyjaciół, ukłoniły 
mię do decyzyi udania się do Filadelfii przed zamknięciem Kon
gresu. Proszę przypomnieć mię pamięci państw a Bache. Miałem 
przyjemność widzieć wczoraj oboje w ich drodze do N. Yorku; 
jakkolwiek byłem szczęśliwy z tego spotkania, byłem głęboko 
dotknięty znajdując pannę Bache w tak złym stanie zdrowia. 
Mam nadzieję, że lepsza pora roku przywróci jej zdrowie. Proszę 
przyjąć wyrazy mego szacunku i t. d

./. Niemcewicz.
(Notatka Jeffersona: odebr. 121 stycznia’ )

Przerywam y w tym punkcie korespondencyę Niemcewicza 
z Jeffersonem, dalsze bowiem listy obu nie mają bezpośredniego 
związku z traktow anym  przez nas epizodem.

Przytoczone wyżej dokuinenta pozwalają wyjaśnić niew ątpli
wie kwestyę, co do której pewien zamęt wniosła nader powierz
chowna i bez żadnego przygotow ania napisana broszura

Niejaki Evans, wnuk gen. W hite’a, otrzym ał w r. I88;i (z po
wodu stulecia założenia Tow. Cyncynatów) polecenie od Tow. 
Historycznego w N. Yorku napisania pam iętnika o Kościuszce. 
Ażeby ocenić doniosłość tego polecenia, powinniśmy ostrzedz, że 
tow arzystw a historyczne w N. Y orku niczem nie są podobne do 
europejskich. Członkami ich nie są uczeni (prócz nielicznych wy
jątków), lecz przeważnie ludzie zainteresowani w swoim rodowo
dzie (poszukujący „ancestry"), a największem uznaniem cieszą się 
ci, którzy mogą udowodnić swoje pochodzenie od wojowników 
Rewolucyi. I5vans nie miał więc innych tytułów  do napisania 
swego Memoir of Kościuszko prócz pochodzenia od W hite’a, a je 
dyną wartościową częścią jego książki są dwa listy Kościuszki 
do pani W hite, przedrukowane w niej (z błędami z re sz tą 8). Poza- 
tem treść książki stanow ią znane epizody z wojny niekrytycznie

>) Podkreślamy te wiersze, na które wypadnie nam powołać si<̂ niżej.
") I'upiory Jelfersonii. Ser. 2. Tom C*.t, fol. 17.
:l) Oba przytoczone są w przekładzie u Korzona (Kościuszko, biografia etc.).
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powtórzone za podręcznikami, przedruki wydanych już listów Je f
fersona do Kościuszki i rozm aite anegdoty. Między nimi znajdu
je  się następujący wypadek, powtórzony nibyto ze słów babki 
(pani W hite), a k tóry miał jakoby miejsce w jej domu.

„Na wiosnę r. I7!)H otrzym ał on (Kościuszko) paczkę listów. 
Czytanie jednego z nich wprawiło go w stan wielkiego podniece
nia, tak iż wyskoczył z sofy swojej na środek pokoju. Do tego 
czasu nie mógł poruszać się bez obcej pomocy a i w tym wypad
ku zmuszony był zawołać służącego, aby go umieścił z powrotem 
na sofie. Nie w yjaśnił nikomu przyczyny tego podniecenia, lecz 
rzekł do G rła W liite’a: „Muszę wracać do Europy.“ Zrobiono od
powiednie przygotow ania i Kościuszko opuścił dom dawnego ko
legi w maju, zawiadamiając o swoim wyjeździe tylko dwóch lub 
trzech najbliższych p rzy ja c ió łl).

Nie czynimy zarzutu zasłużonemu historykow i naszemu, pier
wszemu, który  oparł biografię Kościuszki na dokumentach, oczy
szczając ją  z wielu, przeważnie niesmacznych legend, że wziął na 
seryo tę opowieść; niepodobieństwem jes t bowiem uniknąć błędów 
temu, kto je s t pionerem w pracy takiej. P. Korzon nie rozporzą
dzając żadnemi dokumentami dla sprawdzenia opowieści Evansa, 
posunął jednak skrupulatność do tego stopnia, iż pytał lekarzy
o możliwość podobnego uzdrowienia i umieścił w swojej książce 
ich opinię.

Sądzimy, że dokuinenta, k tóre tu ogłosiliśmy, nie pozosta
wiają żadnej wątpliwości co do tego, że cała ta  opowieść o cudo- 
wiiem uzdrowieniu je s t taką samą bajką, jak  i inne rzeczy, które 
Evans podaje na k redyt swojej b a b k is).
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') Kvhhs Memoir o f Kościuszko. 1882, str. 25.
“) Opowiada on mianowicie, że cały czas pobytu w Ameryce, prócz kil

ku dni spędzonych w Filadelfii, }>'dzie mial być honorowo przyjmowanym przez 
Waszyngtona (!!Waszyngton nie był wówczas w urzędzie i mieszkał w Mount 
Vernon, dokąd przesłał Kościuszko polecone sobie listy) i „większy część 
czusu spędzał półleżąc na sofie (reminiscencya portretu Cosway’a!), rysując lub 
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Nvans nie wiedział nawet, że Kościuszce towarzyszył Niemcewicz. Podczas 
poszukiwali swych w Ameryce w r. 1H!)7 i !)8, autor pisał do Kvansa, prosząc 
o wyjaśnienie niektórych wątpliwości, nasuniętych przeczytaniem jego bro
szury; lecz list zwrócono mu nierozpieczętowany. Prawdopodobnie Kvans, 
który był już wiekowy, nie przyjmował w owym czasie żadnej korespondencyi, 
a w parę miesięcy później wyczytał autor w dziennikach o jego śmierci.



Z przytoczonych ustępów dziennika Niemcewicza, zgodnych 
co do dat jak  najściślej z lmiieszczonemi wyżej listami Kościuszki 
do G ates’a, wynika, że Kościuszko był dwukrotnie i na krótko 
w domu W hite’a, a mianowicie od I do !» września, jadąc do Ga- 
tes’a, i od 20 października do 27 listopada. Później zaś przez cały 
czas mieszkał w Filadelfii w tow arzystw ie Niemcewicza i Dą
browskiego (służącego). Gdyby wiąc miało zajść coś podobnego 
do opisanego przez Evans’a epizodu, świadkami jego  nie mogli 
być W hite owie. Ze zaś nie był nim Niemcewicz — o tein świad
czy, prócz jego milczenia, zdziwienie, z jakiem  dowiedział sią
0 postanowieniu wyjazdu. W idzieliśmy dalej, żo w liście pisanym 
do G ates’a 22 lutego Kościuszko jeszcze projektuje wycieczką do 
Saratogi i kupno gruntów , chociaż już chwieje sią. Widocznein 
jest, że wiadomości o legionach, które czytał w pismach, nąciły 
go do Europy, lecz bodźca ostatecznego jeszcze nie miał. Co by
ło tym bodźcem?

YV brulionie mowy, (który znaleźliśmy w Paryżu) wygło
szonej w Tow. Przyjaciół Nauk z powodu śmierci Kościuszki, 
Niemcewicz nadmienia, że Kościuszko był powołany do Fran- 
cyi przez jednego z dyrektorów. Skłonni też jesteśm y uwierzyć 
leniu, tak ze wzglądu na przyjąć.ie urządowe, k tóre mu tam uczy
niono, jak i na charakter Kościuszki, który  każe przyjąć poważną
1 pozytyw ną pobudką dla tak stanowczego kroku. Dyrektorem 
tym prawdopodobnie był Barras.

Zestaw iając nastąpnie szczegóły dotyczące uleczenia, widzi
my najprzód, że musiało ono być stopniowe: cząściowe bowiem 
przywrócenie władzy skonstatow ał już dr. Rush zaraz po przy
byciu Kościuszki do Filadelfii, a przew idział i dalsze; nastąpnie 
widzimy z podkreślonych przez nas ustąpów listów Jeffersona 
i Niemcewicza, że wiadomość o jego chodzeniu po przyjeździe do 
Francyi, je s t  dla nich zdumiewającą nowością. W korespondencyi 
z Ba.jonny do „M oniteur’a,“ przez nas ogłoszonej ') nie widać, iżby 
Kościuszko pozbawiony był władzy chodzenia. Nasuwa siej wiąc 
z koniecznością wniosek, i ż  podróż morska, trw ająca prawie dwa 
miesiące, (od ,r> maja do 2H czerwca) była okresem, a, może i przy
czyną zupełnego przywrócenia ruchu, co zgadza s i ą  i z tenipeu- 
tycznemi własnościami powietrza morskiego.

Zanim zakończymy artykuł ten, winniśmy jeszcze czytelni
kowi wyjaśnienie psychologiczne tak dziwnego postępowania. Ko-
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śctuszki wzglądem człowieka, który  ofiarował sią towarzyszyć mu 
i pielęgnować w ciężkiej niemocy w jakiej w skutek ran maci ej o- 
wickioh zostawał i który niezawodnie był do niego szczerze przy
wiązany. Niema najmniejszej wątpliwości, że ani Kościuszkę
o brak serca, ani Niemcewicza o jak iś namacalny powód d<> nie
ufności posądzić nie możemy. W yjaśnienie wiąc może być tylko 
psychologiczne; spocząć winno na odmiennym charakterze obu.

Były to istotnie dwa charaktery  biegunowo-przeciwne. Ko
ściuszko był urodzonym stoikiem; N iem cew icz— epikurejczykiem  
ducha. Kościuszko był człowiekiem niezłomnych przekonań, pe
łen poświęcenia dla obowiązku, gotowy wszystko dla niego uczy
nić, nic nie pragnący dla siebie, poważny i głęboki aż do skry- 
tości. Niemcewicz był poetą—a więc naturą chciwą wrażeń i ła 
two się im poddającą, zdolną do czynów podniosłych pod wpły
wem uniesienia, gotowy na czyny obowiązku wtedy, gdy obowią
zek w uśmiechniętej formie do niego przemawia, lecz skłonny do 
płaczliwych żalów, ilekroć w surowej przedstawi sią postaci.

Jako  umysł w rażliw y i poetycki był także Niemcewicz czło
wiekiem o instynktach tłumu, skłonny uwielbiać to, co wielbią 
wszyscy, zmienny w swych sądach stosownie do usposobienia 
chwili. Kościuszko przeciwnie, miał tem peram ent bohatera. Nie 
idąc za sądem ogółu, szukał głębszej, wew nętrznej wartości w y
padków i ludzi, a za probierz przy ich ocenie służyły mu nie
zmienne przez całe życie zasady.

Nic dziwnego, że, przy takiem usposobieniu i przy ciasnem 
pożyciu dłuższem nagromadzać sią m usiały pierw iastki wzajemnego 
niezadowolenia. Ujawnia sią ono częściowo w dzienniku Niem
cewicza, który je s t bardzo powściągliwy w stosunku do Kościuszki. 
Mówi o nim nader rzadko, a £>'dy mówi, nazyw a go inieyałami, 
a czuć pewne ukryte niezadowolenie w tych krótkich i oziębłych 
odezwaniach. Prowadzi to nas do warunków, w których znaleźli 
się obaj w Ameryce.

Był to czas, kiedy wszystko, co przypominało Francyą i re- 
wplucyę, źle widziane było przez stojące u steru stronnictwo fe- 
d eral i stów. 7m  poprzedniej prezydentury W aszyngtona wydalony 
został poseł francuski (.Tenet, jako przedstawiciel krańcowego de- 
m okratyzm u; za obecnej, Adamsa wydane zostało „Praw o prze
ciw cudzoziemcom i burzycielom,“ skierowane przeciw stronnictwu 
demokratycznemu w Ameryce, które miało zwyciężyć na najbliż
szych wyborach, a do którego należał w iceprezydent Związku — 
Jefferson.-
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Federaliści niemiłem okiem widzieli entuzyazm tłumu dla 
Kościuszki, przyjaciela Jeffersona, zwolennika, jak  i on, zasad re- 
wolucyi, przyjaciela Prancyi. Kościuszkę zaś zasady zbliżały do 
tego szerm ierza demokracyi i wolności, oddalając od W aszyngto
na i osób rządzących, których wyraźnie unikał. Przeciwnie, Niem
cewicza pociągało to, co miało władzę, to co było przedmiotem 
uwielbień, jak  W aszyngton, i przykro mu było, że stanowisko Ko
ściuszki oddalało go od tych, tak interesujących go ludzi, gdy 
przeciwnie, pociąg, który okazyw ał Niemcewicz ku nim, i jego 
niechęć dla demokracyi francuskiej, musiały obniżać go w oczach 
Kościuszki.

Tak więc zaufanie znikło ze stosunków między nimi. ('oraz 
mniej mogli się rozumieć, coraz w inną stronę zwracały sit* ich 
oczy. Dodać należy, że podejrzliwość, jak ą  otaczał rząd ówczesny 
wszystkich podejrzanych o demokracyę, a Kościuszkę w szczegól
ności, nakazywał mu wielką oględność w postępowaniu.

Gdy więc otrzym ał Naczelnik wezwanie do objęcia kiero
wnictwa nad legionami polskiemi we Francyi, nie uznał za sto
sowne dać objaśnień Niemcewiczowi. W yjechał, nie odkrywając 
ni u tajemnicy i może samego tylko Jeffersona objaśniając o przy
czynie nagłego wyjazdu, a swój szczerze dem okratyczny nastrój 
ujaw niając w testamencie, przekazującym majątek na wychowanie 
i wykupywanie z niewoli Murzynów.

W ł a d y s ł a w  M.  K o z ł o w s k i .



SPRAWA REFORMY GMINY WIEJSKIEJ
w ęa/icyi.

(I)WIK K O N FE R K N O Y E . L W Ó W , Utul.)

Od oliwili, kiedy prof. Kleczyński w ydrukow ał swe cenne 
statystyczne studyum p. t. „Życie gminne w G ałicyi“ i odsłonił 
w niem w całej pełni zanik, jeżeli nie zwyrodnienie, samorządu 
wiejskiego, Avydawało się, że reforma nieuchronna wisi w powietrzu 
i że o poważnych zmianach w prawodawstwie gminnem usłyszymy 
lada chwilę. Upłynęło odtąd la t wiele, ujrzeliśmy kilka projektów, 
kilka rozpraw wskazujących liczne niodostatki, liczne wady życia 
i organizacyi gminnej wiejskiej w Galicyi, ale o przejściu od po
ważnej krytytyki do istotnego prawodawczego czynu było zawsze 
głucho, aż wreszcie w r. 1904 spotykam y się znowu z pracą kry
tyczną, k tó ra  we wstępie nam zapowiada, że spraw a reformy gmin
nej-, a właściwie reformy gminy wiejskiej w Galicyi, staje się coraz 
pilniejszą Opinia publiczna nie ma jednak dotąd jasnych wskazań 
w jakim  kierunku iść powinna uznana powszechnie za konieczną 
reforma, która, wznawiając sprawność adm inistracyjną i gospodar
czą gm iny i rozszerzając zakres jej zadań, byłaby zarazem pożą
daną ze względów narodowych i społecznych. Dowiadujemy się 
następnie z owej interesującej książki, której ty tu ł został podany 
na czele, że stronnictwo krakow skie ma gotow y swój projekt re 
formy gminnej, którego głównym postulatem  je s t stworzenie gmi
ny okręgowej, że następnie ten projekt spotkał się z opozycyą, 
z różnych stron pochodzącą i z różnych w ynikającą pobudek. Tyl
ko stronnictw a demokratyczne nie m ają sformułowanego projektu, 
na k tóryby się bodaj w głównych zasadach godziły, nie mają 
nawet jasno sformułowanych poglądów na tę tak ważną sprawę.



Panuje w tej sprawie w kołach demokratycznych wielka rozbież
ność zdań, bardziej jednak pozorna, niż istotna, wynikająca pra
wdopodobnie stąd, że sprawa nie była należycie, spokojnie i rze
czowo dyskutowaną.

W uznaniu konieczności wyjaśnienia i sformułowania ogólnych 
zasad reformy gminnej, odpowiadającej interesom narodowym i zgo
dnej z zasadami demokratycznemi, redakcya „Słowa Polskiego" 
zaprosiła na naradę grono osób, teoretycznie lub praktycznie ze 
sprawami gminnemi obeznanych. R ezultat tych narad odpowiedział 
oczekiwaniom, pomimo bowiem różnicy poglądów w wielu szczegó
łowych kwestyach, zebrani zgodzili się ostatecznie ha pewne, wspól
nie uznane postulaty. Podejmujemy więc, oświadcza „Słowo Pol
skie," ogłoszenie drukiem szczegółowego sprawozdania, z dwóch 
konferencyj w nadziei, że wydanie tych m ateryałów przyczynić 
się może, zwłaszcza w kołach inteligencyi demokratycznej, do wy
jaśnienia doniosłości sprawy reformy gminy wiejskiej i wyznacze
nia kierunku, w którym  ta  reform a pójść powinna. Na zaprosze
nie „Słowa Polskiego1* przybyło 45 osób z różnych stron kraju 
i ze Lwowa, a między niemi kilku posłów sejmowych z klubu de
mokratycznego. Przew odniczył obradom i zagaił je  red. W asilew
ski, oświadczając, że jesteśm y ludźmi zasad, nie doktryn; w każdej 
swej działalności bierzemy za punkt wyjścia stosunki realne, wiec 
i tu nie chodzi nam o narzucenie swoich zapatryw ań, o propagan
dę doktryny, zależy nam raczej na wyjaśnieniu stanu rzeczy i na 
zebraniu danych do wnioskowania. D la tego nie zapraszaliśm y 
szerokich kół; staraliśm y się uprosić ludzi, mających styczność 
z gminą, posiadających praktyczną lub teoretyczną znajomość sto
sunków wiejskich, aby się z nami wiedzą swoją podzielili.

Następny mówca (D-r Tarnowski) podziękował redakcyi „Sło
wa," że podnosi sprawy doniosłe i skonstatował zarazem to, iż 
wszyscy wiedzą, że potrzeba reformy gminnej pokutuje w Galicy i 
od tak dawna, jak  dawną je s t ustaw a o samorządzie. Wielu ludzi 
kraj miłujących, widząc wady urządzeń podstawowych samorządu, 
czuło potrzebę zmiany i oddawało sią studyom, wiele napisano 
artykułów , po wielokroć spraw a ta  wchodziła do krajowej polityki, 
jednakowoż dotąd trudności nagromadzonych nikt nie zdołał zwy
ciężyć i jeżeli dzisiaj, chcąc zaradzić złemu, Redakcya podejmuje 
tą  sprawę, należy jej się za. to uznanie. Pierw szy red Popławski 
przeszedł do dyskusyi rzeczowej, zaznaczając, że w (ialicyi z kwe- 
styi gminnej zrobiono kwestyę polityczną, a nawet kw estyę par- 
ty jną, co sprawie gminnej najwięcej szkodzi, bo traktow anie jej 
rzeczowe je s t bardzo trudnem (imimt, powinna być szkołą życia
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publicznego. To jej zadanie pedagogiczne je s t ważniejsze, niż jej 
zadanie administracyjne. Jeżeli zaś gm ina ma być szkołą życia 
publicznego, to wypływa z tego logicznie, że I-o gmina nie może być 
organizmem zbyt małym, nie może być jakim ś związkiem sąsiedz- 
kim, w którym  właściwe czynności życia sąsiedzkiego zbyt są 
uproszczone lub nie istn ieją  zgoła, 2-o gm ina powinna przedsta
wiać pewną różnorodność składowych czynników, dla tego, że je 
dynie ich współzawodnictwo lub współdziałanie wytworzyć może 
interes publiczny; 8-0  powinna mieć nie tylko środki dostateczne 
m ateryalne dla urzeczywistnienia swych zadań zbiorowych, ale 
i odpowiednie siły intellektualne do kierowania jej pracą. Mówca 
wspomina o projekcie krakowskim  gminy zbiorowej, nadmieniając, 
że je s t jeszcze drugi projekt, będący właściwie hasłem połączenia 
z istniejącem i gminami sąsiednich obszarów dworskich. To liasło 
zwie mówca niejasnem i nasuwającem różne wątpliwości. Np. czy 
obszary dworskie m ają zachować pewną samoistność, pewne przy
wileje, czy nie Gdy się mówi o gminie zbiorowej, to mimowoli 
każdy przedstaw ia sobie gminą okręgow ą stronnictw a krakowskiego. 
Tymczasem gm ina zbiorowa może mieć najrozm aitsze typy organi- 
zacyj i może wcale nie odpowiadać typowi gminy okręgowej, k tó
ry skrystalizow ał się w projekcie stronnictw a krakow skiego. l)o- 
syć wymienić gminę zbiorową w K rólestw ie Polskiem.

N astępny mówca referent (Beck) na podstawie ograniczonej 
obserwacyi gminy górskiej poświęca uwagę poruczonemu zakreso
wi działania gminy. Sytuacya, jego zdaniem, przedstaw ia się tak, 
że ogromna większość w ydatków  budżetu adm inistracyjnego gmi
ny, to koszta tego zakresu. Zakres ten obejmuje przeważnie spra
wy wojskowe i egzekucye podatków. Pod ciężarami z tego tytułu 
spadającymi na gminę, rozumieć należy nie tylko wydatki w go
tówce, ale przedewszystkiem  t. zw. term iny członków zwierzchno
ści gminnych w starostw ie, m itręga czasu i zatrudnienia wójta 
w gminie w celach wojskowych i podatkowych. Są gminy, w k tó
rych wójtowie 50 razy i więcej na rok muszą przybywać do sta
rostw a czy do urzędu podatkowego w zupełnie błahych sprawach. 
.Jednozgodnie zaśw iadczają wszyscy wójtowie, że poruczony zakres 
pochłania cały czas, że na resztę zajęć już głow y w ójt nie ma. 
lizeczy tak się mają, że dziś wójt je s t  sługą, wyższym policyan- 
tem, ale nio tem, czem być powinien — opiekunem gminy, gospo
darzem m ajątku publicznego, rozjemcą w sporach, ani wogóle tem, 
czem chciałaby go mieć ustawa. A dm inistracya gm inna je s t nad
miernie obciążona wykonywaniem zleceń w zakresie poruczonym, 
a władze państwowe zamało wchodzą w tó, czy gm ina może po
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dołać wymaganiom. Przytem  naczelnicy gmin są licho w ynagra
dzani. Są gminy, w którycli pobierają 30 — 20 i 8 koron rocznej 
pensyi, a nie m ają ani odrobiny poczucia obywatelskiego.

Licho płatny, narażony na wielką stra tę  czasu wójt, widząc, 
że podupada w gospodarstw ie, wreszcie z wrodzonej chciwości, za
czyna oglądać się za ubocznymi dochodami. Czyni z siebie bardzo 
ważną figurę urzędową i łupi lud ze skóry przy każdej sposobno
ść,i. N aw et wójcina każe sobie za darmo szyć koszule, ubranie ja 
kiejś posiadaczce maszyny do szycia. Z wyborów wychodzi też 
najczęściej taki kandydat, co należy do zamożniejszej klasy albo 
taki co to potrafi w urzędzie się rozmówić, postawić się u panów 
i u władz, często w ybierają wójtem kogoś dla tego jedynie, żo 
przy drodze mieszka, że dogodnie zajść każdemu po paszport by
dlęcy, po świadectwo ubóstwa i t. d. W ójt robi wszystko prze
ważnie pod przymusem władzy państwowej i samorządnej. P ierw 
sza może natychm iast egzekwować swoje żądania, druga przem a
wia w imię obowiązku, potrzeby, pożytku i godności samorządu 
a o ściągnięcie kar musi prosić pierwszą. W ójt też rozmaicie speł
nia rozporządzenia obu władz, dając naturalnie pierwszeństwo po- 
ruczonemu zakresowi. W zarządzie majątkiem  gminy panuje najo
gólniej zasada familijna, klasowa. W ójt z radnymi uważają, żo 
dobro gminy i m ajątek gminny, zupełnie słusznie należy się prze- 
dewszystkiem  im, zamożnym gazdom i kmieciom. Z kasy gminnej 
korzystają przeważnie oni, drzewo z gminnego lasu cechują prze
ważnie sobie i t,. d.

Ustawa budowlana, dla wsi przedstawia, się bardzo dodatnio, 
ale w wykonaniu napotyka na wielkie trudności. W ykonanie jej, 
to ciągły przymus. Ustawa np. żąda kominów i wychodków; je s t 
to niemożliwe nieraz, gdy po cegłę jechać trzeba ze trzy  mile, 
a więc i komin drogo kosztuje, tymczasem „dym w izbie suszy 
i grzeje, a przy coraz większym braku opału i tą  odrobiną ciepła 
człowiek się cieszy.“ W ykonanie tej ustawy ma ostatecznie w rę
ku wójt, a cóż począć, gdy tenże wójt, wczoraj jeszcze przed wy
borami, głośno mówił, że ustawa ta, to pański wymysł, a sam ma 
także izbę bez komina. A wychodki? Trafiło się, żo w czasie 
manewrów cesarskich zmuszono chłopów w kilku wsiach do zbu
dowania nowych wychodków, w jak iś czas potem pokazało się, że 
wychodki były pozamykano na kłódki, gdyż nakazano, aby tam 
było czysto, więc było zupełnie czysto, nawet, w paru miejscach 
zrobiono z togo skład na ziemniaki. To samo je s t  z ustaw ą o li- 
cencyonowaniu buhajów, to samo z ustaw ą ogniową i t. d.



Lasy gminne są w Galicyi przeważnie niszczone bez ogląda
nia .sią na jutro. W kontroli nad gospodarstwem leśnem jaskrawo 
występuje niedostateczność istnienia dwńcli władz. Wydział Rady 
powiatowej ma obowiązek czuwania nad gospodarstwem leśnem 
w gminę. Nie mniej jednak nie może wydawać żadnych zarządzeń, 
gdyż opieka nad lasami wogóle przyznaną została władzom pań
stwowym, aby lasy uchronić od trzebieży. Lud atoli potrafił zmy
lić czujność obu władz i lasy niszczeją. Jedno co powstrzymuje 
od zupełnej dewastacyi, to obawa przed brakiem opału. Gdy więksi 
właściciele naokoło lasy wycięli, wtedy gmina swój las szanuje.

Gospodarstwo wspólne na pastwiskach gminnych doznaje zu
pełnego bankructwa. Nawet w Krakowskiem, gdzie chłopi rozu
mieją znaczenie wspólnego pastwiska i chcą gospodarować na 
niom dobrze, po jakimś czasie przychodzą do przekonania, że to 
jest niemożliwe. Każdy kradnie z pastwiska co tylko może, t. j. 
darninę i glinę. Z pastwiska pozostają jedynie szerokie i głębo
kie doły i jamy. W pojęciach galicyjskiego ludu każdy członek 
gromady ma prawo własności do pewnej części majątku czy dobra 
gminnego. Gdy gospodarz nabywa majątek w innej gminie i tam 
otrzymuje przynależność, wtedy nie chce zwracać długu zaciągnię
tego w kasie przemysłowej, utrzymując: to moja część w majątku 
gminnym, więc ja sobie zabieram. Na podstawie takiego samego 
rozumowania zabierają darń z pastwiska, drzewo z lasu, nie chcą 
płacić iścizny, długu gminnego, zaledwie pod przymusem opłaca
jąc odsetki. Wykonywanie zadań własnego zakresu, to znaczy 
czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, staranie o za
kładanie i utrzymanie dróg gminnych, mostów i placów, policya 
połowa, dozór nad przedmiotami żywności, nad targiem, miarą, 
wagą, policya zdrowia, nadzór nad obyczajnością publiczną, spra
wy ubogich, policya ogniowa i budowlana, jednanie stron- wszyst
ko to jest w ogromnej większości gmin rzeczą podrzędną. Co się 
robi, to tylko za inicyatywą i pod przymusem ze strony wydziału 
Rady powiatowej.

Gdzie wyjście z tego położenia? pyta mówca i daje na po
wyższe pytanie następującą odpowiedź. Pierwsze, najistotniejsze 
zadanie gminy stanowi samoobrona przeciwko naturalnym następ
stwom zgęszczenia ludzi. Z faktu zamieszkania wielu ludzi w bliz- 
kiem sąsiedztwie, może powstać chęć osiągania dodatnich celów, 
tak np. gminy zakładają nieraz kościoły, szkoły, rzeźnie, piekarnie
i t. p. Czy można sobie wyobrazić, jaką pracę zrzeszoną w gmi
nie bez inteligencyi i jej kierownictwa? Tego właśnie pierwiastku 
brak jest w gminach galicyjskich. W razie połączenia gmin wiej-
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r1< i cl i z obszarami dworskimi, niew ątpliw ie rzec/ zmieniłaby sit; 
na lepsze. Trudniejby było tam, gdzie tyc.U obszarów niema. Po- 
dobno właściciele obszarów dworskich są przeciwni przyłączeniu 
tych ostatnich do gminy, obawiając sit;, że wtedy ich chłopi znisz
czą. Mówca sądzi, że obawy te są nieusprawiedliwione. Przyłą
czony do gm iny obszar dworski ponosić będzie ciężar dodatku do 
podatków gminnych i chłopi, choć mniej, płaciliby ten podatek. 
Lecz obyw atel ziemski, będąc członkiem gminy, może być łatw o 
wybrany do R ady gm innej; będąc- raz w Radzie, może czuwać 
nad całością spraw, u więc i nad budżetem. Będąc w Radzie, 
w krótkim  czasie uzyska tam wpływ bardzo znaczny. A niech się 
zdarzy jak a  okoliczność, że gmina będzie w jakiej potrzebie, a ra- 
dny-właściciel obszaru dopomoże gminie coś dla niej uzyskać, 
kupi sobie wdzięczność Rady i wpływ jego  ugruntow any zostanie.

Połączenie gmin kilku w jedną zbiorową, daje podstawę do 
najlepszych nadziei. Łatw iej dla 5 10 gmin znaleźć jednego ro
zumnego człowieka, niż liczyć, że te dziesięć gmin znajdą same 
10 ludzi o takich samych zaletach. W ójt może i w zbiorowej' gmi 
nie robić różne ustępstw a i nielegalności swoim krewnym, ule ty l
ko we własnej wsi, inne będą mu już obce! Jeden wójt na kilka 
wsi będzie miał więcej powagi, a więc i wpływu i znaczenia, niż 
dzisiejszy wójt sąsiad lub dlatego wybrany, że przy drodze mie
szka. N ajważniejszą przeszkodę stanow iłyby koszta utrzym ania 
adm inistracyi w gminie zbiorowej. I wójt i pisarz musieliby otrzy
mywać większą płacę, niż to, co wynosi suma płac w dzisiejszych 
pojedynczych gminach, które weszły w skład jednej zbiorowej. 
Ale i dochody gmin, z powodu przyłączenia obszarów dworskich, 
zw iększyłyby sit; znacznie. Wszędzie na Zachodzie, gdzie rząd uży
wa związku gminnego do celów ściśle państwowych, udziela ze 
swej strony temu związkowi pomocy do wykonania jego specyal 
nych zadań. Nic podobnego nie dzieje sit; w Galicyi. Gmina otrzy
muje pomoc w postaci kontroli nad jej władzą wykonawczą, w po
staci zasiłków na cele drogowe, obrony pożarnej, wykształcenie 
pisarzy, hodowli; bydła, i t. d., ale to wszystko ze strony repre- 
zontacyi powiatowej. Od rządu nie otrzym uje nic, prócz poleceń
i rozporządzeń. Zupełnie uprawnionein je s t więc żądanie ze stro 
ny gmin t> wyrównanie zasług. Podobnież otwarta, je s t kwostya 
opieki nad ubogieini. Dziś nędza w gminie danej nie je s t  winą 
gminy samej. Dziś np. taka Limanowa jest miasteczkiem, znędz- 
niałein wskutek przeprowadzenia kolei żelaznej. Zbliżenie tlo N<» 
wego Sącza sprawiło, że miejscowa inteligent-,ya zaopatruje sit; 
u lepszych rzemieślników w ubranie, obuwie, meble i sprzęty,
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u chłopi wolą kupować tandetą wiedeńską. Z najbiedniejszych 
gmin znowu em igruje mnóstwo ludności na zarobek, wiele dziew
czyn rodzi na emigracyi i oddaje dzieci do domu podrzutków. S tam 
tąd żądają od gminy, odebrania dzieci przynależności m atki i zwrotu 
kosztów utrzym ania. Dzieci trzeba odebrać i wychowywać na 
koszt gminy, skąd sią w ytw arza dla najbiedniejszych gmin naj- 
wiąkszy ciążar. Zdaniem też mówcy państwo powinno wobec ży
wiołowej przyczyny nądzy dopomódz gminom do opiekowania sią 
ubogimi.

N astępny mówca (pr. Bujak) mniema, że gm ina okręgow a 
m iałaby większą siłą i sprawność adm inistracyjną, szybciej zała
tw iałaby polecenia władz wyższych i odrabiałaby kaw ałki i mo
głaby wywierać większy nacisk na członków gminy, ale byłaby 
to robota i wpływ mechaniczny. Wyższość okręgowej gminy po
legałaby głównie na tem, że gm ina m ogłaby daleko lepiej spełniać 
polecenia władzy wyższej. Aby zaś kulturalnie podnosiła ludność 
ta  nowa gmina, tego na pewno twierdzić nie można, niektóre za
dania byłyby przez tę nową gminę gorzej spełniane, niż przez 
dawną. Policya bezpieczeństwa m usiałaby mieć agentów  w każdej 
wsi, dlatego że nadzór z jednego miejsca byłby bardzo utrudniony, 
a zbyt wielu członków policya taka nie mogłaby posiadać. Na
stępnie co do kwestyi dróg gmina zbiorowa w Galicyi nie m iała
by co do robienia Policyi budowlanej również gm ina zbiorowa 
skuteczni ej by wykonać nie mogła, aniżeli obecnie. Co do straży 
pożarnej, to zorganizowanie jednej straży pożarnej w obrębie gm i
ny zbiorowej pomyśleć się nie da Taka straż pożarna musi być 
w każdej wsi zorganizow ana z osobna, bo w przeciwnym razie 
mogłoby się zdarzyć, że w jednej wsi byłby naczelnik, w drugiej 
strażacy, w trzeciej przyrządy. O lekarzach przy gminie trudnoby 
było pomyśleć, bo koszty takiego lekarza wyniosłyby 600—800 zł. 
1'eńsk rocznie. Co sią zaś tycze oglądaczy zwłok i oglądaczy by
dła,, to ci są tak potrzebni w każdej wsi na miejscu, że ludność 
nie zgodziłaby się nigdy na zcentralizow anie tych urzędów w sie
dzibie gminy zbiorowej.

Następnie gm ina taka  nie m iałaby znaczenia dla organizacyi 
kredytu wiejskiego w formie kas liaifeisenowskich, bo udzielanie 
kredytu w tych kasach polega mi osobistej znajomości charakteru
i stosunków m ajątkowych dłużników przez zarząd kasy, w gminie 
zaś, obejmującej kilka wsi, o tem mowy być nie może. Również 
trudno o takie korzystne dla ludności instytucye, jak ochronka lub 
żłobek. Zawsze mówi sią i pisze, że gm ina obecna je s t słabą in 
lektualnie i ekonomicznie, trzeba ją  więc w tych dwóch kierun
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kach zaopatrzyć I za środek na to uważa się gminę zbiorową. 
Mówca nie sądzi, aby tak było. Na wsi mamy trzy  kategorye in- 
teligeneyi: 1)nauczycieli ludowych, 2) duchowieństwo, .‘5) większych 
właścicieli ziemskich. W szystkie trzy  kategorye m ają możność 
wpływania bardzo silnego no tok spraw gminnych, mogą nawet 
do Rady gminnej należeć. Wielkie sią nadzieje pokłada w gminie 
zbiorowej, że potrafiłaby przyciągnąć ku sobie właścicieli dwor
skich. Sądzić jednak można, że adm inistracyi gmin zbiorowych 
nie ujęliby oni w swe ręce, bo zbytby to wiele zajmowało czasu
i zbytby krępowało Z resztą nie objawiali oni dotąd ochoty do 
zajm owania się sprawami gminnemi, gdy przeciwnie szlachta w Kra
kowie zajmuje się niemi, mimo, że ma dostęp do gminy utrudnio
ny. Po macoszemu zajm ują się oni od ty lu  lat samorządem po
wiatowym, który przecież w zupełności w ich rękach spoczywa. 
Stan ekonomiczny gminy dzisiejszej w Galicyi je s t  odbiciem sła
bości ekonomicznej całego kraju. W ogóle na cele administracyi 
gminy zbiorowej możnaby bez podnoszenia obecnych ciężarów, a za 
równomiernem obciążeniem obszarów dworskich, zebrać około 8000 
koron. Kwota ta  rozłoży sic; w ten sposób: pisarz będzie koszto
wał 1200 -KUK) koron, wójt, jeżeli gm ina nie ma być opanowana 
w zupełności przez pisarza, jak  to je s t  np. w Kr. Polskiem, o trzy
ma około 1000 koron a resztę niższa służba. A gdzie znów reszta 
działalności gm iny? A gdzie koszty działalności gromady, której 
usunąć zupełnie niepodobna? -Jednem słowem, trzeba, by dzisiejsze 
koszta adm inistracyi gminnej powiększyć co najmniej w dwójna
sób, aby módz liczyć na, jakąś wydatniejszą pracę kulturalną i go
spodarczą w gminie zbiorowej. Są to bardzo silne argum enty prze
ciw gminie zbiorowej.

Ustawa, gm inna z r. 1866, zdaniem mówcy, nie je s t złą, byle
by została zmniejszona tak olbrzym ia przestrzeń, rjaką je s t między 
brzmieniem ustaw y a sta,nem kulturalnym  ludności. Była przecież 
możność łączenia obszarów dworskich z gminami na podstawie 
specyalnych umów, co do ponoszenia ciężarów. N ikt w tym kie
runku kroku nie zrobił, z wyjątkiem  dóbr arcyksiążęcych w po
wiecie Żywieckim. Była, możność łączenia, gmin małych, jako  zbyt 
słabych do wykonania poruczonego zakresu działania, w większe, 
atoli nie było ani śladu w tym kierunku A trzebaby to koniecznie 
w okolicach Krakowa i na Powiślu, gdzie się głównie mieszczą 
liczne gminy, niżej 500 mieszkańców liczące. Mówca mniema, że 
wydziały powiatowe są głównie winne, że gospodarka gminna 
w Galicyi licho się przedstawia W powiatach bowiem brak ludzi 
Wykształconych i chętnych do pracy. W ydziały powiatowe nic
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zawsze są kierowane przez ludzi prawniczo wykształconych a do 
działalności publicznej w swym zakresie przygotowanych. Często 
są one tylko przytułkam i <lla ludzi nie mających innego zajęcia, 
którzy nie mogą dać ani wiedzy, ani zapału do pracy. Inna, bar
dzo ważna w ada ustroju gminnego na wsi je s t — brak tamże zna
jomości ustaw. Mogłyby na to poradzić objazdy i wskazówki prak
tycznie1 dokonywano. W iększe jeszcze znaczenie m ógłby mieć pod
ręcznik dla zarządu gm innego wydany pod powagą W ydziału K ra
jowego. W reszcie wielkim niedomaganiem dzisiejszej gminy mo
głyby zaradzić okręgi pisarskie, jak ie  już teraz istnieją w Sokol- 
skiem. Praktycznie byłyby okręgi pisarskie tem samem, co gminy 
zbiorowe, tylko daleko łatw iejsze do przeprowadzenia i bez poró
wnania tańsze. W końcu, zdaniem mówcy, obszary dworskie nie 
dadzą się usprawiedliwić społecznie ani prawnie. Jeżeli przedsię
biorstw a przemysłowe, leżące w obrębie gmin, muszą ponosić cię
żary na rzecz gmin, to dlaczego część ziemi, leżąca tak samo 
w obrębie gminy, ma być wolną od tych ciężarów. T ytu ł własno
ści pryw atnych nie powinien w dzisiejszych stosunkach nadawać 
ty tułu osoby publicznej urzędu publicznego. Można jednak zrozu
mieć potrzebę zabezpieczenia powagi osoby wyższej kulturalnie 
wobec niższych i nadać im pewne przywileje osobiste.

Następny mówca (poseł Buynowski), zarzucając dotychczaso
wej dyskusyi, iż zeszła na zbyt drobiazgowe tory, oświadczył się 
za reformą, któraby uchyliła obszary dworskie i do gminy je wcie
liła. W głosie następnym zauważono (red. Popławski), że w dzi
siejszych warunkach należałoby przyznać głos wirylny właścicie
lom większych przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych, 
znajdujących się w obrębie gmin. Prawo do głosu wirylnego musi 
zależeć od pewnego dosyć wysokiego cenzusu majątkowego. Istnie
nie drobnych gmin jest niedorzecznością. Gdybyśmy przyjęli 2000 
głów, jako nominalną cyfrę ludności gminy, to po przyłączeniu 
obszarów dworskich, dosyć znaczna liczba gmin dotychczasowych 
odpowiedziałaby tej normie. Ludność włościańska obawia się i po
niekąd słusznie gminy okręgowej z mianowanym wójtem gminy, 
zastosowanej raczej do wymagań administracyi, niż do wymagań 
samorządu. Dzisiejsza, gmina austryacka jest wytworem biurokra- 
cyi i nie tak długo istnieje, żeby lud się zżył z nią i uważał ją 
za nietykalną. Za dużo się mówi zwykle o konserwatyzmie chłop
skim, jak gdyby lud nie był dostępny argumentom rozumu i inte
resu publicznego.

Jeden z mówców (p. Rawita Gawroński) zauważył, że gmina 
polska zawsze jest łatwiejszą do kierowania, i do porozumienia się
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z każdym obszarem dworskim, k tóry  je s t również tejże samej na
rodowości. Tymczasem z gm iną ruską dzieje sic; zupełnie inaczej. 
>Są tu  dwa wrogie sobie obozy. Gminy zachowują sią zawsze wro
go wobec obszarów dworskich. Polityczna kontrola zostawia 
w tych gminach wiele do życzenia, rzucając gm iną na lep 
najrozmaitszych agitacyj. Księża w gminach stają  sią zwykle 
przewodnikiem złego. Ustawa powinna taką  ich rolą przewidzieć
i je j zapobiedz, inaczej gm ina zostanie ogniskiem nie pracy, tylko 
agitacyj, jak  sią to dziś dzieje. Ostatecznie mówca przychodzi 
do następnych dezyderatów : Niech sobie gm ina pozostanie taką, 
jak ą  je s t obecnie, nie mniejszą, nie większą, jak  je s t dziś, a obszar 
dworski pozostanie jednostką zupełnie samodzielną. Ale niech ma
ją  prawo w szystkie inteligentne jednostki, zamieszkujące w gminie, 
należeć z ustaw y do Rady gminnej. W tenczas Rada gm inna będzie 
miała żywioł inteligentny daleko większy i będzie mogła przeciw
działać agitacyi różnych księży i paraliżować niedołęstwo wójtów. 
Jedna osoba właściciela obszaru dworskiego w Radzie, będzie ty l
ko kroplą w morzu. Inny z mówców zauważył znowu (red. Pa
nek), że koniecznem jes t: ograniczenie rozporządzeń, krępujących 
działalność gminy, ograniczenie nadzoru ze strony Rad powiato
wych, a zwłaszcza starostw a, wprowadzenie kontroli i odpowie
dzialności władzy gminnej przed ludnością gminy i wreszcie roz
szerzenie udziału jej w sprawach gminnych. Mówca sądzi, że te 
ostatnie punkta możnaby osiągnąć przez zaprowadzenie zebrań 
gminnych. Przed takiem zebraniem, przynajmniej raz w roku zwo- 
ływanem, powinna Rada i zwierzchność gminna składać spraw o
zdanie ze swych czynności i żądać za nie absolutoryum. Takiemu 
zebraniu gminnemu można też niektóre najważniejsze spraw y od
dać pod ostateczną docyzyą, np. co do rozporządzenia własnością 
gminną i przyjęcia budżetu. W ten sposób cała ludność gminy 
byłaby bezpośrednio w ciągniętą w spraw y gminne, uczyłaby sit; 
w nich oryentować i rozumieć interes publiczny.

Następny mówca (Pierożyński) oświadczył kategorycznie, iż 
należy się liczyć z faktom niezawodnym, że lud wiejski sprzeciwi 
sią reformie,, gdyż gminą dzisiejszą odziedziczył on z dziada pra
dziada, do togo dziedzictwa jes t on przywiązany i nie da go so
bie dobrowolnie odebrać. Dowodem tego liczne, do dziś istnieją ' 
ce małe gminy, które wolą płacić po sto kilkadziesiąt procent do
datków gminnych na własne istnienie a nie chcą dobrowolnie przy
łączać, się do drugiej gminy. Pod wzglądem praktycznym zaś 
gmina, okręgow a przysporzyłaby tylko nowe obciążenie ludności, 
nowe wybory i jeszcze jedną instaneyą, wreszcie przeciw gminom
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okręgowym przemawia topograficzne położenie gmin pojedynczych. 
Weźmy cały szereg gmin górskich i na Podolu. Jakże  złączyć 
gm iny odległe o<l siebie nie raz na milę i więcej, a nadto pozba
wione między sobą jakiej takiej komunikacyi, w gminę okręgową. 
Należy sobie postawić pytanie: kto będzie wykonywał podobną 
ustawę? Odpowiedź kró tka—ci sami Indzie, co dziś istnieją. Wy
konywają oni źle swe obowiązki, a tem samem i ustawę, gdyż 
niema ludzi wykwalifikowanych i są oni źle płatni. Wśród podo
bnych warunków o podobnej reformie mowy być nie może. Nie 
można bowiem zaczynać reformy od góry, jeśli sprężyna, t, j. pi
sarz gm inny jest zły i nieodpowiedni i nie pomyślało się o tem, 
aby najpierw  przygotować odpowiednich ludzi do należytego wy
konywania, ustaw. Istnieje jeszcze drugi pomysł łączenia gmin 
podług ilości mieszkańców lub naw et podług parafij. Pierw szy 
z tych projektów, ilość mieszkańców, ma te same wady i trudno
ści, co gm ina okręgowa; drugi projekt tw orzenia gmin, podług pa- 
rafij, byłby jeszcze bardziej niewykonalny zarówno ze względów 
podanych przy gminie okręgowej, jak  i ze względów krzywdy, 
na, jak ą  naraźonąby była mniejszość, czy to obrządku rzymsko- czy 
grecko-katolickiego, jak  wreszcie z uwagi, że parafie obejmują 
w Galicyi nie tylko kilka, ale i kilkanaście gmin samoistnych. 
Mówca twierdzi stanowczo, że łączenie gmin je s t kw estyą palącą 
tylko w tych wypadkach, gdzie się ma do czynienia ze słabą gm i
ną, położoną blizko drugiej, lub gdzie istnienie gminy wiejskiej 
w prost szkodzi bytowi i rozwojowi wsi, m iasta lub miasteczka. Ta
kie gminy powinny być, z urzędu zatem i wbrew ich woli, wcie
lone do silniejszej

Dalszy mówca (l)oerman) zauważył, że przyłączenie obszaru 
dworskiego do gminy zdaje się posiadać pod względem narodowym 
znaczenie dodatnie. Obszary bowiem znajdą sic; przeważnie w rę
kach polskich, a, zastępca dworu byłby zwykle Polakiem, przy tem 
zaś człowiekiem inteligentnym . Ksiądz ruski, który wszędzie na 
miejscu jest, a jest rozsadnikiem agi tacy i wrogiej, m iałby kogoś, 
z kimby się musiał liczyć, Agi tacy a zaś zyskałaby przeciwwagę. 
Co się tycze ekonomicznej strony, to zarzuty czynione projektowi 
gminy zbiorowej’ nie ze wszystkiem są usprawiedliwione. Dzisiaj 
gospodarka majątkiem gminy je s t poniżej wszelkiej krytyki, prze
starzała, ekstenzywna, prowadząca do uszczuplenia, m ajątku naro
dowego. Gdyby zaś gminy zbiorowe powstały, to pożytek z po
łączenia majątków i dóbr gminnych, mógłby być tem większy, bo 
racyonalna gospodarka obszarów większych, zatem znaczniejsza 
jednostka ekonomiczna, mogłaby być o wiele wydatniejsza. W resz
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cie związki obszerniejszo gmin, nie narzuć,one z góry szablonem 
ustawy, oparte na pewnych lokalnych potrzebach, miałyby racyę 
bytu. Dowodzi tego poniekąd pewna ewolucya, dokonywająca się 
obecnie zupełnie samodzielnie. W powiecie Tarnopolskim potwo
rzyły się związki gmin sąsiednich w rozmaitych specyalnych celach
i tak np. istnieją w powiecie okręgi pożarne. Kilka gmin (6—-8) 
razem tworzy okrąg pożarny. Jedna z nich jest siedzibą strażaka 
okręgowego, który jest ukwalifikowanym strażakiem. W razie 
pożaru wszystkie gminy wysyłają swoich strażaków i sikawki do 
ognia, gdzie komendę nad niemi obejmuje strażak okręgowy, a prak
tyka wykazuje, że w akcyi ratunkowej daje to bardzo praktyczne re
zultaty. Doświadczenie przeczy zatem wywodom d-ra Bujaka, we
dle których zasada zbiorowości miałaby być dla pożarnictwa szko
dliwą. Co do admftiistracyi znowu, istnieją w kilku powiatach, 
np. w Tarnopolskim, Sokalskim, t. zw. okręgi pisarskie. Wreszcie 
organizacya kredytowa posługuje się pewną formą zbiorowości. 
Mianowicie kasy systemu Raiffeisena, obejmujące kilka wsi, za
zwyczaj" całą parafię, prosperują wówczas bardzo dobrze.

Streszczenie z drugiej konferencyi może być daleko krótszem, 
albowiem na pierwszej zarysowało się w yraźnie i dostatecznie 
przeciwieństwo poglądów na reformę gminy galicyjskiej. Otóż na 
drugiej konferencyi zauważył jeden z mówców (Pierożyński), iż 
kw estya wcielenia obszarów dworskich je s t już w tukiem stadium, 
że wkrótce do skutku przyjść musi. Sprawa ta obejmuje coraz 
szersze kręgi ludności, przyzw yczaja nawet do niej’ tych, którzy 
zasadniczo są jej przeciwni, tak, że powoli kwestya ta  sama, siłą 
faktu, pewnego dnia, na stosowny wniosek w Sejmie, przyjdzie 
z wielkim aplauzem i ostentacyjnie. K w estya wcielenia obszarów 
dworskich je s t jednak bardzo trudna do rozwiązania, właśnie z te 
go powodu, że nie wiadomo właściwie, na jakiej podstawie i w ja 
kim stosunku obszar dworski miałby obowiązek przyczyniać się 
do kosztów administraoyi gminy, a nadto, co nio mniej bardzo 
ważne, jak  w razie wcielenia, obszaru dworskiego do gminy, unor
mować wykonywanie policyi na torytoryum  obszaru dworskiego, 
na, obejściu dworskiom. Wcielenia, obszaru dworskiego do gminy 
chyba jedynie ze względu na polepszenie adm inistracyi życzyćby 
należało. U.eprezentaeya bowiem gminy zyskałaby w osobie choć
by olieyaJisty prywatnego, który coś więcej potrafi, k tóry  tę 
gminę do lepszej administracyi doprowadzić może. Ale są po
wiaty południowo-zachodnio (dobra, aroyksięcia, Albrechta), gdzie 
nie istnieją obszary dworskie od samego początku wejścia w ży
cic; ustawy gminnej. Otóż adm inistracya w tych gminach jest. laka
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sama, jak i w innych. Oficyaliści tam zależni są od służbodawcy
i dlatego obowiązani są czuwać nad tem, aby gmina niewprowa- 
dzała takich wydatków do swego budżetu, któreby wym agały zna
cznego podwyższenia dodatków, zawsze sią więc im sprzeciwia
1 widzimy ten skutek, że gminy są fatalnie administrowane, a przy
najmniej nie odpowiadają swemu zadaniu.

Jeden z następnych mówców (Panek) zauważył, że interes 
narodowy wym aga tego w całej Galicyi, aby zmniejszyć przedział, 
jak i istnieje między dworem a wsią, przedział odsuwający obie 
strony od siebie i od wspólnej pracy. Szczególniej je s t  ta  sprawa 
ważna, z punktu widzenia narodowego, w Galicyi wschodniej. Dwo
ry są tu  bowiem polskie, a te, uzyskawszy wpływ na sprawy 
gminne, będą mogły przeciwdziałać hajdamackim robotom czynni
ków', na których łup dzisiaj gm ina wiejska w ydaną została. Tym 
czynnikom trzeba przeciwstawić wpływ polski. Inteligentny przed
stawiciel dworu będzie miał przew agę umysłową, a na przew agę 
m ateryalną chłop je s t  wrażliwy. Niemniej ważnem j e s t ’ i to, że 
mniejszość polska znajdzie w przedstaw icielu dworu obrońcę swych 
interesów w gminie. Koszta, jakie z takiego połączenia wynikną, 
nie będą zbyt wielkie, a to, że się odda dwór pod panowanie chło
pów, zwłaszcza ruskich, nie powinno przestraszać, bo zawsze prze
waga, dworu będzie tak wielką, iż rączej obawiać się trzeba, że 
dwór zawładnie gm iną i będzie jej narzucał swoją wolą. Gmina 
p rzy ton  nie może nałożyć żadnego specyalnego podatku na dwór, 
a jeśli nałoży jaki podatek, to tak samo i na siebie, a wiadomo, 
że chłop do ponoszenia ciężarów publicznych nie bardzo je s t sko
ry. W zgląd adm inistracyjny przem awia stanowczo za łączeniem 
gmin małych we większe jednostki. Poza punktem adm inistracyj
nym niema żadnego słusznego względu, k tóryby się łączeniu gmin 
sprzeciwiał, z wyjątkiem  pewnych trudności przy przeprowadzeniu, 
lecz trudności napotyka się przy każdej zmianie. Połączenie więc
2 4 bardzo małych dzisiaj gmin w jedną większą, byłoby korzy
stną reformą gminy.

Następny mówca (Sawczyński) był także zdania, że rozdział 
gminy od dworu w ydał zle owoce, albowiem tym sposobem usu
nęło to możność zatarcia dawnych antagonizmów, a stworzono 

obszarów nowy zaród przeciw ieństw i rozdwojeń. Z wcieleniem 
obszaru dworskiego do gminy odpadłaby ta  ujemna strona tera
źniejszego stanu rzeczy, że w gminie niema ludzi i że skutkiem 
tego szwankuje niezmiernie wykonanie ustaw y. Dzisiejszy rozwój 
agitacyi ruskiej, dzisiejsza nienawiść ruska do naszego społeczeń
stwa, do naszych rządów, w znacznej części zostały ułatwione
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przez to, że sit; więksi właściciele dali z gm iny wyrzucić, że z tego 
pola pracy, na którem najłatw iej zaskarbić sobie uznanie i wdzię- 
czność interesowanych, dobrowolnie ustąpili i przez to ją  stracili 
na rzecz tych elementów, które tam dziś rej wodzą. Prócz tego 
większy właściciel, pozbawiony możności pracy w gminie, na tem 
najbliższem polu zdobywania zasług obywatelskich, ograniczony 
do pracy jedynie w Radach powiatowych, do których winna pro
wadzić droga tylko przez zasługi w gminie, wszedł ten element 
naturalnym  tokiem rzeczy na drogą zdobywania mandatów w po
wiecie często nie zasługą rzetelną, ale zabiegami, staraniam i, a nie
raz i pieniędzmi. Co do gmin zbiorowych, mówca sądzi, że one 
jeszcze i z innych powodów nie są w łaściwą formą w Galicyi. 
Mówca odpiera argum ent redaktora Popławskiego, który powołał 
się na Królestwo Polskie, że gminy zbiorowe przyjęły sic; tani 
z reformą W ielopolskiego bardzo łatwo. Pam iętać bowiem trzeba, 
że to nie były gminy, które przed tą  reform ą korzystały przez 40 
lat z ustaw y podobnej do ustaw y galicyjskiej. Odebrać tym gmi
nom rozm aite rzeczy, do których naw et nie przyw iązywały wagi, 
znaczy wywołać w kraju krzyk i opór. W końcu muszę zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden głos (dr. Bujak), w którym  zaznaczono, 
że gdy tylko mowa o gminie zbiorowej, wszyscy mają na myśli 
projekt gminy zbiorowej okręgoWej partyi krakowskiej. Niestety, 
powiada mówca, nie mamy innego podkładu, mamy ten projekt, 
albo też gminę w Królestwie, k tó rą  również dobrze zna p. Po
pławski i której wielkie zalety uznaje, naturalnie w przyszłości, 
bo obecnie je s t ona bez wartości.

Na tem kończę część sprawozdawczą i w następstwie pozwo
li; sobie uczynić kilka uwag, odnoszących sit; do treści poważnej 
oraz interesującej owych konferencyj, które miały na względzie 
od wielu lat palącą kwestyę reformy gminy wiejskiej w Galicyi. 
Kiedy ukazał się bogaty materyał statystyczny, oświetlający gmin
ne stosunki w Galicyi, a przedewszystkiem, gdy sit; ukazała praca 
prof. Kleczyńskiego p. t. „Życie gminne w Galicyi," zdawało sit;, 
że kwestya reformy gminy wiejskiej w Galicyi nie zejdzie na 
chwilą z porządku dziennego, dopóki w sposób dający nadzieją 
polepszenia stosunków, urzeczywistnioną nie zostanie. Pozostawio
no jednak życie gminy wiejskiej w Galicyi naturalnemu rozwojo
wi w tom przekonaniu, że przymusowa reforma jest zbyteczną; 
albowiem społeczeństwo uświadomione o źródłach wszelkiego złego, 
samoistnie, choć częściowo, przeprowadzi pożądano zmiany i uczy
ni interwoncyę prawodawcy zbyteczną. .leszcze w dziesięć hit pó
źniej ukazały sit;: Materyały do reformy gminnej w Galicyi, zesta-
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wionę także z polecenia W ydziału Krajowego przez d-ra W itolda 
Lewickiego (1888), z których się niezbicie okazało, że życie gmin
ne w Galicyi stoi mniej więcej na tem samem stanowisku, jak 
wówczas, gdy prof. Kleczyński pisał swoje cenne studyuin, oraz 
że dzieło reformy pozostało w krainie projektów. Czy w przecią
gu lat 18 ukazały się nowe m ateryały statystyczne, wydano z po
lecenia W ydziału Krajowego, o tem nie wiem napewno, ale przy
puszczam, że gdyby się były ukazały, w yw ołałyby nowe projekta 
reformy gminy wiejskiej. Tymczasem po pracach W rotnowskiego, 
prof. K asparka reformie gminnej poświęconych, ukazał się jedynie 
w r. 1901 „Ogólny projekt ustroju gmin wiejskich i m ałowiejskich“ 
(I?. W. B.). Sprawa więc paląca od r. 18(55 i niezałatwiona, zda
wała się mniej interesow ać społeczeństwo galicyjskie, niż dawniej
i po części przybierać kształty  mytycznego węzła gordyjskiego,
o którego rozwiązanie, czy rozcięcie, n ik t nie uważał za stosowne 
się starać. Podjęcie więc- spraw y pierwszorzędnej dla Galicyi, a od 
kilkunastu lat jeżeli nie zapomnianej, to w każdym razie nieco za
niedbanej, stanowi myśl szczęśliwie podjęta przez tych, którzy 
konferencyę urzeczywistnili i wydrukowali uwagi na niej wygło
szone.

W gronie konferencyjnem spotykam y się z ludźmi nauki i do
świadczenia, zdobytego na urzędowych stanowiskach, dozw alają
cych należycie zgłębić i zrozumieć życie gminne. W konferen- 
cyacli nie spotykam y się z pustymi frazesami, zapożyczonymi od 
(loktrynerów, biorących rozbrat z rzeczywistością a przedewszyst
kiem z życiem i doświadczeniem Galicyi. W szystkim mówcom 
chodzi też przedewszystkiem o prawdę, o pożytek, o dobro Galicyi, 
a nie o frazes retoryczny, ani olśniewanie wyobraźni arcydosko- 
iiałą i dotychczas niebyw ałą reformą. Jeden z ostatnich mówców 
oświadczył, że na konferencyach „wszyscy godzimy się na niektóre 
sprawy, wszyscy jesteśmy przeciwnikami gminy okręgowej" i t. d. 
z tem wszystkiem przyznać trzeba, że wśród głosów konferencyj
nych spotykamy, w prost przeciwne poglądy, nie tylko na główne 
podstawy organizacyi gminnej, ale naw et i na zadania samorządu 
gminnego. Skąd płynie tak a  rozbieżność myśli, a skąd powstaje 
owo skrajnie przeciwne ocenianie faktów, na które wszyscy patrzą 
codziennie, począwszy od I8(i(i roku? Dlaczego np. gdy jednemu 
z mówców wydaje się łączenie gminy z obszarem dworskim ko- 
niecznem, a wpływ większego właściciela zbawiennym — drugie
mu nasuwa owo łączenie liczne wątpliwości, a obecność i praca 
jednego lub kilku wreszcie większych właścicieli w gminie, rzeczą 
w prost bagatelną, która, wielkiego wpływu na rozwój życia gmin
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nego mieć nie może. Zdaje sią, że na owe przeciw ieństw a zdań
i poglądów w pływ ał przeważnie brak dokładnycli statystycznych 
danych z Galicyi i Bukowiny, t. j. z tych krajów  koronnych, któ
re posiadały podobnie rozszczepioną organizacyą gminną. N atu
ralnie, że mowa być może tylko o statystycznych danych z osta
tnich la t kilkunastu, w których odbywały sią, choć rzadko, dobro
wolne połączenia gmin z obszarami dworskimi. W łaśnie w głosach 
mówców brak pewności: czy sic; takie połączenia odbywały, na- 
stąpnie, ile takich faktów znamiennych miało miejsce, a wreszcie, 
jak sic; rozw ijał samorząd w takich gminach, nazywanych zbioro- 
wemi. Gdy jeden mówca zapewnia, że w takich zbiorowych gmi
nach nie m ogłaby być zorganizowana straż pożarna, drugi przytacza 
nieliczne wprawdzie wypadki, w których właśnie w takich połą
czonych gminach straż pożarna funkcyonowała należycie. W in
nych znowu głosach spotykam y powątpiewanie: czy reformy w kie
runku połączenia gmin m ogłyby oddawać jakikolw iek pożytek 
w gminach górskich w stosunku do podgórskich i płaszczyźnia- 
nycli i czy warto dla nielicznych w yjątków  odrzucać reformą, 
któraby była zbawienna dla znacznej większości gmin wiejskich 
w Galicyi.

Drugi niedostatek, który dostrzegać sią daje u wszystkich,
i to bez w yjątku, mówców, je s t niedokładna, jeżeli nie błądna zna
jome iść historyi samorządu wiejskiego w Królestwie Polskiem, zwłasz
cza, od r. 1804. Dawniej wskazywałem, że prof. Kasparek, powo
łując sit; na stosunki w Królestwie Polskiem, zasadniczo sit; myli, 
co wiącej, naw et W rotnowski, który był świadkiem naocznym 
owych zmian w Królestwie Polskiem, niezawsze je  należycie rozu
miał, co można tłómaczyć chyba tem, że życie wioskowe nie wiele 
go zajmowało wśród jego zawodu prawniczego, .leżeli u przyto
czonych autorów uderzał brak gruntow nej znajomości życia gm in
nego w Królestwie Polskiem i jeżeli powoływanie sic; na to życie 
w celu przekonania o potrzebie reform gminnych wiejskich w Ga
licyi, n iezaw sze można było nazwać szcząśliwem, to i wśród kon
ferencyjnych mówców rzecz sic; miała nio o wielo lepiej. Prze
dewszystkiem żaden z nich nie znał historyi samorządu gminnego 
wiejskiego w Królestwie Polskiem, począwszy od r 1801. Zarzut 
uczyniony mówcom konferencyjnym muszą natychm iast złagodzić 
tą uwagą, że zapoznanie sic; z ową historyą było bardzo trudne, 
albowiem wówczas nie było jeszcze drugiego wydania, pożytecznej 
pracy Konica p. t. „Samorząd gminny w Królestw ie Polskiem,“ 
a nastąpnio i powyższa książka, dawała jedynie całokształt samo
rządnej, adm inistracyjnej działalności gminy wiejskiej, ale nie kre
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śliła jej lii story i w znaczeniu nie tylko prawniczem, lecz i społecz- 
nem. Dla tego też spotykam y wśród konferencyj głosy, które ra
zić muszą każdego, kto stykał sią w chwili obecnej, czy też 
w przeszłości z życiem gminnem w Królestwie Polskiem, jak  np. 
spostrzeżenia tego rodzaju, że gm ina dotychczasowa w Królestwie 
nic nie je s t  warta, że może w przyszłości dopiero nabierze pe
wnej doniosłości; że całe życie gminne w Królestwie spoczywa 
w rąk u pisarzy gminnych, k tórzy bezceremonialnie krąpują rozwój 
samorządu gminnego; lub w końcu, że w Królestwie przyjąła sią 
gm ina zbiorowa W ielopolskiego, z której G alicya mogłaby do pe
wnego stopnia brać wzór do naśladowania. Co sią tycze owej 
zbiorowej gminy W ielopolskiego w Królestwie Polskiem, t,o da
remnie sią trudziłem  odszukaniem jej w rzeczywistości. Taka 
gm ina bowiem nie istniała w Królestwie. W r. 1862 opracowano 
tylko ogólne zasady, k tóre miały przewodniczyć przyszłej' ustawie 
dla gmin wiejskich. W Lisickiego pracy, W ielopolskiemu poświą- 
conej, znajdujem y tylko projekt do Ustawy gminnej (T. III, str. 
440), który nie wszedł nigdy w życie, a w dodatku opierał sią na 
odmiennych zasadach, aniżeli w r. 1862 istniejące urządzenia gm in
ne oraz wprowadzone w r. 1864 do Ustawy gminnej. Na zarzuty 
uczynione gminie w K rólestw ie Polskiem (od r. 1864), że w prze
szłości nic nie była w artą i tylko w  przyszłości może mieć pewne 
znaczenie, oraz, że w samorządzie gminnym Królestw a pisarze 
gminni samowolą krąpowali życie gm inne—odpowiadać nie bądą. 
Mam bowiem nadzieją, że kilka uwag, które historyi samorządu 
gminnego w Królestwie poświącą, bądą dostatecznem wyjaśnie
niem powyższych kwestyj.

Ponieważ ustaw a o gminach wiejskich w Królestwie Pol
skiem z 1864 roku usunąła, wszelki rozdział obszarów dworskich
i gminnych, stw arzając na to miejsce jednolity  organizm praw a 
publicznego, przeto ważnem i doniosłem są dla Galicyi nastąpstw a, 
jak ie  w Królestwie powyższy stanowczy przepis prawodawczy 
wywołał. W Galicyi bowiem, pomimo że większość inteligencyi 
stanowczo sią przeciw rozdziałowi oświadczyła, istn iał on i istnieje 
po dziś dzień, opierając sią skutecznie dobrowolnemu zjednoczeniu. 
W przymusowem połączeniu upatryw ano zawsze pewne niedogo
dności czy niebezpieczeństwa, a nie można powiedzieć, aby owa 
w yjątkow a trwożliwość była, tylko udziałem austryackiego prawo
dawcy. W Prusach, gdzie już w r. 1867 uważano połączenie obsza
rów dworskich (Gutsbezirk) z gminnemi za pożądane, nie śmiano 
wyrzec słowa „przymus" i widziano w nim różne niedogodności. 
Przebieg zatem spraw y przymusowego zjednoczenia,, jak i miał
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miejsce w Królestwie Polakiem winien przedstaw iać dla galicyj
skiego społeczeństwa duży interes, albowiem z tego przebiegu bę
dzie ono mogło wnosić, czy uzasadnione są liczne jego obawy i czar
ne przewidywania.

W chwili, kiedy w Królestw ie Polskiem  wprowadzono usta
wą gm inną z 1864 r., stosunek włościan do większych właścicieli 
był nieco podrażniony spraw ą przeprowadzonego jednocześnie 
uwłaszczenia. O rganizacyi gminy oparto na demokratycznej za
sadzie „zebrań gminnych" i wśród większości obywateli powstało 
podejrzenie, że za pośrednictwem owych zebrań będzie można zma- 
joryzować większych właścicieli, albowiem cała włościańska rzesza 
da się z łatw ością prowadzić naczelnikom powiatu i komisarzom 
uwłaszczającym. W początkach też rozwoju życia gminnego większa 
własność trzym ała się na uboczu. Na zebraniach gminnych bywa
no rzadko i z niechęcią, albowiem, jak  wówczas mawiano, na co 
się zda jednem u albo kilku obywatelom pokazywać się całej nie
chętnej masie. S tarać się o w ybór na w ójta uważali obywatele 
przedewszystkiem za upakarzające dla siebie. Naczelnicy powiatu, 
razem z komisarzami uwłaszczającymi, mogli łatw o wywrzeć wpływ 
na, korzyść swego kandydata, a następnie urząd wójta był w takiej 
zależności od naczelnika powiatu, że trudno się było narażać oby
watelowi na przykrości i upokorzenia, które nań mogły spłynąć 
w każdej chwili: czy to w dobie Wyboru, czy podczas urzędowa
nia. A jednak i w tej smutnej dobie, k tó ra  się ciągnęła od 1804 
do 1875 r. ukazały się drobne, ale światlejsze promienie. Nie ty l
ko, że powoli obywatele ziemscy zaczęli zjawiać się na zebraniach 
gminnych, ale i pozwalać sit; wybierać na urząd wójta gminy. 
Gdzie się tylko zjawili w jednym czy w drugim charakterze, wy
wierali wpływ magiczny na spraw y gminne i przywiązywali 
do siebie masy włościańskie O jakiemkolwiek majoryzowaniu 
większych właścicieli przez włościan nie było też mowy, począw
szy od r. 1864 aż do 1875, t. j. w epoce najsm utniejszej. Zapewne, 
na drobne nieprzyjemności bywał czasami narażony większy wła
ściciel i włościanie, podjudzani przez pisarzy gminnych, których 
się wójt po większej części obawiał, okazywali się dworowi nie
chętnymi, ale przyznać trzeba, że każdy rok przynosił zmianę sto
sunków na lepsze, budząc świadomość włościan oraz zrozumienie 
należyte samorządu gminnego. W ciągu pierwszej epoki samorzą 
ilu w Królestwie Polskiem dały się uczuć włościanom niedogodno 
ci, płynące z sądów wójtowskich (z ławnikami), które były prze
ważnie! w rękach ludzi ciemnych i wrażliwych na m ateryalne ko
rzyści. Właśnie, gdy sądy wójtowskie dokuczyły w dostatecznym
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stopniu włościanom, Ukaz z 1875 roku odłączył od urzędu wójta 
wszelkie funkcye sądowe, odebrał mu ław ników i stw orzył odrę
bne a powiększone gm iny sądowe, w którycli funkcyonował wy
bieralny sędzia gm inny z ławnikami. W łościanie z głosami swo- 
jem i zwrócili się, rzec można, instynktow nie ku większym właści
cielom i to nie tylko wtedy, gdy chodziło o urząd sędziego, ale 
i o skromniejszą godność ławnika. Nie pomogły zupełnie wpływy 
naczelników powiatów i kom isarzy uwłaszczających; zawsze sły
szano kategoryczną odpowiedź: szlachcic nie sprzeda spraw iedli
wości za łyżkę barszczu i od niego się tylko można doczekać na
leżytej opieki. Tym razem obywatele, nie będąc narażeni na 
dokuczliwą podległość naczelnikom powiatów, nie tylko 'przyjm o
wali, ale i starali się o wybór, a uwzględniając w sądzeniu spraw 
spadkowych miejscowe zwyczaje, czego nie potrafiły  dawne sądy 
wójtowskie, zdobyli sobie wobec kraju i wobec masy włościań
skiej pierwszorzędne zasługi. Sądy gminne z 1875 r. spraw iły, że 
zapomniano zupełnie o dawnem uprzywilejowanem stanow isku wła
sności większej ziemskiej, a uważano jej reprezentantów  za sąsia
dów, za oświeconych opiekunów, do których można się było na 
pewno udać w każdej potrzebie. Nie dość na tem; w r. 1879 przy
była, nowa w ybieralna godność pełnomocnika gminy, k tóra kontro
lę nad gospodarstwem  publicznem gm iny ucfeyniła ściślejszą i spra
wowaną przez inteligencyę miejscową, reprezentow aną przez wię
kszą własność. N aturalnie, że i tam  na urząd powoływano prze
ważnie obywateli, k tórzy go wykonywali bezpłatnie. Rzesza wło
ściańska więc, począwszy od r. 1.879, widziała większych właści
cieli gorliw ie się gminie wysługujących nie tylko na polu wymia
ru sprawiedliwości, ale i w celu zaprowadzenia ładu i porządku 
w publicznem gospodarstw ie gminy.

Wobec wzmagającego się udziału właścicieli większych w ży
ciu gminnem, zmniejszyć się m usiały ujemne wpływy, jak ie  sit; 
dawniej ukazywały pod postacią ciemnych wójtów, prowadzonych 
na pasku przez pisarzów gminnych, oddanych znowu ślepo naczel
nikom powiatu. W ójt gminy radził się zwykle sędziego i pełno
mocnika gminnego, a widząc w nich życzliwość i należyte zrozu
mienie spraw gminnych, staw ał się niepodległejszym i pewniejszym 
wobec naczelnika, a cóż dopiero wobec pisarza gminnego, wybory 
też na wójta i p isarza trafia ły  zwykle na lepszy m ateryał niż da
wniej, t. j. w pierwszej epoce od 1864 —  1875 r., nie mówiąc już
0 tem, że właściciele więksi przyjmowali częściej wybór na wójta
1 przyczyniali się na tem stanowisku do rozwoju samorządu gmin 
nego. W  roku 1887 ukazała sit; praca Ludwika Górskiego p. t.:
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„O znaczeniu i obowiązku większej własności ziemskiej w Króle
stwie Polskiem.“ Praca ta, której wysoką doniosłość podnosiłem 
swego czasu, zaznaczyła w  sposób kategoryczny, że najkardynal- 
niejszym obowiązkiem większego właściciela je s t  branie czynnego 
udziału w samorządzie wiejskim i pracowanie nieustanne a wspól
ne, w gminie nad dobrem loka,lnem publicznem. Od chwili, kiedy 
się ukazała książka Ludwika Górskiego, upłynęło la t blizko dw a
dzieścia, k tóre były bez żadnej przerw y postępem ku dobremu. 
Zasady, wypowiedziane przez Ludwika Górskiego, jeżeli mogły 
w swym czasie spotykać się z drobnenii wątpliwościami i niechę
cią dawnych uprzywilejowanych, dworskich właścicieli, to obe
cnie nabrały doniosłości kodeksu obowiązków większych właści 
cieli względem gminy. Dziś, dzięki wspólnej codziennej pracy 
w gminie, niema tego, co w Galicyi, „Pan sobie, chłop sobie,“ 
albo „nąj bude, jak  buw ało,“ ale zarówno wśród włościan, jak  
i wśród potomków uprzywilejowanych panów dworskich, panuje 
mocno ugruntow ane przekonanie, że jedynie zgodą i pracą wspól
ną mogą stw orzyć ów samorząd, który  będzie szkołą dojrzałości 
i miłości dobra publicznego. Dopiero też, pracując razem w sa
morządzie gminnym, przekonali się wszyscy, że publiczny interes 
gm iny je s t prywatnym  interesem  każdego z obywateli gminnych 
i zgodnie z anglo-saksońską zasadą „public, business is a p riv a tb u 
siness of everym an.“

Połączenie więc przymusowe obszarów gminnych z dworskie- 
mi w Królestwie Polskiem, pomimo że się odbyło pod niepoinyśl 
nenii auspicyami i zdawało się zapowiadać drogę Golgoty dla 
większych właścicieli, wywołało następstw a, zdaje sit;, wprost 
przez nikogo w r. 1HIS4 nie przewidywane. Nie zapobiegły do
broczynnemu zbliżeniu włościan do większych właścicieli, ani chao
tyczne zebrania gminne, zafukiwane długo przez władze admini
stracyjne powiatowe, ani odstraszania większych właścicieli od 
bywania na zebraniach, przyjmowania, wyboru na wójtów i t. p. 
Przeistoczenie dawnego pana dworu w obywatela gminy i to oby
watela św iatłego, a przedewszystkiem ofiarnego, odbyło się w cią
gu czterdziestu la t najkompletniej i naw et strojki rolno z bieżącej 
doby nie, zapobiegły temu, że to poczucie obywatelskie względem 
gminy rozwijać sit; będzie w Królestwie Polskiem w dalszym cią
gu. .Jakkolwiek więc zadania samorządu gminnego nie rozwinęły sit; 
w Królestwie ponad miarę i nie są w stanie zaimponować Galicyi, 
to jednak usposobienie większych właścicieli w Królestwie, którzy 
z zaparciem się, poświęceniem i ofiarnością pracują w gminie w je 
dnym szeregu z włościanami, powinno zwrócić uwagę społeczeń
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stw a galicyjskiego. Poczucie obyw atelstw a gminnego, jakie sią 
rozwinęło w pełny kw iat u właścicieli większych w Królestwie, 
zyskało sobie uznanie wśród rzeszy włościańskiej. Wszędzie oby
watel ziemski traktow any je s t przez włościan, jako  opiekun, jako  
starszy i św iatlejszy brat, wreszcie jako sąsiad, którem u w yrządzają 
czasami sąsiedzkie usługi, nie chcąc brać za nie pieniężnego wy
nagrodzenia. Trudno się też dziwić owemu krzewiącemu się co
raz gęściej i serdeczniej porozumieniu, bo włościanin coraz częściej 
się spotyka z dowodami ofiarnej opieki większych właścicieli. 
Kiedy gm iny w Królestwie nie posiadają dotąd swoich lekarzy, 
właściciele więksi sprow adzają zwykle lekarzy do swych ludzi fol
warcznych i pozwalają z nich korzystać, naturalnie tytułem  dar- 
myin, włościanom. Przy zakładaniu sklepów spożywczych, gospód, 
w miejsce dawnych karczem, wreszcie czytelni ludowych, właści
ciele wrięksi odznaczali się ofiarnością i należy tem zrozumieniem 
zadania, jak ie  dawniej okazywali w dziedzinie ludowego szkolni
ctwa. W reszcie w ostatnich latach niektórzy więksi właściciele 
(hr. Je rzy  Moszyński) otworzyli włościanom kredyt na odpowie
dnich warunkach, aby zapobiedz ujemnym skutkom przesileń rol
nych. Nie można wątpić, iż ten godny naśladowania przykład ar
gumentowany należycie w druku, znajdzie w spokojniejszych cza
sach liczne naśladownictwo. Wiekopomną więc zasługą gminnej 
ustaw y z I8(i4 r. je s t zjednoczenie społeczeństwa gminnego w je 
dną samorządną całość. W prawdzie prawodawca zam ierzał przez 
owo zjednoczenie osiągnąć inne cele, ale codzienne życie gminne, 
codzienna praca wspólna omyliły jego przew idyw ania i zawiodły 
jego  rachubę. Połączenie t.eż w gminie dworskich i gminnych ob
szarów pozostanie niezapomnianą zasługą ustaw y z r. 1864, zasłu
gą, k tóra w ynagrodziła sowicie społeczeństwo Królestwa za samo
wolę wyższych władz adm inistracyjnych i za krępowanie samo
rządu gminnego na każdym kroku.

Gmina wiejska Galicyi znajdow ała się, począwszy od r. 1866, 
w daleko lepszych warunkach, aniżeli taż gmina w Królestwie. 
Przedewszystkiem Rady gminne, w miejsce chaotycznych zebrań, 
obiecywały daleko zdrowszy rezulta t i nadzór nad samorządem 
gminy, wykonywany przez organa wyższe samorządu i władze po
lityczne, złożone z krajowców, odmienny przedstaw iały obraz roz
woju, niż w Królestwie. Pozostał tylko w galicyjskiej ustaw ie 
jeden na pozór drobny szczegół, t. j. rozdział obszarów gminnych 
od dworskich. W dodatku rozdział ów pozostał nie jako  katego
ryczny przymus, ale jako tolerow ana pozostałość po dawnych cza
sach, od której uwolnić się było można dobrowolnem połączeniem,
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jak ie  też od czasu do czasu, zrzadka wprawdzie, widzieć sią daw a
ło. „Życie gminne w Galicyi*1 prof. Kleczyńskiego rzuciło ponure 
światło na następstw a powyższego rozdziału. Pokazało się, że 
pozbawiając gminę usług światłych i zamożniejszych obywateli, 
skazuje się system reprezentacyjnego ustroju gminy na najzupeł
niejsze zwyrodnienie, na parodyę samorządu, dem oralizującą wło
ścian. Zdawało się, że od czasu ukazania się pracy .Kleczyńskie
go, powinno było zapanować w Galicyi powszechne potępienie 
rozdziału gminnych obszarów od dworskich, zwłaszcza, że już przed
tem Adam Potocki nazwał ów rozdział najdotkliwszym  wytworem 
systemu „divide e t impera." Tymczasem na owych dwóch konfe- 
rencyach, na których wygłoszono tyle rozumnych i praktycznych 
uwag, rozdział wspomniany nie spotkał się z tak  niweczącą kry
tyką, jakby  tego oczekiwać należało. Podobny objaw przypisuję 
temu, że w danym momencie nie rozważono należycie stosunków 
w K rólestw ie Polskiem i że dawano wiarę logicznym przypuszcze
niom, które w Królestwie od dawna okazały się zawodnemi. Roz
poczynam od wypowiedzenia wątpliwości co do tego, że połącze
nie gminy z obszarem okaże się zawodnem w gminach górskich, 
gdzie większych właścicieli niema i że na zmianę stosunków gm in
nych wpłynie niewiele ta okoliczność, że do nich należeć będzie 
jedna lub dwie jednostki św iatlejsze i zamożniejsze. W pierwszej 
kwestyi zdaje się istotnie tkwić wzgląd praktyczny prawdziwej do
niosłości. Gmina górska często powiększaniu się przeciw staw ia 
duże trudności naturalne; ule stanowi ona wyjątek, a podług wy
jątków  nie można przesądzać o gminie na płaszczyznach lub na 
podgórzu, gdzie gmina trafia  na normalniejsze warunki rozwoju. 
Zresztą nawet, gdy mowa wyłącznie o gminach górskich w Gali- 
cyi, stosowniejszeby było wystudyowanie gruntow ne stosunków 
gminnych w Nzwajcaryi i Tyrolu, ażeby z nich dowiedzieć się,
o ile trudności komunikacyjne wpływają na niemożność powiększe
nia terytoryum  gminy.

Drugi przypadek przedstaw ia się jednakże z punktu widze
nia polityki adm inistracyjnej nieco inaczej. Jeżeli s ią  znajdzie 
w niewielkim procencie gmin wiejskich w Galicyi brak o b sz a ró w  
dworskich, to wzgląd powyższy, jako wyjątkowy, nie może bynaj
mniej wpływać na doniosłość samej zasady. Tam zaś, gdzie sic; 
znajduje, chociażby jeden „obszarnik" w gminie, zapewnienie jego 
inteligencyi, sił m ateryalnych i ofiarności dla spraw y ogólnej gm in
nej będzie wpływało dodatnio na rozwój samorządu g m in n e g o  
wiejskiego. Niewątpliwie, że w tym razie znajdą sit; więksi wła- 
ściciele, którzy żałując swej uprzywilejowanej odrębności, z a c h o 



wywać się bądą biernie i niechętnie wobec gminy. Ale należy 
oczekiwać zmiany w stosunkowo krótkim  czasie. Tak samo bo
wiem było i wf Królestw ie Polskiem , gdzie ową początkową nie
chęć podtrzym ywała skwapliwie niższa adininistracya. Szybko je 
dnak stopniały rozdzielające lody i więksi właściciele, jeżeli zajęli 
napowrót w gminie uprzywilejowane stanowisko, to jedynie w tem 
znaczeniu, że jako  pierwsi obywatele powinni ponosić większe 
ciężary i pełnić liczniejsze usługi w gminie, z zasady, że: noblesse 
oblige, a nie dispense. Niewątpliwie też połączenie obszarów dwor
skich, z gminami wywoła w Galicyi dobroczynne skutki, na które 
nie potrzeba będzie oczekiwać wieku luli półwiecza. We wzmo
cnionych m ateryalnie i duchowo gminach, zadania samorządu, które 
dziś suchotniczy pędzą żywot, nie tylko rozwijać się, ale i mężnieć 
poczną. Tam, gdzie braknie sił m ateryalnych na spełnienie pe
wnego zadania, przyjdzie w pomoc ofiarność większych właścicieli, 
jak to miewało miejsce w Królestwie Polskiem. Tam, gdzie brak 
sił intellektualnych gminie dla zajm owania pewnych urzędów gmin- 
nych, przyjdzie z pomocą właściciel większy, którego wpływ 
w Radzie gminnej będzie w krótkim  czasie nieocenionej wartości. 
W reszcie i zadania samorządu gminnego, które dzisiaj wydają się 
ludziom praktyki w Galicyi niemożliwe do urzeczywistnienia 
i do zorganizowania,, przedstaw ią się w innem świetle, gdy je  
wesprze swą pomocą większy właściciel i wykonanie zadania ze
chce wziąć w swe ręce. Ów jeden „obszarnik** w gminie, który  
wywołał u niektórych mówców pewne lekceważenie, odda niew ątpli
wie samorządowi gminnemu w Galicyi nieobliczone zasługi przez 
to samo, że wywoła w społeczeństwie gminnem poczucie jedności, 
konieczność wspólnej pracy dla dobra publicznego, dla swej dro- 
bnej ojczyzny, k tóra się styka prawie codziennie z jego domowem 
ogniskiem.

Pozostaje jeszcze jedno pytanie, a mianowicie: czy zacho
wać dawny system dobrowolnego łączenia gmin z obszarami, 
czy też wyrzec to słowo tw arde w państw ie konstytucyjnein—przy
mus. W Prusach pomimo, że od dawna uznano pożyteczne skutki 
połączenia, dotychczas istnieją w niektórych prowineyach gminy 
obu typów. Być może, że państwo, a raczej rząd, posiada skute- 
cznlejsze środki wpływania na łączenie się gmin z obszarami i że 
kym sposobem w krótszym  czasie usunie się złe, jak ie  tkwi w tym 
Klninnym rozdziale. W Galicyi wszakże na szybki rezu lta t dobro
wolnego łączenia liczyć, jak  się zdaje, niepodobna a gm ina obecna, 
zanadto rozdrobniona i uboga w siły m ateryalne i duchowe, nie 
>no/,e służyć za zdrową podstawi; rozwojowi samorządu gminnego.
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Zresztą i we Francyi zrodziło się przekonanie, że drobne i ubogie 
gm iny nie zdolne są do samorządu, a więc nic innego nie pozo
staje, jak  wyrzeczenie przez prawodawcę przymusu. Każda godzi
na bowiem rozdzielonego życia gminnego w (ralicyi powstrzym uje 
zbliżenie się wzajemne klas społecznych w gminie, a każda go
dzina pożycia wspólnego gminnego przyczyni sią do zgody socyal- 
nej i do rozwoju samorządu lokalnego.1)
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i ) Niniejszy artykuł jewt ostatnią [iracą większych rozmiarów, tlostar- 
rzonil rodakcyi na kilka dni pr/ril śmiercią >5. p. llnniliDWskicffo.
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O twórczości Wyspiańskiego.

i i i .

D r a m a t y  g r e c k i e .

Utwory poezyi, będące owocem sztucznej ku ltury  literackiej, 
nio w ypływ ają siłą konieczności z ducha twórcy. Takimi aą dra
maty greckie W yspiańskiego. Nie zrodził ich ani ból, ani uczu
cie wielkie, ani poruszenie fantazyi, napiętej pod nawałem wrażeń. 
To są studya w irtuozowskie, wynikłe z rozsm akowania się w kszta ł
tach litera tu ry  antycznej.

W yspiański przenosił się chętnie w św iat helleński, wchła- 
uiał jego pierw otną tradycyę. Splotła się ona silnie z obrazami 
i wrażeniami życia realnego. Nie je s t poeta duszą odwróconą od 
św iata rzeczyw istego — jak  to wyrzekł niesłusznie jeden z k ry ty 
ków. Ale dla niego św iat poezyi i królestwo legendy ma taką 
samą wagę, jak barw na g ra  i w rzaw a znikomości codziennej. Po
między światem zewnętrznym  a jego duszą, unosi się jakby mgła 
tajemnicza, w której w rażenia życia i tw ory fantazyi plączą się 
razem, tw orzą opary ogromne, to mroczne i ponure, to mistycznym 
blaskiem przepojone.

W dram atach greckich z początku naśladował częściowo ton, 
nastrój i w ew nętrzną logikę tragedyi antycznej. Takim je s t „Me- 
leager“ - tragedya jednoaktow a, napisana w latach 1894 — 1897, 
osnuta na legendzie arkadyjskiej. W chórach i objaśnieniach ty 
czących się scenoryi dram atu, poeta wprowadził malowniczość pię
kną, dekoracyjną. Żywioł to mało znany w technice starogreckie- 
go dram atu, k tó ry  się opierał głównie na efektach głosowych 
1 śpiewnych, na szerokiej, wspaniałej retoryce. W „Meleagrze"



postacie mówią, poruszają się i grupują wśród wspaniałych ogro
dów i tarasów  akropolu w Kalydonie. W  chwilach, gdy ludzie 
milczą, słychać; głosy i szmery przyrody, szum liści, śpiew słowi
ka plusk fontanny w ogrodzie, rechotanie żab i szmer latających 
owadów. Słowami poeta rysuje sceny i obrazy pełne powagi 
i uroku.

Na tem tle pięknem wypukli się głownie antypatyczna po
stać Althei, m atki M eleagra, złej, mściwej, zaciętej, pełnej prze
sądów, z duszą za tru tą  przeciwnein naturze uczuciem nienawiści 
dla w łasnego syna. Poeta z zamiłowaniem maluje uczucia ostre, 
nielitościwe, bezwzględne, zapamiętałe. Dla tego zapewne zajął 
się tą  figurą legendową i starał się wmyśleć w jej dziwną w y ją t
kową psychologię. Pomimo zarysów helleńskich, jego  A lthea 
przypomina raczej szorstkie, półdzikie postacie germ ańskie z „Ni- 
belungów .“ Ciąży na niej klątw a za winy matki, k tó ra  ją  wyda
ła  na św iat ze związku nieprawego i przeznaczyła na wieczne 
dziewictwo dla przebłagania bogini Artemidy. Meleager, syn jej 
dzielny, ukochał nienaw istną dla m atki dziewicę amazonkę, Ata- 
lantę, k tóra oszczepem zabiła dzika, niszczącego ziemię Kalydonu. 
P o łow ach  w yw iązała się k łótnia; M eleager zabił dwu braci Althei, 
za to, że znieważyli jego  um iłowaną dziewę i godzili na jej życie. 
M atka ma w ręku straszny środek zemsty główną tajemnicę, w któ
rej, wedle snu proroczego, zam knięta je s t czarownic siła żywotna 
Meleagra. I oto tragizm  sztuki polega na tem, że A lthea rzuca 
głownię w ognisko na ołtarzu. Poeta stara  się wmyśleć w bieg 
uczuć m atki, k tó ra  z okiem zapalonem złością stoi nad ogniskiem, 
patrząc w płomień żrący drzewo zwęglone. Sytuacya to przykra 
raczej, niż tragiczna. Matka, opętana niechęcią, godząca w życie 
syna, budzi odrazę, zam iast grozy. Poeta z pewnem wyrafinowa
niem kreśli tę plątaninę uczuć zaciekłych. Czytelnikowi dzisiej
szemu trudno jednak odczuć treść tej sceny i związek, jaki zacho
dzi pomiędzy dolą człowieka a kawałkiem zwęglonego drewna. 
Spełnia sit; klątw a przeznaczeń. Kara spada na Altheę i jej mę
ża Cirieusa, za to, że poślubił niew iastę skażoną przy urodzeniu, 
poświęconą bogom. Kazuistyka fatalizmu czysto grecka, dziś tak
że ani przekonywa, ani trafia  do duszy.

Skutki matczynej złości poeta przedstaw ił w jedynie pięknej 
scenie tragedyi, rozgrywającej się pomiędzy Meleagrem i Atalan- 
tą przy tlejącym resztkami żaru ołtarzu, wśród szumu smukłych 
cyprysów. Z początku młodzi pogrążają się w dyalektyce i reflek- 
syacli, przypominających czasami ton artykułów  dziennikarskich. 
Dopiero w drugiej połowie sceny pięknie oddane są zamyślenia
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subtelne dusz młodocianych w duchu dzisiejszej poezyi przeczu
ciowej. Potem  przejmująco i silnie przem awia cierpienie miłości, 
która kona w męczarni. Po całym szeregu scen ponurych, prze
siąkniętych zgrozą, po defiladzie trupów, po śmierci obojga ko
chanków, tragedya kończy się opowiadaniem o samobójstwie Al- 
thei, oszalałej z rozpaczy.

Ma ten utwór piękne efekty plastyczne, sceny mocne pod 
względem teatralnym . O party na fatalizm ie helleńskim, częścio
wo zbliża się do dzieł antycznych, oddaje chwilami dobrze ich 
ton i logikę pojęć moralnych. W stylu i formie poeta nie u trzy
mał całości jednolicie. P rzeskakuje od prozy rozlewnej do luźne
go w iersza rytm icznego lub rymowanego. Umyślnie nadał formie 
zmienność i falowanie, k tóre m ają taki powab dla czytelników 
dzisiejszych. Pod względem polotu, energii i piękności języka, 
niew ątpliw ie wyżej stoi osnuta na tem samem podaniu tragedya 
Paleńskiego „Althea" zbudowana harmonijnie, szeroko, błyszczą
ca wirtuozowstwem  i plastyką fo rm y — znana jednak tylko małej 
liczbie literackich smakoszów. T ragedya W yspiańskiego ma po
wagę legendową, ale je s t  dziełem sztucznem i chłodnem. W nie
których jej scenach czuć powiew atm osfery niezwykłej. Sprawia 
wrażenie nastrój nieznany w dawnym dramacie greckim : harmonia 
diiBz ludzkich z tchnieniem przyrody.

*

* *

Silniej przemawia do czytelnika jednoaktow a tragedya „Pro- 
tesilae i Laodamia11 wydana w r. IN!)!), będąca właściwie monolo
giem wdowiej rozpaczy. Laodamia tęskni po mężu, bohaterze, po
ległym w wojnie trojańskiej, we śnie widzi jego  postać na okrę
cie podczas walki. Na gorące jej proźby bóg Hermes sprowadza 
widmo małżonka, k tóre rozwiewa się w jej objęciu. Przebolawszy 
wszystkie gorycze samotności, tęsknoty, nudy, żalu, rozpaczy, 
Wszystkie cierpieniu duszy, szamoczącej się w próżni, Laodamia 
zabija się. Cienie małżonków połączonych nikną we drzwiach 
grobowca.

Stojąc na gruncie pojęć staro-helleńskich, poeta nie starał 
M1ę wiernie naśladować formy greckiej. Gorąco, niemal z histe
rycznym rozpędem, skreśli! wymowę szalejącej z bólu duszy Lao-



(lamii. W prost m istrzowskie je s t to stopniowanie uczuć boleści, 
k tóra rośnie, wzmaga, szaleje i nabiera takiej gwałtowności, że 
dla bohaterki śmierć staje się „jedyną" - życie dalsze niemożli- 
wem. Podobnie, jak  w klasycznej tragedyi, ludzka isto ta  nie jes t 
tu  złożona, dusza nieprzem awia cała, w ielostronna. Poeta g ra  na 
jednej strunie — ale wymowa cierpień indywidualnych je s t żywą, 
gorączkową i przez to właśnie bardziej interesującą, aniżeli uczu
cia przedstaw iane w tragedyi poprzedniej. Tęsknota Laodamii 
je s t  jednak inateryalną raczej, niż duchową. Góruje w niej szał 
i ból głodu zmysłów, streszczający sią w okrzyku: „łożnica moja 
p u s ta !“

Dla tego zapewne na scenie krakowskiej w r. 1903 tragedya 
ta  nie zrobiła wrażenia, naw et w wykonaniu pierwszorzędnych 
artystów , przy wystawie bardzo malowniczej, obmyślanej drobia
zgowo przez poetą. W ydała sią przeciągniętą, monotonną, chociaż 
w czytaniu podbija gorącym  kolorytem  uczuć i wielkim artyzmem 
formy. A parat zew nętrzny pełen plastycznego bogactwa, scenerya 
urocza w guście obrazów Górome’a, czereda zjawisk, barwnie 
strojne alegorye, grom ady boleśnie jęczących duchów, cała ze
w nętrzna opraw a—nie uratow ała na scenie treści psychicznej, nie 
mającej dram atycznego pierwiastku.

W yspiański, obmyślając w ystawą sztuki, pojmował sceny fan
tastyczne w sposób dosadny, wyrazisty. Widma i cienie nieroz- 
pływ ały sią we mgle przysłonione gazą, lub oblane tajemniczem 
półświatłem. -bódź Charona z cieniami zmarłych płynęła na przo- 
dzie sceny, tuż przy rampie. W sennem widzeniu okręt wjeżdżał 
na scenę ciężki, plastyczny, pełny zbrojnego ludu.

J e s t to jedna z głównych cech wyobraźni twórczej poety, 
tłóm acząca także konstrukcyą głównych jego dramatów. Świat 
duchów i majaki senne plączą się z jawą, mają tą samą dynamikę 
wyrazu, co i sceny rzeczywiste. Zaciera sią granica pomiędzy 
tem, co jest, a, tem, co sit; wydaje, lub tem, co istnieje po za św ia
domością zmysłów. Obrazy senne zamieniają sit; na ruchome bry
ły, cienie plączą sit; z ludźmi, przywidzenie miąsza sit; z prawdą, 
duch je s t współtw órcą z życiem.

W obu dram atach greckich nastrój tragiczny jest, w stosun
ku do helleńskiej tradycyi, prawdziwym. Brak mu jednakże har
monijnego pogodzenia przeznaczeń i doli człowieczej z porządkiem 
światu. Człowiek szamocze sit; z koniecznością życia i losu. Na
miętności silnie napięte łam ią prawa przyrodzone i moralne, dzia
łają  niszcząco. 1'otl wpływem togo konfliktu życie doczesne staje 
sit; mąką, śmierć wyzwoleniem. Ale po tryumfach tej śmierci,
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władzczyni potężnej, nieubłaganej, zostaje cisza grobów, może 
błąkanie się mdłych cieniów w Tartarze. Niema zwycięstwa idei, 
zasady moralnej, praw odwiecznych ładu, niema świtania lepszego 
.jutra. Tragika Wyspiańskiego polega na zwycięstwie mocy losu, 
tajemniczej, złowrogiej i złośliwej. Jest majestatyczną, ponurą, 
beznadziejną.
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IV.

„Lelewel44 — „Klątwa.44

Na tle przedzgonnych chwil pow stania listopadowego osnuł 
W yspiański swój pięcioaktowy dram at „Lelewel," w ystaw iony na 
scenie krakow skiej w maju 1899 r., wkrótce potem ogłoszony dru
kiem. Żywiołowej strony ruchu narodowego nie odczuł i nie ujął 
poeta. Nie uw ydatnił natury  tej nawałnicy, k tó ra  zerw ała się bez 
widomej potrzeby i pochłonęła resztki politycznej samodzielności 
naszej. Nie uw ydatnił tego znaczenia rewolueyi, k tó ra  polity
cznie była fatalnym  błędem—ale zarazem wylewem duchowej po
trzeby narodu, rwącego się do pełnej samodzielności, do nowej 
roli dziejowej.

Tragizm  rewolueyi listopadowej polegał na tem, że zapał na
rodowy nie mógł się wcielić w żadną genialną jednostkę, w du
chowego przew odnika narodu, że siła ta, zw ątlała przez rozterkę 
wodzów, m usiała się rozbić o tw ardą polityczną konieczność, o niur 
zw arty  interesów  m ocarstw, które korzystały  z rozćw iertow ania 
dawnej Polski.

Z tego tragicznego konfliktu poeta pochwycił głównie drgnie
nia i echa sporów wewnętrznych, które gubiły  walkę narodową. 
Na posiedzeniu Rządu rewolucyjnego występuje ostre przeciwień
stwo Lelewela z ks. Czartoryskim ; ścierają się nietylko dwaj lu
dzie, głow y dwu stronnictw , ale dwa symbole przeciwbiegunowycli 
dążeń polskich. Książe Czartoryski, szlachetny i gorący patryo- 
ta, pomimo marzeń o koronie, chce prowadzić politykę praktyczną; 
Lelewel jest deklam atorem -idealistą. W płomiennych przemówie
niach, rozw ija myśl o wielkiem, duchowem posłannictwie narodu. 
Mieszka w nim „polska myśl, nie zwodnicza myśl o królestwie 
ducha, boska, tajemnicza rewolucyjność dążeń." Lelewel przema
wia frazeologią, poczerpniętą trochę ze Słowackiego przemowy



„Do autora trzech psalmów.“ W marzycielskich porywach potrą
ca o mesyaniczne tony. W ierzy on, że w wielkich chwilach,

gdy nad narodom ciemne rozległy się noce, 
budzi sit; prorok-duch, co go powiedzie 
Ten sam że się zapłonie, jako słup ognisty, 
i będzie przed szeregiem /.wartym szedł na przedzie.
Temu Bóg odda dusz jedynowładztwo!

Oczywiście je s t  to poetyczna dowolność. Lelewel był skraj
nym demokratą, doktrynerem  rewolucyi, w polityce nieudolnym, 
chwiejnym i pokrętnym, członkiem rządu i zarazem spiskowcem, 
klubistą. Jako  profesor, m iał polot ideowy, pomysły wzniosłe, 
uogólniał wypadki św iata, poryw ał umysły młodzieży duchem pa- 
tryotycznyin. W dramacie przem awia jako m istyk-wizyoner, w y
przedzając takim nastrojem daną dziejową chwilę. Zewnętrznie 
biorąc, poeta trzym ał się wiernie faktów  opisanych w innem, ale 
niedość krytycznem  dziele Stanisław a B arzykow skiego: „H istorya 
powstania Listopadowego" (Poznań 1883 r.). Nie patrzał jednak 
W yspiański na swego bohatera przez pryzm at opinii tego histo- 
ryografa. Lelewel został przez Barzykowskiego scharakteryzow a
ny z w ielką niechęcią, jako działacz polityczny „bez wyższych 
usposobień, bez znajomości świata’, bez woli i charakteru, bez g łęb
szych obmyśleń, bez deterininacyi, nieśmiały w przedsięwzięciu, 
niemocny w uczynkach, ideolog za marzeniem biegnący, a mający 
zarozumienie nieomylności w polityce" (T. 1., str. 26‘2). Barzyko- 
wski twierdzi, że udział Lelewela w Rządzie rewolucyjnym był 
nieszczęściem dla spraw y narodowej — chociaż tego nie popiera 
dość wymownie faktam i, okazując, jako  zachowawca, niechęć dla 
jednego z naje,zerwieńszych radykałów. Co prawda, politycznej 
roli Lelewela nikt inny także w różowem świetle nio ukazał, cho
ciaż na emigracyi był postacią szanowaną, jako charakter czysty, 
wyraziciel niezłomny zasad demokratycznych. W yspiański, wyra
żając, nieraz sym patye w kierunku lewicy, ukazał postać bohatera 
dram atu z jednej głównie strony jako płomiennego entuzyastę. 
Przyczyną niepowodzenia spraw y narodowej, w edług Lelewela, 
je s t  brak rewolucyjnego ducha w ludzie i rządzie. Chce on, by 
„w stały huczące orkany," chce huraganu i ognia, w którym oczy
ściłoby sit; złoto duszy narodowej. Dysputa członków rządu za
mienia się na gwałtow ne, historycznie prawdziwe zajście pomię
dzy Lelewelem a. ks. Czartoryskim , który, dotknięty zarzutem 
zdrady, spiskowania na rzecz swych monarohicznych ambieyj, opu
szcza posiedzenie. A kt pierwszy dram atu kończy się tą mocną,
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dobrze odczutą sceną. W małej ilości słów wyładowuje sit; ele
ktryczność uczuć silnie napiętych. Chwile milczenia odpowiadają 
kłębieniu się wewnętrznem u dusz. W ęzeł dram atu zadzierzgnięty 
silnie. Zdawałoby się, że dalej toczyć się będzie walka dwu mo
cnych duchów. Zam iast czynów jednak, potem walczą i ścierają 
się słowa.

W następnych aktach rysuje się dobrze postać księcia, na j
bardziej w ypukła w sztuce. Dowiódł w niej poeta, że m iał w ta 
lencie swoim czynniki, k tóre spotęgow ane i rozwinięte, m ogłyby 
stw orzyć tak ważną dla każdego dram aturga umiejętność stw arza
nia żywych ludzi, widzianych przez pryzm at oka twórczego, ale 
pełnych, drgających praw dą wewnętrzną. Książe ma gest m agna
cki, powagę i rozum sta tysty , dumę rodu, którego dziedzicom 
śnią sią w kolebce korony. Ma także gorące serce i z głębokiein 
współczuciem słucha od pół wieku „konających łkań Polski i ję 
czeń.“ M arzenie o koronie je s t u niego szczeblem do wskrzesze
nia dawnej wielkości ojczyzny. Namówiony przez Nieinojowskie- 
g», wraca na posiedzenie rządu rewolucyjnego. Tam zbliża się 
wielka chwila zgody i zbratania dwu dusz walczących sercem
o wielkość narodu. Książe i Lelewel m ają już sobie podać ręce, 
ale harmonię mącą krzyki tłumu i członków Tow. Patryotycznego, 
którzy wpadają na salę i chcą wykonać zamach na rząd. J e s t  to 
epizod fatalnych rozruchów dn. 15 sierpnia, k tóre były wynikiem 
rozpaczy i zwątpienia, objawem zamętu, jaki zapanował w W ar
szawie po bitw ie Ostrołęckiej — jednem  z konwulsyjnych drgnień 
Upadającej sprawy.

Niepowodzenie na polu bitwy, nieudolność wodzów, słabość 
rządu narodowego, krzykaotwo demagogów, rozjątrzenie tłumu, 
Wszystko to razem skupiło się w orgiach ulicznych. Rozpacz bó
lu narodowego szukała nasycenia w krwawym  samosądzie. W dra
macie słyszymy tylko uboczne echa tej zawieruchy ulicznej. T rzy
mając się relacyi liarzykow skiego przedstaw ił W yspiański dwu
znaczną rolę Lelewela, k tóry  skrył się w sali posiedzeń rządu za 
li ranką przed tłumem swych politycznych przyjaciół, napadających 
l-ząd bezradny, nieprzygotow any i bezbronny. Zaskoczony ruchem, 
l-ząd, postanawia się rozwiązać. Książe opuszcza salę, czyniąc 
gorzki w yrzut, z powodu tajnych knowań, Lelewelowi, który, po
rwą, ny śpiewem m arsylianki, w ypada na ulicę. W akcie piątym 
spor generała Dębińskiego z Lelewelem, snującym m arzenia pro
rocze, milknie na odgłos dalekiego linku arm at rosyjskich. Dra
mat i rozterka ducha narodowego urywa się w zgrzycie ironiczno- 
bolesnym.
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Szkoda że całość, ujęta z tego punktu widzenia, została rzu
cona, szkicowo. Pomimo pięknych scen i ustępów, wygląda, ja k 
by niedokształtow ana. Postacie nie urobiły się dość plastycznie 
w umyśle poety. Lelewel po za rysam i entuzyazmu rewolucyjne
go i wylewami liryzmu nie posiada wyraźnej fizyonomii. S ta ty 
ści i wojskowi na posiedzeniu rządu narodowego mówią barwnie, 
ale po literacku, nie m ają zarysów żywych postaci. W jednej 
tylko scenie epizodowej, napisanej już po w ystaw ieniu sztuki, to 
czy się żywa, pełna wdzięku, rozmowa młodej pary, k tó ra  lgnie 
ku sobie, ale nie może dojść do „serc zguby,“ zajęta troską o lo
sy ojczyzny.

W całości znać borykanie się poetycznego fan tasty  z tem a
tem konkretnym . Widać pewną trudność ujęcia treści, słowa się 
kłębią, tok myśli rwie się w podskokach i przeskokach, w ikła się 
i plącze. Styl, jak  zwykle u W yspiańskiego, sw oisty i oryginal
ny, ma nierówne, nerwowe falowanie. Kompozycya rzucona na- 
oślep, nie posiada stężenia i stopniowania. Poeta lubi wkraczać 
in  medias ren, unika ekspozycyi i wyjaśnień naw et takich, które 
w iążą się ściśle z artystycznym  kośccem utworu. Dla czytelnika, 
nieznającego bliżej dziejów powstania listopadowego, dram at ma 
wiele luk i niedomówień. Niedość jasno rysuje się perspektyw a 
chwili dziejowej. Niewyraźnym je s t stosunek ruchu ulicznego do 
rządu narodowego, niemożna w .akcie V-yin wyrozumieć, dlaczego 
generał Dębiński, k tóry  był gubernatorem  miasta, uciera się z Le
lewelem, reprezentantem  demagogii. Dla braku stężenia i drama- 
tycznośei „Lelewel" nie wyszedł zwycięzko z próby scenicznej, 
chociaż k ry tyka  niefachowa powitała go zrazu bardzo gorąco, 
niemal jako  arcydzieło.

Tymczasem kry tyka jednostronnie m odernistyczna pomijała 
ten dram at potem z lekceważeniem, nie znajdując ponętnych dla 
siebie cech symbolizmu i wizyonerstwa. Niema istotnie „Lelewel11 
siły wewnętrznej, k tóra narzuca się, podbija i przykuwa. .Jednak
że są w tym dramacie szkicowym sceny piękne, chwile gorących 
porywów, panuje w nim jednolity  nastrój poetyczny pełen trw o
żliwego niepokoju o losy ojczyzny. Głębia ideowa utworu polega 
na rozterce bujnego polskiego ducha, którego lotne porywy łamie 
rzeczywistość brutalna, nieubłagana. W zloty marzeń o proroku 
i zbawcy narodu, zesłanym z nieba, przeryw a liuk arm at. Ideały 
muszą milknąć wobec racy i stanu, uzbrojonej w siłę fizyczną. 
( 'lironią sic; w głębie dusz, aby trw ać tum, jako marzenie nio- 
ziszczone.
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W dramacie tym, lubo artystycznie dalekim od doskonałości, 
przem awia chwilami ból nad bólami, wiekowa mąka narodu, który  
czuł siły i prawo do życia i dlatego wpadał czasem w rozpacz 
i zwątpienie, ale nie mógł sią zdobyć na rezygnacyą.

*

* *

W „K lątw ie," tragedyi, wydanej w Krakowie r. 1809, poeta, 
trafił na tem at, zgodny z natu rą  swego umysłu. Oczyma duszy 
przygląda sią ciemnej zagadce losu. Czuje m istyczną głąbią prze
znaczeń człowieka, któreini rządzą moce zaziemskie, ciążące zło
wrogo nad życiem, karzące za pogwałcenie praw  odwiecznych.

W „Klątw ie" znajduje silny, poetyczny wyraz ląk duszy lu
dzkiej, k tó ra  korzy sią przed wyższym ładem świata. W epoce 
pierwotnej, gdy rodzą sią normy etyczne, krępujące ludzkie barba
rzyństwo, ład ten zjaw ia sią czasem w m ajestacie błyskawic, do
sięga winy człowiecze chłostą, potąpieniem. W samem pojąciu 
klątwy, stworzonem przez etyką starego zakonu, tkwi nietylko 
kara, ale zarazem poczucie grozy i nienawiści, wyłączającej grze
sznika z rodziny bliźnich.

W podaniu ludowem, które stanowi w ątek tragedyi, w ystę
puje konieczność ofiary. Ona może przebłagać zagniewane bó
stwo, sprowadzić pojednanie między grzechem robaka-człowieka 
a gniewom najwyższego sądu. Grzech wielki, zgorszemio, je s t 
„kamieniem obrazy i skałą skandalu." Nieślubne pożycie księdza 
z młodą kobietą. Owocem grzechu życie dwojga dzieciątek. 
Gniewa się za to groźno bóstwo i natura. Spieka pali rolę, wa
rzy żywotne soki ziemiopłodne. Ziemia spękana, tw arda jak  ska
ła, nie daje karmi człowiekowi. Słońce dopieka nienawistnie 
skwarem. Atmosfera duszna, w której unosi sią groźba pomsty 
i gniewu.

W okolicach Tarnowa urodziła się ta  legenda. Praw dopo
dobnie je s t  ona śladem szczątkowym epoki, gdy władze kościelne 
starały  się u trw alić celibat księży, wyplenić małżeństwo kleru. 
Idea ascezy kapłańskiej, zapoczątkowana w zaraniu chrześcijań
stw a przez Sw. Pawiu, stuła się w X III wieku narzędziem wzmo
cnienia sił kościoła w walce z państwem i władzą świecką. W Pol
sce celibat utrw alony został w r. I‘28T> na Synodzie w Łęczycy,



zwołanym przez arcybiskupa Gnieźnieńskiego, .Jakóba Świnkę. 
Surowe kary kościelne dosięgały duchownych żonatych, lub żyją
cych wr konkubinacie. Grzechem było słuchać mszy, odprawianych 
przez księży nieposłusznych temu zakazowi. Biskup miał prawo 
żony i konkubiny księże oraz ich dzieci skazać na niewolę lub 
chłostę, m ajątek ich skonfiskować na rzecz kościoła, a przeciwko 
księżom użyć najostrzejszych środków rygoru d yscyp liny— jak
0 tem szczegółowo pisze H. R ittner w artykule „Celibat w Polsce,“ 
zamieszczonym w 1 8 7 4  r. w „Przewodniku naukowym i literackim ." 
W epoce reformacyi surowość ta  w kościele katolickim  zwolniała 
pod wpływem nowatorskiego fermentu, o czem świadczy głośna 
spraw a Orzechowskiego, pełnego talentu  w archoła w sutannie.

Dzisiaj, pomimo panującego w kościele zachodnim celibatu, 
sytuacya stanow iąca oś „klątwy" nie je s t  wcale tragiczną. Życie 
ściera ostre kąty  rygoru kościelnego. Naturalne popędy, hamo
wane przez ascezę, znajdują łatw e ujście w tylu związkach potę
pianych formalnie, tolerowanych w praktyce. Gdyby dzisiaj k ląt
wa ścigała winnych, tak jak  w dramacie W yspiańskiego, tragedya 
losowa stałaby się praw ie banalnością.

Inaczej w ygląda ona w mrokach legendowej przeszłości, gdy 
jeszcze błąkały się wśród ludu resztki „dawnej w iary ,“ k tórą 
w dramacie reprezentuje pustelnik w habicie zakonu S-go Franci
szka, pielęgnującego w średnich wiekach m istyczny i naiw ny kult 
dla tajemnic przyrody. Pustelnik zjaw ia się jako  wieszcz, tłóma- 
czący przyczynę klęski żywiołowej, w której widzi karzącą rękę 
Bożą. Wobec księdza, który  złam ał ślub czystości, staje on, jako 
rzecznik i wyraziciel moralnego poczucia ludu. Żąda oczyszcze
nia przez ofiarę ognia, przez całopalenie płodów ziemi. Ksiądz 
sprzeciw ia sit; praktykom  „dawnej wiary" nie utracił moralny 
wpływ na swoją owczarnię.

Od pierwszych scen czuć tę atm osferę niechęci i nienawiści 
pomiędzy ludem a plebanią. Stosunek między księdzem a Młodą, 
jego oblubienicą, je s t  męczący. Oboje skrępowani, pełni troski, 
nie mówią do siebie. Ksiądz, ostry impetyk, wiedzie spory z gro
madą. Młoda, gw ałtow na i zrazu pewna swej przew agi na pleba
nii, swarzy siej z robotnikami, pracującymi w ogrodzie i ze służbą, 
która jej bryzga w oczy drwinkami, staw iając się hardo. Pow a
ga moralna kapłaństw a złamana. Ksiądz musi ustąpić woli ludu, 
który go widocznie lekceważy. Rozjątrzony zgorszeniem, dotknię
ty  klęską pomsty, lud pod wodzą sołtysa postanaw ia w duchu „da
wnej w iary“ ułożyć ogromny stos ofiarny z kłód drewnianych
1 wszelakiego paliwa. W tedy w Młodej zaczyna kiełkować myśl,
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że może z niej „trzeba ofiary,u bo skalana grzechem śmiertelnym 
je s t przyczyną kląski.

Dramatyczność i tragizm  utworu rosną z każdą chwilą. Gro
madzą sią ciążkie chmury, grożące burzą i piorunami. Z prawdą 
i artyzmem  konflikt m oralny przenosi poeta w głąbie dusz ludz
kich, zwłaszcza od chwili przybycia matki księdza, k tórej słowa 
proste a wymowne, w strząsają do głąbi sumienie winnego. P rze
śliczne, pełne ekspresyi, niepokoju i bólu, są sceny syna z m atką 
i Młodą. Uczucia proste, silnie napięte, przem aw iają tu  w sło
wach pełnych powagi i dostojności. W kilku wyrazach, zamie
nionych miądzy m atką a synem, skupia sią taka dramatyczność, 
pełna prostoty, że budzą one dreszcz w czytelniku. M atka, siwa 
gołąbka, z przerażeniem dowiaduje sią o winie synowskiej. P ie
ści jego dzieciny ze łzami głąbokiego rozczulenia. W prostocie 
swojej tw ierdzi, że Bóg, który  dał dzieci je j synowi, nieobce „je 
rzucać w otchłanie," ale ksiądz, pod wpływem nowoobudzonej gorli
wości sumienia, wypowiada surowy nakaz etyki kościelnej: „kto
kolwiek na tej ziemi, przysięgi straszliwemi, ślubował liogu swo
ją  duszą, w czystości żywić nieskalanej, a potem śluby swoje ła 
mie i boskiej łasce nędznie kłamie, Bóg pomsty zsyła nań katusze 
i jego dzieci i kochanie na zatraconych ogień wpędza: ...o to  je s t 
matko moja nędza!“

Stają mu w myśli księgi starych proroków, którzy, klnąc 
„spożyte zło w ystępku,“ chcą, aby winny zginął. Ksiądz w yraża 
to przekonanie, że ofiara doczesna, męka ognia., może uchronić 
M łodą i jego dzieci od mąk w życiu przyszłem. Zasada ta  przed 
paroma wiekami zapalała stosy czarownic i heretyków. Myśl tej 
okrutnej ekspiacyi, podsłuchana przez Młodą, staje sią iskrą  rzu
coną w duszą zrozpaczonej kobiety. Ubiera ona w biel swe dzie
ciątka., żegna je w słowach nabrzm iałych bólem, kapiących łzami, 
potem biegnie za plebanię na pole spełnić ofiarę całopalną.

Najsłodsze uczucia rodzinne, będące zwykle źródłem pocie
chy i szczęścia, zatru te przez grzech, sta ją  sią źródłem niedoli.

Przepiękną jest chwila, gdy, wiodąc swe dziatki na ofiarą, 
nieszczęsna kobieta żegna je  łzami, żegna nędzę swego żywota, 
słońce i wesołe życia, dążąc przez mąką ognia w „empirejskich 
bram podwoje.11 Je s t to poetyczny wylew uczuć podniosłych, po
ryw duszy sięgającej w zaśw iaty, a zarazem skarga matki niosą
cej na ofiarę to, co ma najdroższego. Monolog ten stanowi klej
not poetycznej liryki. Poparty ekspresyą g ry  i dykcyi znakomi
tej artystk i, mógłby wywrzeć na scenie wrażenie ogromne. Można 
spytać, skąd w tej prostej kobiecie z ludu bierze Sią taka wielkość
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uczucia, ta  żądza oglądania światłości niebiańskiej? Opierając się 
z początku na gruncie pojąć i uczuć realnych, ludowych, poeta 
wkroczył potem w sferą idealizacyi, podniósł skalą duchową danej 
postaci niezmieniając jej natury. W łożył w jej usta wymową nie- 
tylko uczućf osobistych, ale cierpiącej ludzkiej duszy wogóle. 
W trąciwszy w ogień biedne dzieciny, Młoda sama niema sił, by 
spłonąć. Z bólu i rozpaczy wpada w obłęd, biegnie z żagw ią pod 
plebanią, aby ją  podpalić. Lud wzburzony dzieciobójstwem ścią
ga  szaloną i kamienuje ją  kawałami spiekłej grudy. Ksiądz osza
lały z rozpaczy, ucieka ze wsi, pądząc na oślep przed siebie. 
Grom zdała bije, wieś staje w płomieniach, pustelnik woła do lu
du: „Bijcie o ziem głow ą — Bóg mówi — S łow o!“

W burzy i piorunach przem awia ten Bóg, „którego oblicze 
błyskawicowe je s t,“ gniewne i mściwe. Nie je s t to Bóg chrześci
jański, ojciec m iłosierny świata, ale raczej Jehow a, który  wedle 
psalm isty objawia sią we wstrząśnieniach ziemi, z „którego nozdrzy 
dym bucha i ogień pożerający.“ Nie je s t  to nawet ton mądry, do
brotliw y Bóg z księgi Hioba, który  nie karze znąkanego rozpaczą 
człowieka za bluźnierswa, tylko upomina go, że niepowinien bun
tować sią myślą, bo ona je s t za słaba, żeby zgłąbić i pojąć w yż
szy porządek świata. Nie je s t  wreszcie ton wspaniały, łagodny 
monarcha świata, który wę „Fauście1* G othe’go pozwala ze sobą 
dysputować wysłańcowi piekieł, szatanowi niższej rangi. W yspiań
ski zna tylko ponure oblicza Bóstwa, Losu i Przyrody. Jego  tra- 
gedya kończy sią wybuchem spotęgowanego lęku, natężeniem gro
zy, które dochodzi do granic okropności. To je s t katastro fa  ra 
czej niż tragedya, bo namiętności i wola ludzka nie mają tu  dość 
siły, aby borykać sią z losem, ale padają pod brzemieniem kary, 
uległe wyższym potęgom. Z tego starcia wynika tryum f idei, 
a, raczej bogobojnego szału ascezy i czystości moralnej.

Pomimo drażliwego tem atu, który dotąd zagrodził tej trag e
dyi drogą na deski sceniczne, tchnie ona fanatyzmem etyki chrze
ścijańskiej, co każe deptać pokusy ciała dla zbawienia wiecznego. 
Całość odczuta mocno i szczerze.

Idąc, za legendą, spojrzał W yspiański na tem at ten z wyży
ny ascetycznej, ukazał duszo ludzkie skrępowane lękiem, pełne 
zbożnej grozy, szamoczące sią w poczuciu wielkiej winy. W bu
dowie, tonie i układzie tragedyi poszedł śladom tragików  greckich 
i artystycznie osiągnął rezultat św ietny, ponieważ natura przed
miotu dała się ująć w zarysach antycznych. Nie znam utworu, 
w którym by przyswojenie formy starożytnej było szczęśliwiej spo
jono z rdzeniem rzeczy. 1’oota kształtow ał figury dram atu w spo-
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sóh pół-klasyczny, chw ytał ich zarysy i mową pod kątem  główne
go założenia utworu. Nie są to złożone, bogate, różnorodne figu
ry Szekspirowskie, ale osobistości żywe, acz uproszczone, mające 
plastyką stylizow aną wyraziście, pół-posągowo. Szkoda, że w za
kończeniu tragedyi nie był wiernym stylowi greckiemu, który 
usuwał brutalne widoki mordów. Mógł oszczędzić przy końcu 
sztuki widoku ociekłego krw ią w konwulsyach przedzgonnych, 
ciała ukamienowanej kobiety. W yspiański bywa nieubłagany i nie
miłosierny dla swych bohaterów, nie cofa się przed scenami i obra
zami, które przechodzą granicą wytrzymałości naszej na wraże
nia ponure.

Pod wzglądem prostoty i powagi surowej, „K lątw a1* je s t 
w naszej literaturze, a może i w literaturze dram atycznej całego 
świata, dziełem najbliższem tragedyi greckiej, a zarazem żywot- 
nem, najmniej sztucznem, pomimo naśladowanej formy. Dzieje 
się to w znacznej części za spraw ą stylu, stworzonego w sposób 
wprost zadziwiający, ze spływu mowy ludowej z językiem najda
wniejszych zabytków literackich. Utworzył sią z tego wiersz 
płynny, dziwnie poważny, swoisty, chwilami dźwięczący pełnią
■ powagą prastarych pieśni i chorałów, styl, który od jędrnej, 
uszlachetnionej mowy potocznej wznosi sią naturalnie i stopniowo 
do wyżyn natchnienia. Styl łączący jasność i prostotę z patosem 
szlachetnym, nie szczudłowym, ani wysilonym — styl surowy, ale 
jasny, nie splątany w gzygzakach, dźwięczący, jak  metal szlache
tny, który wypełnia w szystkie ksz ta łty  i załamy poetycznej pla
styki. Znaczenie języka utw oru dobrze i wymownie określił p. An
toni Potocki w swem panegirycznem  studyum o W yspiańskim, 
wyda,nem w Krakowie r. 1002.

„Klątwa** jest w swej harmonii i skończoności, jakby grupą, 
odlaną z bronzu, w której kontury chwilami potrącają o rodzajo- 
Wość, ale są modelowane szeroko, jędrnie i szlachetnie.

Można wskazać pewno skazy w plastyce i nieprawidłowości 
w wiązadłach utworu. Można się dziwić, dlaczego w tragedyi, 
opartej na tle chrześcijańsko-katoliekiem, pojęcie Bóstwa jest ta
kie groźne i złowrogie. Można twierdzić, że nawet zasadniczy te
mat tragedyi oraz jej idea, nie są typowe dla stosunków zacho
dniego kościoła, Można zapytać, dlaczego pustelnik w habicie 
franciszkanina wskrzesza tradycye wiary pogańskiej. Można za
rzucić, żo myśl pokuty ogniowej powstaje zbyt późno w duszy 
księdza, można sią zżymać na przejaskrawienie okropności w sce
nach końcowych. Mimo to „Klątwa** podbija nietylko przekony
wającą wymową uczuć i plastyką figur, ale powagą i siłą nastro-
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,ju, imponuje artystycznem  stopniowaniem w rozwoju osnowy, 
wspaniałą harmonią zarysów ogólnych. „K lątw a1* jes t jednem 
z rzadkich dzieł poezyi, w których tw órca osiąga w pełni za
mierzony cel i wrażenie. Formalnie je s t  ona najdoskonalszą ze 
wszystkich dram atów  W yspiańskiego, okazuje niezw ykłą zdolność 
konstrukcyjną twórcy, świadome, spokojne opanowanie danej ar
tystycznej tochuik i.

Tem at tragedyi należy do wiekuistych i nieprzedawnionych. 
To walka i szamotanie sią przyrodznych popędów człowieka, żą
dzy życia, pragnienia rozkoszy z wiązami praw  etycznych. W al
ka pragnień doczesnych z moralnością, zwróconą ku celom zaziem- 
skim, opartą na sankcyi powagi nadnaturalnej.

„K lątw a" dla tego ma siłą wewnętrzną, oporną na działanie 
żrących odczynników analizy krytycznej. Zachowa ona swą ży
wotność wśród kapryśnego falowania mody literackiej, napływu 
nowych prądów, zalewających tw ory znikome i jednodniowe.
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V.

R a p s o d y .
Po „K lątw ie14 w rozwoju twórczości poety nastąpiła  przerw a 

półtoraroczna. W r. 1901 wypoczęte skrzydła fantazyi zerw ały 
się do lotu. Zwłaszcza w pierwszej połowie tego roku W yspiań
ski tworzy szybko, gorączkowo, puszczając wodze swej skłonno
ści do wielkich majaków.

Rozkołysany wizyami „Króla ducha,“ pisze dwa rapsody: 
„Bolesław Śm iały1* i „Kazimierz W ielki,1* wskrzeszając narodową, 
zarazem i krakow ską tradycyę Skałki i Wawelu. W spółcześnie 
z rapsodami tw orzy pokrewne im treścią kompozycye witrażowe, 
które prawdopodobnie były potrąceniem dla wyobraźni poetycznej.

Ciasno mu było w spiźowo-kutych kształtach tragedyi, więc 
chwilowo w ybrał formę epicką, jakby  snując dalej wątek wielkie
go poematu Słowackiego, wziąwszy od niego ton m istyczny i for
mę oktawy, k tórą rozluźniał i zmieniał chwilami. W obu rapso
dach, tak jak u Słowackiego, przem awiają mary królewskie ale 
każda z nich występuje odrębnie, nie są wcieleniami ani formami 
przepisowemi w ewolucyi jednej duchowej istoty.

Ifapsod o Bolesławie rozpoczyna się od wyraźnie i a rty s ty 
cznie przedstawionej sceny wyklęcia, króla. Przypominając po za



grobem chwilą zabójstwa biskupa w opisie poetycznie silnym a sku
pionym, król morderca nie kaja się. Jem u dał Bóg karzącą ręką 
na biskupa, k tóry w chwili wzrostu państw a knuł zdradą, chciał 
mu w ytrącić berło z ręki i zniewolił zmienić purpurę monarszą 
na czerwień katow ską. Mimo to nad trupem  męczennika zawisła 
jakaś moc cudowna. Orły królewskie nie chciały szponami szar
pać ciała, ale, rozpostarłszy skrzydła, broniły św iętych zwłok. 
Dręczony wyrzutam i sumienia, król opuszcza zamek wawelski, 
błądzi po kraju, żegna się z synem ukochanym, k tóry  go w dro
dze dopędził z drużyną, W scenach tych żal ojcowski drga rze
wnie, wzruszająco. Potem  król-tułacz walczy na Pomorzu, w prze
czuciu wieszczem widzi śmierć drogiego syna, którego b ra t otruł 
zdradziecko— śmierć, przedstaw ioną w formie pięknej archaicznej

Sceny rapsodu zmieniają się potem, jak  rojenia senne, jak  
obłoki które nasuw ają sią luźno jedne na drugie. Bolesław, jako  
duch, błądzi po śmierci w tatrzańskich turniach, szukając legendo
wych rycerzy Chrobrego, którzy w grocie górskiej zasnęli. Pró
żna gonitwa. Król, będący „żywych praw d w cieleniem /1 widział 
na jaw ie widma rycerzy; są one jednak niezdolne do czynu, jak 
każda senność. Ucieka więc od tego wojska mar, od tej legendy, 
k tóra w edług poety uosabia m artw otę ducha. Po błędnej wędrów
ce sam czuje się skamieniałym rycerzem. Ma trw ać wieczność 
całą w tym zapędzie „zamierzon z mieczem gotowym do cięcia." 
Głos archanielski zwiastuje mu, żo kiedyś powołany będzie do 
wniebowzięcia, a w tedy sam Bóg rozkaże biskupowi przeżegnać 
g<> tą  prawicą, k tó ra  rzuciła klątwę. Spór pomiędzy królem a bi
skupem zostaje nierozsądzony. P oeta  odsuwa go w przeszłość 
W iekową— przepowiada wyrok boży, który pojedna klątogo z za
mordowanym.

Ideowo przedstaw ia się ten rapsod mętnie. Poeta staje chwi- 
huni po stronie króla, który streszcza w sobie młodzieńczą siłą 
państw a i narodu. Kpizody i ustępy posiadają dużo poetycznego 
czaru. W pieśni, k tó rą  nucą królowi rusałki na dnie rzeki, w ma- 
biwniczem obrazowaniu uroczyska i bagna ze świętymi więzami 
czuć tchnienie legendy piastowskiej, k tó ra  gw arzy o prastarych 
pogańskich dziwach. A rtystycznie jednak całość je s t rwana, języ 
kowo grudow ata, zeszpecona czasom skazami formy wiersza. Ustę
py końcowe, skupiające myślowy i poetyczny rezu lta t rapsodów, 
Wywołują wrażenie chwiejne, niezdecydowane. Król, skamieniały 
v‘ zamachom do cięcia, zastygły tak  na wieki w tym pół-ruohu, 
jako obraz, nie je s t wymownym, ani symbolicznie suggestywnym.
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Niektóro .. .....enty mają barwą 1 u 1 > plastyką niepowszednią, ale
pomimo szerokiego epickiego stylu i nastroju pełnego legendowej 
powagi, całość je s t  rzucona, jakby z nieopatrznym kaprysem nie- 
dokształtow ana.

*

* *

W „Kazimierzu W ielkim" wspaniale brzm ią akordy wstąpne. 
Z rozkopanego w 1869 r. grobu monarchy, który wzmacniał pań
stw ow ą siłą dawnej Polski, przemawia m ajestat mocy ducha, trw a
jącej' przez wieki. Duch Kazimierza błądzi po przestworzach za- 
ziemskich, śniąc o przyszłem życiu narodu „królcwskiem, błąkit- 
nem, pogodnem." Nagle słyszy jak iś głos, nakazujący mu, by w ra
cał na dzień drugiego swego pogrzebu i śmierci drugiej. Znajduje 
sią w czarnej pustce, czuje prochem i kośćmi, ale czuje, jakby  
isto ta żywa. Brak mu w grobowcu tchu, oczy toną w ciemności, 
(idy  światło wkradło sią przez otwór wybity w pieczarze, płacze 
łzami wstydu, które ściekają po tw arzy kościstej. Wzruszenia 
pośmiertne ducha łączą sit;, według zwyczaju poety, z ruchem ma- 
teryalnych szczątków. Nad otworem grobu stoi człowiek maleń
ki, jeden z tych, „co są aniołom podobni," z proroczym żarem 
w oku. Poeta z syinpatyą i czcią wskrzesza postać m istrza Ma
tejki, każe mu przemawiać rzew ną skargą pracownika znużonego 
wśród niedoli czasu skargą, zakończoną szeptem modlitwy za 
szoząścio ojczyzny.

I spojrzał duch królewski na rzeszą ludzi przy grobowcu, 
na tłum „w skromnych, czarnych ubiorach." Spojrzał w oblicza 
współczesnego pokolenia, które ma na czołach „światłość posłań 
nic.zą," a w sercu poczucie „zawodów, mączeństw i kląsk pogro
mu." Odczuł w ich duszach skargą na bezpłodność, na. brak wy- 
tkniątycli celów żywota, na ciemnicą ducha ludu bezdomnego, 
(idy kości króla, zebrane na nowo, spocząły w trum nie sosnowej, 
z zapachom żywicy zaw iał na niego czar. W oczach staje mu 
majak niespodziewany: w cudnej strofie wyśpiewana, wyśniona, 
św iąta pieśń szcząścia, k tóre było niegdyś bogactwem narodu. 
Potem myślą ogarnia wawelską św iątynią pamiątek, którą sam 
dźw igał i upiąkszał. Widzi u k rat grobu cisnącą sit; ciżbą, czuje 
z niej twórczy dech wchodzący w próchno kości. Słyszy wołanie
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narodu, który wskrzesza w nim marę dawnej wielkości. Zrozu
miał w tedy duch Kazimierzowy, dlaczego rozkaz i jęk  narodu 
wróciły go z zaziemskich regionów. W yzwala się z pęt grobu, 
siada na kamieniu pod wielką wieżą, tak  jak  człowiek żyjący, 
i ogląda korowód swego nowego pogrzebu.

Rytm rapsodu się zmienia, płyną strofy rozkołysane, jękiem  
dzwonów nabrzmiałe. W przedziwnej melopei snują się obrazy 
pogrzebu, skąpanego w blaskach słońca, przew ijają sią wieńce, 
proporce, płynie tłum barwny, chorągwiany, a nad nim „kołyszą 
się w górze pienia wróżebne.“ Te karty  poeta ukwiecił w yjątko
wym dźwiękiem, kojarząc słoneczną uroczystość z głęboką melan
cholią. Krakowiak z krwi i kości, odczuł powagę i piękno tych 
chwil uroczystych, w których wspomnienia żałobne w mieście 
pam iątek, były narodowi świętem otuchy i pokrzepienia.

W skrzeszony m odlitw cudem, duch Kazim ierza uderzył wte
dy krzykiem piersi spróchniałej, tak, że po całej Polsce rozległo 
sią echo. Ale to nie krzyczy duch zmarłego króla, to krzyczy 
za tru ta  bólem narodu, ujarzm iona tradyeyą wawelową, dusza sa
mego poety.

Je s t  to w poezyi prawo powszechne, że twórca nadaje wy
wołanym przez siebie postaciom i marom, cechy własnego umysłu 
i wyobraźni, albo każe własnej duszy przemawiać głosem swych 
bohaterów. Prawo to da się wyśledzić w dziełach pisarzy nawet 
bardzo przedmiotowych, k tórzy skryw ają starannie swoje ja  za 
w zorzystą tkaniną przędzy poetycznej. Więc nic dziwnego, że 
duch Kazimierza odzywa się głosem protestu i wypowiada stano
wisko zaprzeczne samego wieszcza. W ystępują tu  w yraźnie trzy 
zasadnicze m otywa w poezyi W yspiańskiego, które potem rozwiną 
się pełniej i barw niej: I) poeta oskarża naród o rozkochanie się 
w grobach i poddanie się pod jarzm o historyzm u; 2) powstaje na 
samozwańczą rolę wielkich romantyków, którzy narzucali rzeszom 
fałszywe wróżby; 8) potępia niemoc i rozbicie ducha pokolenia 
Współczesnego, potępia wodzów narodu, podsycających wrzenie 
i zamęt. Te myśli pojaw iają się tu w kształcie słownym, formu- 
larnym, wypowiadane, jako  bezpośredni wylew uczucia lęku i tro 
ski o przyszłość narodu.

Z tych ziurn ideowych w „W yzwoleniu" potem w yrasta ca
ły splot barwnych obrazów i symbolów. Przyjrzym y się im po
tem, zadając pytanie, czy istotnie stanowisko zaprzeczne poety, 
Wobec tradycyi historycznej i narodowej, może być uważane, jako 
moment twórczej myśli polskiej naszego czasu?
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W rapsodzie o Kazimierzu, te myśli i przekonania skrystali
zowane, wyraźnie poparte są energicznym obrazem końcowym. 
W obec grom ady ludu, odbywającego Sejm jak iś  „przy ołtarzu na
grobnym, “ duch królewski staje się nagle „krw ią i kością między 
żywymi." Chw yta młot i miażdży mówcę, który  był rzecznikiem 
zamętu i rozpaczy. Naród obaczył się wolny duchem. Młot wiel
kości roztrzaskał to, co było rozłamem i niewolą. To symbol, 
a raczej postulat przyszłości. Rapsod kończy się wróżbą odno
wienia wewnętrznej siły narodu przez moc niszczącą jego  grze
chy i błędy.

W przeciw ieństwie do wspaniałej, ale szkieletowej postaci na 
w itrażu, duch Kazimierza W ielkiego je s t w stającą z grobu potę
gą, k tóra nawołuje do nowego życia. Od początku do końca poe
mat pełny je s t obrazowości m ajestatycznej, mocno napiętego uczu
cia, imponuje tężyzną i rozmachem słowa. Układ mniej mętny, 
niż w rapsodzie poprzednim. Forma stroficzna chwilami się roz
luźnia swobodnie, ustępując płynnej rytmice kolędowej.

W rażenie rapsodu polega na tem, że poeta zestaw ił wskrze
szoną wielkość dziejową z niedolą i zamętem czasu naszego. To 
jeden ze zgrzytów bólu narodowego, artystyczna m anifestacya 
siły, płynącej z cierpienia.
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LUTER i ALBRECHT
PRZED SEKULARYZACYĄ PRUS

(Xu uczczeniu rocznicy rejowskiej, urywek z  większej pracy).

Niespełna la t dwa trw ająca ostatn ia wojna Polski z Zakonem 
niemieckim, „wojna uboga w ważne wydarzenia, wielkich ludzi 
i czyny, a za to tein bogatsza w okrucieństw a i rabunki" '), za
kończona czteroletniem zawieszeniem broni 7 kw ietnia 1521 roku 
w Toruniu*), przekonała ostatecznie Albrechta, że przeżyty i zgni
ły Zakon ani marzyć może o samodzielnej wojnie z potężną bądź 
co bądź Polską Jagiellonów , a już tembardziej o tym ideale ryce
rzy zakonnych — odzyskaniu t. zw. Prus Królewskich z W armią. 
Buta dumnego Hohenzollerna w płaszczu zakonnym, upór w wy
pełnieniu warunków wieczystego pokoju z r. i złożenia hołdu, 
doprowadziły do wojny, k tó ra  okazała w całej nagości słabość tego 
„szpitala niemieckiej szlachty,“ jak  wówczas w Niemczech nazy
wano Zakon, tego strupieszałego dziecka epoki zapału religijnego, 
epoki wypraw krzyżowych. Przypraw iła o straszną nędzę cały 
kraj zakonny, o najzupełniejszą ruinę tak świetny niegdyś i pełny 
złota skarbiec krzyżacki, podniosła rozgoryczenie i zniechęcenie 
wśród poddanych Zakonu. Po paru tygodniach wyprawy, cały nie
mal kraj leżał u stóp zwycięskiego Jagiellona, wojska tego „dzie
kana i rozjemcy Kuropy“ zbliżały się już pod Królewiec, zająwszy 
poprzednio cały szereg miast... katastrofa  zupełna była bliską, bo

') Voitft. .). „(łesch. Preussens“ Bd. IX, p. BI 14.
a) Teksl odnośnego dokumentu u Dubielu (Jodex dipl. l’ol., t. IV, 
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i najemne wojska Albrechta buntować się poczęły. W yratow ała 
K rzyżaka mewy trw ałość polska i łagodność Zygm unta, jak często, 
tak i tu niepotrzebna; w yratow ało pośrednictwo cesarza i Ludwi
ka, czesko-węgierskiego króla. Zaw arto chwilowy rozejm. Dla 
A lbrechta była to wielka wygrana. Zyskiw ał bądź co bądź zna
czny kawał czasu, bo lat cztery, by obmyśleć i przygotować się do 
przyszłych wypadków. Ho zawieszenie broni—to nic innego, ty l
ko odłożenie sprawy. Nie zakończał jej, nie rozwiązywał wcale, 
zostaw iał „status quo.“ W. m istrz zaraz też zaczął myśleć o no
wych środkach i sposobach ubezpieczenia sit; i lepszego przygo
towania do nowego aktu, który sit; po czterech latach miał roze
grać. A nie przeczuwał naw et takiego nadzwyczajnego końca, jak i 
zaszedł rzeczywiście. Tymczasem naokół napotykał na coraz no
we trudności, za,wikłania, niechęci i to wśród własnych poddanych. 
Ani m istrzowie prowincyonalni (w Niemczech, Austryi, Inflantach), 
ani mieszkańcy Prus zakonnych nie chcieli słyszeć o nowej wojnie,
0 nowych podatkach i zasiłkach pieniężnych. Uchylali sit;, jak 
mogli i umieli, powoływali na s ta tu ta  (austryacki mistrz), na- nę
dzę kraju, na lokalne zawikłania. N iektóre niemieckie posiadłości 
krzyżackie „ballaie“ np. U trecht były wręcz nieposłuszne. A skarb 
w. m istrza był pusty ; wierzyciele, jak  elektor brandeburski, Jo a 
chim, wołali gw ałtow nie o zw rot pożyczek. W śród całej powodzi 
pomysłów, projektów, bardzo ciekawych i charakterystycznych dla 
Albrechta i będących dowodem' bardzo ciężkiego i rozpaczliwego 
położenia Krzyżaków wstąpienie A lbrechta tło służby francuskiej, 
cesarskiej, by walczyć z Turkami, Ludwika węgierskiego i zrzu
cenia habitu zakonnego i t. d.—w yłania sit; jeden, najważniejszy, 
dla nas decydujący i napraw dę zrealizowany, .lest nim wyjazd 
A lbrechta do Niemiec, by tam wzbudzić uśpiony zapał dla bratnie
go zakonu, by wyjednać u cesarza i panów niemieckich pomoc
1 ratunek dla tej straży gerinanizmu na pó łnocy ').

Nic wiele nas tu interesuje, kto był autorem tego planu, tej 
podróży w. m istrza: czy sam w. m istrz ją  powziął, jak  mamy tego 
ślady jeszcze w 1521 r, “), czy też poddał mu ją  ten awanturniczy,

') Ol>. i) tom wszystkiem Vt>igt’u <ieisc.li. PreussciiH Md. IX, sir. (KM 
(>.)(! luli .lnu«him'u 10. „Die, Politik des Idy,ten llodnndstern“ Mil III Kiuleituny 
(w Midiliculioneii mis den preussischeii StaaUarcliivcu Md. (II). Zn taki roi miału 
miot1, podróż Al Inedita do Niemiec, stwierdza instnike,yu poselska dla Klingen- 
l>ecl<’a, posła do rara Wasyla Iwanowic/,a, w marcu 1522 a Joachima „Oie l‘o- 
litik“ Md. III .Nii 50.

*) Joachim o. c. lOinleitung p. I).
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ograniczony rycerz miśnieński Di tri cli z Schonbergu, k tóry długi 
czas wyw ierał ogromny a nieszczęśliwy wpływ na Albrechta, był 
jego najulubieńszym poufnikiem, tw órcą całego szeregu najroz
maitszych a dziwacznych często projektów  i pomysłów, posłem do 
wszystkich książąt, królów, bo nawet do Anglii i Szkocyi, by po
mocy dla Albrechta szukać, a bezskutecznie (te podróże D ytrycha 
m ają miejsce przedewszystkiem  w czasie po zawieszeniu broni 
a wyjazdem m istrza z Prus), słowem, który  był „koszulą i władcą 
w. m istrza,“ jak go nazywa jeden z współczesnych k ron ikarzy1), 
by potem ustąpić miejsca i wpływu również ciemnego charakteru 
Pawłowi Skalichowi. Dość, że A lbrecht 10 kw ietnia 1522 r. za
proszony przez Ludwika Jagiellończyka*), wyjechał do Pragi przez 
P o lskę8), by 20 czy 21 września t. r. w tow arzystw ie arcyks. F e r
dynanda stanąć w N orym berdze4). Opuszczał swe dziedzictwo na 
czas długi, bo przeszło trzy lata, zostawiając za sobą rozgorycze
nie i niechęć poddanych dla siebie, boć przecie owa kosztowna 
wojna, k tó ra  praw ie 175 tysięcy grzyw ien kosztow ałas), m usiała 
i istotnie fatalnie odbiła na ekonomicznym stanie Prus.**).

Jeżeli sii; zważy cały rozwój dalszych wypadków, całą nić 
następstw , aż do wytworzenia królestw a pruskiego i potem roz
biorów Polski, to musi się uznać ten wyjazd Albrechtowski za 
wypadek epokowy. P rusy zakonne, Królewiec, nie m iały już ni
gdy ujrzeć a v . m istrza w swych m urach... Biały płaszcz, zniena
widzony przez poddanych, nie miał już więcej niepokoić szlachtę 
pruską. Nie przewidywał, nie przeczuwał tego nikt, sam w. mistrz 
nawet, opuszczający w orszaku 120 ludzi mury stolicy. A przecież 
już daleko i szeroko rozlegał sit; p rotest potężny w ittenberskiego 
A ugustyanina, który siedział w W artburgu i nad przekładem Bi-

') (Jr/.eyor/, Npiesg (ttcript. Ker. 1’russie., t. V., p. 351), który w 1513 r. 
ws(,i(pi} do kancelaryi Albrechta i potem był jego kanclerzom, .logo kroniczka 
powstała po i1. 152li. Oto jcyo słowa o I)yt,ryclni: „des lioomeisteis imdcrhcmbd 
■nul hcrscher, audi alles des ordens uiiIhII sanipt simikui liriulern llanseii mul 
Antonieii vor, in mul nach dem Krieg und des hoemeisters abfall urliabe, 
anketzer, stieffter and wic Antlionius nierinals beschuldigt worden, des KOnigs 
z>i 1‘olen verretter...“

") Tschackert: llrkiiiidenbiich zur Reforinationsgeschichto des Herzog- 
thiuiiH Preiissens, Bd. II, .Nu 54.

a) Zob. il). .Nii 55 (Itinerarium Albrechta, bltjdne w niektórycli szczegółach).
4) Deutsche Reiehstagsaoteii, Jttngere Folgo, Bd. III, p. 807, 8(18.
®) Voigt: Clesch. Preussens IX, p. (>H4.
") Joachim, j. w. Kinleiturig, ]). 2!).
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bl i i pracował. Przecież w liiedalekiem Gdańsku przed paru jeszcze 
laty głosił „ewangelię1* w duchu Lutra — Jakób Knade. Czy 
w. mistrz słyszał już co o tej nowej nauce i potępionym przez 
kościół jej twórcy? Oczywiście. Nie napróżno jeździł po Europie 
Dytrych z SchOnbergu; on też musiał mistrzowi o tem opowie
dzieć. Ale były to tylko pogłoski, wieści pośrednie. Albrecht 
przedewszystkiem pomocy żebrać jechał u krewnych, u książąt 
niemieckich. A wrócił innym i na duszy i w ubiorze i w godno
ści. Pamiętny to więc dzień w dziejach krzyżackich, dzień, w któ
rym Królewiec żegnał swego mistrza. Pamiętny i wielki przez 
swoje niespodziane, nieobliczone następstwa.

*

* *

Albrecht znalazł się w wielkim świecie. Na dzień I wrze
śnia If>‘2'2 r. zwołano do Norymbergi sejm R z e s z y .  Na t e n  sejm 
jechał Albrecht w towarzystwie namiestnika i brata cesarskiego, 
Ferdynanda, arcybiskupa salzburskiego, biskupa passawskiego, ks. 
brunszwickiego i innych. .Jechał prosić o pomoc, o ratunek dla 
siebie, dla Zakonu. Wpadł w w i e l k i  wir życia, potężny, oszoła
miający. Norymberga żyła świetnie. Była niemal centrum ruchu 
Niemiec ówczesnych, stolicą centralnego rządu Rzeszy (Reichsre- 
giment), ogniskiem i to oddawna już życia literackiego, artysty
cznego i handlowego, nie mówiąc o politycznem. Tu żył i działał 
Hans Sachs, tu kwitnęła oddawna t. zw. poezya „Meistersftnge- 
rów,“ tu tworzył i malował Albrecht Dllrer i inni. M i e s z c z a ń s t w o  

bogate dokonywało arcydzieł w wyrobach cechowych, s n y c e r s k i c h  

zwłaszcza i stolarskich, prowadziło rozległy i wielki handel. No
rymberga była przecież jednem z sześciu miast cesarskich, była 
najlepszym typem, jednoczącym w sobie charakter mieszczańskiej 
i rodzimej kultury niemieckiej. A i nauka ścisła znalazła tu grunt 
podatny. Wybitny humanista, filolog i historyk Willibald Pirck- 
heimer stał na jej czele, on i jego córka Charitas gromadzili koło 
siebie całe grono uczonych i humanistów niemieckich1). A i teraz
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ta świetna i droga pod względem życia codziennego Norymberga 
nio została głuchą na potężną, żywiołową falę reformacyi. I ona 
rzuciła się w ten wir i wytworzyła cały szereg predykantów, gło
sicieli nowej, a więc ponętnej' nauki. Lazarus Spengler, pisarz 
miejski, Dominicus Schleupner, Tomasz Venatorius, Karol Ress, 
a przedewszystkiem Andrzej Osiander — to najznakomitsi z nich. 
Ludność Norymbergi brała też gorączkowy udział w ich kazaniach, 
cisnęła się na nie tak gwałtownie i licznie, że rada miejska po
stanowiła wznieść nową kazalnicę w kościele św. Sebalda, gdzie 
uczył Schleupner'). Prawda, że sejm Rzeszy ściągnął wielki na
pływ ludzi i ruch bardziej jeszcze spotęgował.

Sejm Rzeszy otw arto dopiero uroczyście 17 lis topada2), a już 
24-go złożył Albrecht, k tóry wśród członków sejmu zajął poczestne 
stanowisko pomiędzy biskupami R zeszy3), swoją supplikę o pomoc 
dla Zakonu niem ieckiego4). Sejm wydzielił ze siebie, jak i dzisiaj, 
po parlam entach, cały szereg wydziałów i komisyi. Należał do 
niektórych i w. mistrz, jak  np. do ściślejszego w ydziału dla spra
wy luterskiej, jednej z najważniejszych wśród zajęć sejm u5). Był 
wydział osobny i dla spraw y przez A lbrechta przedłożonej. Ale 
ten niewiele przyniósł mu korzyści, jak  wogóle i cały sejm oczy
wiście odnośnie do pomocy dla Zakonu, chociaż zgromadzenie 
szlachty ujęło się za uciśnionym przez Polskę Zakonem i zwróciło 
do stanów, by sejm u Ludwika Jagiellończyka i Ferdynanda au- 
stryackiego wyjednał jak iś decydujący zjazd, k tóryby spór polsko- 
krzyżacki napraw dę zakończył: szlachta bowiem stanowczo sta
wać będzie w obronie Krzyżaków. Odpowiedziano w połowie 
lutego 1528 r., że A lbrecht winien wyszukać rozjemców i pokojo
wą drogą cały spór zakończyć. Może mu w tym względzie i pa
p ie ż  wiele dopomódz. Około najbliższych Zielonych Świąt mo
głoby nastąpić, zdaniem sejmu, załatw ienie tej spraw y; w skazał 
Albrechtowi także kogoby uważał za najodpowiedniejszego do tej 
rozjemczej misyi (biskupi Freisingu i Passawy, Ludwik, ks. ba
warski, Di'. Zoch i .łan von Kcliwarzenberg), a przytem odmówił 
stanowczo wszelkiej pomocy zbrojnej, bo w obecnych warunkach 
je s t to niem ożebne").

') Deutsche Hichstay;sacteii ,j. w. p. 410/11 w uwadze (I). R. A).
J) Ibidem p. 21(1 i 28.'!.
”) Ib. p. 284.
*) Ib. p. 25K),
*) II). p. 417 (uwalił).

“) 1). R. A. i>. 7.')f> i Joachim o. c. Bd III JSiu 87.
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Niewiele więc mistrz, uzyskał, ale /.a, to pod innym względem 
pobyt jego w Norymberdze miał wielkie znaczenie. Jak  wspo
mnieliśmy, Albrecht przybył wcześnie do Norymbergi i bawił tu 
dłuższy czas, bo jeszcze w początkach maja 1523 r. z przerwami ‘), 
jakkolwiek sejm w lutym się zakończył8). Miał więc Albrecht 
dosyć czasu zapoznać się ze stosunkami i wybitniejszymi osobi
stościami. I istotnie wszedł w bliższe stosunki między innymi 
z Elżbietą, żoną wypędzonego w 1523 r. K rystyna II, króla duń
skiego, k tó ra  odwiedzała Lutra w W ittenberdze, a teraz przeby
wając w Norymberdze publicznie przyjm owała komunię św. pod 
obu postaciami i zwolenniczką Lutra się nazyw ała8). Zapoznał 
się dalej z gorącym przyjacielem reformacyi, miejskim pisarzem 
Lazarusem Spengler’ein, tw órcą wielu pieśni religijnych w duchu 
L u tra4). Ale najw iększy, najważniejszy wpływ w yw arł na Al
brechta słynny w dziejach reformacyi, radykał tak gorący, że 
z Lutrem popadł później w spór teologiczny — Andrzej Osiander 
z Gunzenhausen, główny wówczas kaznodzieja norymberski. Ka
zał on podówczas przy kościele św. W awrzyńca z porywającą 
wymową, siłą i zapałem gromiąc papiestwo i zepsucie wśród du
chowieństwa i świeckich, zaręczając, „że gdyby papież do swoich 
trzech koron, jeszcze czw artą na swoją skroń włożył, to nie po
trafiłby  go odwieść od Słowa B ożego"6), tw ierdząc, że Najśw. 
M arya Panna nie zachowała dziewictwa. Tłumy przysłuchiw ały 
się jego  gwałtownej wymowie, porywane przez niego i zjednywa
ne dla nowej nauki. Przysłuchiw ał się tym kazaniom z zajęciem 
i n asz ' Albrecht. Osiander był pierwszym siewcą, on rzucił pier
wsze ziarno luteranizmu do duszy w. m istrza, przygotował grunt 
do sekularyzacyi Prus przez przemianę uczuć i pojęć religijnych 
u głowy Zakonu. Jego  też nazywa Albrecht swoim „ojcem w Chry
stusie" i długie lata  wdzięczność dla niego zachowuje, uwielbienie 
i cześć. On był dla niego tym „jedynym środkiem, przez który 
doszedł do prawdziwego, słusznego, boskiego poznania," jak  sam 
w 1540 r. pisze do niego, on wyprowadził go z „ciemności papie
stwa" a w częstych rozmowach wzbudził zaufanie do m istrza re-

i) Twchackcrt IJrkundonhuch lid II .Nii
>) I). li. A. p. 7U<i H<|.
») Hhso: Herzog Albrecht von 1’reUHsoa and scin Hofprediger. Leipzig 

18711 p. 11.

4) RindllciNch .1. Herzog Albrecht von Hohenzollern, Danzig 1880 p.
i inne d/.iela.

") Kindtleisch j. w.
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forinacyi, chęć poznania go bliżej. Był wiąc Osiander nader nie
bezpiecznym dla kościoła przez swój radykalizm  i olbrzymi wpływ. 
Cóż wiąc dziwnego, że wysłany na sejm Rzeszy Chieregati jego 
uwiązienia przed innymi predykantam i dom agał sią od stanów?

Bawił bowiem na sejmie jako  nuneyusz papieski, Chieregati 
Francesco, biskup z Teramo (w Abruzzach). W ysłał go H adryan 
Vr, by tam w zyw ał stany niemieckie do wojny z Groźną Fortą, 
do ratow ania W ągier od zalewu Półksiężyca, by przeszkodził za
grażającemu wzrostowi reformacyi w Niemczech i zażądał od sta
nów w ypełnienia edyktu wormackiego z 1521 r. przeciw Lutrowi 
i jego nauce. Z polecenia papieża wygłosił Chieregati mową, 
jakiej z ust, legata papieskiego nigdy jeszcze nie słyszały Norym
berga, ani Niemcy całe. „My wiemy — mówi papież w swej in- 
strukeyi dla legata — że w tej świętej stolicy od pewnego czasu 
wiele w strętnych czynów dokonano: nadużycia w rzeczach świę
tych, przekroczenia w przepisach i że to wszystko w końcu do prze
wrotu doprowadziło. Cóż więc dziwnego, jeżeli choroba ogarnęła 
od głow y do członków, od papieży do innych niższych prałatów . 
My wszyscy (t. j. prałaci i duchowieństwo) odstąpiliśmy prawej 
drogi i nie ma już długo nikogo, coby czynił dobrze, ani jeden 
nawet. Przeto potrzeba, byśmy wszyscy oddali chwałę Bogu 
' poddali mu swego ducha i by widział każdy siebie, skąd spadł i le
piej sią osądził, niż by chciał być osądzonym przez Boga w sza
leństwach swoich.“ Sądził papież, że takie oskarżenie samego 
siebie, kościoła całego w jego  członkach—wywrze dodatni wpływ, 
odwróci myśl od reformacyi, od buntu przeciw kościołowi rzym
skiemu, który przyrzeka przez usta swej głowy zupełną poprawą 
1 reformę, że powstrzym a gw ałtow ną falą odszczepieństwa, a stany 
żebrane na, sejmie do walki z luteranizmem popchnie. Tymczasem 
było to, jak  słusznie osądził jeden z uczonych niemieckich (.Jerzy 
Winter), dolaniem oliwy do ognia. Słowa powyższe w yw arły 
Wręcz przeciwny skutek, a złączone z wywodami Osiandra i jemu 
podobnych utw ierdziły tylko w nienawiści do I£s<ymu, do papie
stwa, k tóre rzeczywiście nie wiele musi wartać, skoro sam pa
pież je  potępia. Nie osiągnął też nic Chieregati. Nie pow strzy
mał fali, nie uzyskał uwięzienia predykantów  od sejmu, który 
Wręcz oświadczył, że wywoła, to tylko większe jeszcze burze 
1 wrzenie wśród wielbiącej swoich kaznodziei ludności; nie uzy
skał egzekucyi karolowego edyktu przeciw Lutrowi z 1521 r., 
owszem jego zawieszenie.

Ale Chieregati miał i inne jeszcze specyalne misye i listy  
od papieża między innymi osobistościami także i do Albrechta.
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Miał z nim mówić o wojnie z Turkami i o sprawie zagrożonej 
przez reform acyi religii, jak  o tem świadczą listy uw ierzytelnia
jące papieskie dla legata, a do mistrza adresowane. W jednym 
z nich uprzedza ITadryan VI Albrechta, że Chieregati ma z nim
o ważnych rzeczach tyczących Lutra i .jego nauki konferować, bo 
papież słyszał, że mistrz odznacza się w ielką gorliwością religijną. 
Legat zabrał sią natychm iast do pracy i wypełnienia polecenia 
papieża. W parą dni bowiem zaledwie po przybyciu A lbrechta 
do Norymbergi, już 27 września odbył z nim konferencyę, wzy
wając m istrza w imieniu papieża, by sią przyczynił do uchwał ty 
czących grozy tureckiej, a zarazem, by wraz z innymi książętami 
chrześciańskimi pracow ał nad wyplenieniem i wyrwaniem  'korze
nia herezyi luterskiej. A lbrecht za krótko baw ił jeszcze w No
rymberdze, nie miał jeszcze na tyle czasu, by sią zapoznać z Osian- 
drem i jego  wymowie pozwolić działać, mógł wiąc poniekąd szcze
rze całkiem odpowiedzieć legatowi, że nie zna dotąd tej nowej 
nauki, niemniej jednak przyrzeka mu swą pomoc tak w sprawie 
tureckiej, jak  i przeciw Lutrowi, gdyby ten pisać i działać zaczął 
przeciw kościołowi. Widocznie papież niezbyt dowierzał szczero
ści zapewnień A lbrechta, skoro legatowi swemu daje ponownie 
polecenie rozmówienia sią z mistrzem i w liście z 30 listopada do 
A lbrechta używał wspomnianych wyżej wyrażeń o gorliwości jego 
religijnej, którym  dr. K. .Joachim ironiczny podkład przypisuje. 
W tedy to zapewne otrzym ał Chieregati ową słynną odpowiedź 
m istrza, k tóra zwróciła na niego uwagą Lutra i była dalszym eta
pem na drodze luteranizacyi Albrechta. Dowiedział sią o niej bo
wiem profesor w ittenberski i on ją  nam przekazał w swoim liście 
z I!) grudnia 1522 r. do przyjaciela swego W acława Linlc’a, z k tó 
rym często podówczas korespondował. Odpowiedział mianowicie 
Albrecht, że chętnie kościołowi dopomagać będzie, ale wcale nie 
myśli żle o „ewangelii" i sądzi, że to nie dobra dla kościoła po
moc palić księgi i potępiać p raw dę1). To pierwszy sąd Albrechta
o Lutrze, a ze strony tegoż już jaw ne przyznanie sic; do sympa 
tyi dla nowej nauki. Dziwić już nas ten sąd w. mistrza, nie bę-

3 H 4  L U T E R  T A L B R E C H T .

') Dr. Martin Lu1her's: Briefo, Nenduchreibeii mul Bcdonkcn... Iieurliei- 
tet v. W . dc Welle. Berlin IHiili, 'IVil II JSi Itl |>. L’(il>: „(jund dc reNp<inn<> 
principuin ud letfutuni |>i>nlificimn Ncrilimmn, (ttctum esl u majfintro 1’rnssiac 
nmrcliionc Kruleric.o (N ic . !  / ,umiani. Albrechta): hic, enim dixerut h o m c  JOcc.letfiae 
lilie,nter udintnriim, scil cmii mm cknc niiidnm KcoleNiae iuyuiiilue, dumnare muni- 
1‘cstiiin yeritutem cl, lihres e.\arcre, dicituri|iic min mule dc Kyungelio setitire."
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• Izie dla tego, że od września do grudnia miał już Albrecht dosyć 
czasu zapoznać się z luteranizinem za pośrednictwem radykalnego 
Osiandra i innych znajomości.

Ale fakta powyższe, owe konferencye z Chieregati’m, rzucają 
H'»i w oczy i zastanawiają. Są one bardzo charakterystyczne. Po
zwalają wysnuć wniosek, że już wtedy, gdy jeszcze obca mu była 
nowa, nauka, był Albrecht w Rzymie u papieża podejrzany, nie 
uchodził za pewnego w wierze. Co na to wpłynęło, co wyrobiło 
<ę podejrzliwość wyglądającą z listów papieskich? Oto pytanie, 
Jakie się tutaj narzuca. Źródła, jakie mamy w ręku, nie dają nie
stety na to pytanie odpowiedzi jasnej i stanowczej, tylko hipote
tycznie pozwalają nam odpowiedzieć1). Otóż sądzę, że niedalekim  
od prawdy będzie mój' wniosek, że źródła tej podejrzliwości u Ha- 
dryana VI względem prawowierności Albrechta należy szukać 
w stosunkach mistrza z Dytrychem z Schonberga i jego braćmi, 
z których jeden, Mikołaj, napozór Dominikanin, był właśnie arcy
biskupem kapnańskim i często w Rzymie przebywał. Jak wspo
mniano, Dytrych był największym przyjacielem i powiernikiem Al
brechta, jeździł od lat kilku po całej prawie Europie w sprawach 
w. mistrza. Mogły więc bardzo łatwo przyjść skądś do papieża 
jakieś głuche wieści, które obudziły jego czujność i zwróciły uwa
gę* To byłoby źródło ogólnej natury, któremu trudno jest, nam

M Zaznaczyć wypada, że najważniejsze w tym względzie zbiory 
1'sehackert’a i Joachima, na królewieckiem archiwum oparte, są niewystar- 
(,/‘*yące. Tschackert zajmuje się przedewszystkiom reforwacyą w Prusiech 
Joachim natomiast tę ostatnią usuwa z całą świadomością na plan drugi, cały 
C1(;żar kładąc, na politykę W. Mistrza. Ogłoszone przez nich dokumenta i ma- 
,i;i'yały są prawic wyłącznie regestami, streszczeniami mniej lub więcej obszer- 
"eini danego listu czy dokumentu, a bardzo rzadko przytaczają je w całości 
dotyczy to szczególnie Tschackerfa. Ten ostatni nie ogranicza się do 
archiwum królewieckiego, wciąga i inne zbiory, inne wydawnictwa (np. Tomi- 
'•lana nasze), nie ogranicza się dalej do aktów samych, ale podaje informacje 
z kronik o kronikach i innych współczesnych pomnikach historyczno-litera
ckich, jak np. ulotnych broszurach polemiczno-teologicznych. Jego zbiór obąj- 
"ui,je więc więc,ej, niż zapowiada tytuł „Urkundenbuoh,11 bo nie same „Urluth- 
den“ Nię w nim znajdują. A przecież nie podaje wszystkiego. Można to twier
dzić z wiclkiem prawdopodobieństwem przez porównanie z wydawnictwem 
Joachima,. Midejsza już bowiem o to, że ten drukuje przede wszystkiem no\Ve 
"ateryały, bo to było rzeczą konieczną wobec odmiennego punktu wyjścia 
11 obu wydawców, a przez to są oni wzajemnie niezbędnem uzupełnieniem dla 
historyka sekularyzacyi 1’rus. Ale maleryal ogłoszony przez .loachima jest 
"loże tylko połową trudno 1 u bowiem statystykę przeprowadzać- ogólnego
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nadać jakieś realniejsze, konkretniejsze kształty , bliżej i jaśniej 
je  oznaczyć: jak ie  to np. były pogłoski, od kogo pochodziły i t. d. 
Ale mamy drugie jeszcze źródło, wprawdzie także mało wymo
wne, ale za to wyraźniejsze, a również z osobą D ytrycha związa
ne. Oto ten szlachcic miśnieński jeszcze jakoś we wrześniu 1521 r. 
poddał Albrechtowi myśl, by do Lutra zwrócił się o poradę i po
moc w sprawie reorganizacyi Zakonu Krzyżackiego i jego sta
tutu. Elektor saski, Fryderyk, opiekun i obrońca Lutra przeby
wającego podówczas na zamku w W artburgu — miał być w tej 
sprawie pośrednikiem 1), .lest to pierw szy wypadek, w którym 
spotykam y się z imieniem Lutra w aktach Prus zakonnych doty
czących. Ten projekt, który jak  dotąd projektem tylko pozostał, 
mógł także łatw o dojść do ucha papieskiego i owe uczucia wywołać.

Takie było przygotowanie się Albrechta, pierwszy ak t jego 
luteranizacyi. Dw a przyniósł on nam rezulta ty : oto w. m istrz, 
zbliżył się i zapoznał z nauką Lutra, nabrał dla niej sympatyi 
i zwrócił na siebie uwagę stolicy apostolskiej. To pierwszy sku
tek jego podróży do Niemiec. W roku następnym, 152!$, rozpo 
rznie się ak t drugi.

W marcu 152.'$ r. wysłał Luter z W ittenbergii okólnik do 
„panów niemieckiego zakonu*1 z własnej zupełnie inieyatyw y. .Już 
ty tu ł jego je s t bardzo charakterystyczny: „An die llerrn  deutsch

materyału znajdującego się w królewieckiem archiwum i który autor spożyt
kował w swoim wstępie (Kinleitung'). Dowodem tego są liczne przypiski (cy
taty) w owym wstępie, ule niestety są one tego rodzaju, że nie pozwalają, 
poznać naprawdę charakteru tych muteryałów i zmuszają ograniczyć się do 
domysłów na podstawie tekstu samego wstępu. Dr. Joachim podaje bowiem 
tylko kto, do kogo, kiedy i skąd dany lisi, pisze i sygnaturę archiwalną tegoż, 
a nie ohjaśnin wcale o jego treści. Wyjątkowo tylko robi .jakąś uwagę. 
Dzięki też tej niefortunnej metodzie przypisków, możemy tylko przypuszczać, 
a nie twierdzić stanowczo, że Tsehackort nie podał wszystkiego, że nie wy
drukował listu czy aktu mającego znaczenie dla niego, jako dla wi/dawcy dolcu- 
mr.tMii' do lustoryi rc.formucyi w I‘runie,cli. Nie znamy więc. np. listów p r o k u r a tu  

Krzyżackiego dr. IluScha w Rzymie do w. mistrza z tych lat (1 r»Ul 1522),
ii przynajmniej wszystkich, choć jak z Joachima widać, mieszczą się one w Kró
lewcu. A czy w nich nie ma jakich wiadomości, skąd czerpni papież swą po
dejrzliwość względem Allirechla w ostatnich miesiącach 1522i' Mam wrażenie 

pewne na podstawie studyowania Joachima, że lak. A ponadto, czy i w Rzy
mie nie znalazłoby sit; jakichś intormaeyj w tej sprawie? To są więc powody, 
dla których musimy uznać, że źródła, jakie posiadamy w ręku, są. niewystar
czające.

i) Joachim I. c. M  -(i p. Kil.



Ordens, (lass sie falsch Keuscheit meiden, und zur rechten ehełi- 
clien Keuscheit greifen Erm ahnung.“ W skazuje 011 cel pisma z 28 
marca, wskazuje, że chodzi tu  o insty tucyę klasztorów, których 
Luter był zawziętym wrogiem. W zywa tu profesor w ittenberski 
członków krzyżackiego zakonu, by porzucili swą regułę i celibat; 
argumentami z Pism a św., jak  zwykle w takich razach, usiłuje 
udowodnić słuszność swoich wywodów. Ale i świeckie, względy 
przem aw iają za rozwiązaniem Zakonu. -Jest bowiem nadzwyczajną 
rzeczą, by posiadać świecką władzę i miecz dzierżyć w dłoni, 
a być równocześnie mnichem; jak  się to zgadza, uczy codzienne 
doświadczenie. Wielu z członków Zakonu żyje teraz niemoralnie 
i to właśnie dzięki celibatowi, bo szkodliwą je s t taka  przymuszo
na czystość. Zakon posiadając wielkie dobra, wielu poddanych, 
wogóle tworząc organizm państwowy, je s t dla tych poddanych 
swoich nie tylko nieużyteczny, ale naw et niemiły im i niena
w istny: zmieni się to, gdy za jego  radą pójdzie, i Bogu milszymi 
się staną jego członkowie i poddanym, którzy z ogólnym pokla
skiem i radością przyjm ą taką  zmianę. A wreszcie Zakon K rzy
żacki przez swoje znaczenie i potęgę da inicyatyw ę, przykład pię
kny innym zakonom niemieckim, że pozbędą się tej „fałszywej czy
stości," Luter wierzy więc, że rady jego nie będą bezskuteczne *).

Czy ten okólnik Lutra — pisze dr. Tschackert — doszedł do 
miejsca swego przeznaczenia i był tam czytany—niewiadomo; ale 
że znał go A lbrecht i czytał w Norymberdze, je s t  więcej niż p ra
wdopodobnym *). Jem u też przypisuje niemiecki uczony bezpośre
dnią inicyatyw ę nader ważnego postępku Albrechta,, k tóry  był 
wielkim krokiem naprzód w zmianie pojęć religijnych w. mistrza. 
Nie próżnował bowiem pod tym względem potomek Hohenzoller
na, który był właśnie przeszło sto lat temu burgrabią tej samej 
Norymbergii, a, k tó ra  tak ważną rolę odegrała w życiu siostrzeńca 
Zygm unta Starego. Charakterystyczny i wymowny tego dowód 
daje nam oświadczenie A lbrechta w sprawie kazań i zakonników 
złożone na sejmie lizeszy. Kaznodzieje winni zdaniem Albre
chta — unikać wszystkiego, co je s t przeciw władzy skierowane 
1 chrześcijan na złą drogę zaprowadzić może, a objaśniać ewangelię 
„mich bewithrten Kchriften und christlicher Auslegung,“ a nie na 
„Auslegung" (wykładzie) czterech nauczycieli kościoła: Hieronima,
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Augustyna, Grzegorza i Ambrożego t. j. tych czterech kom enta
torów Pism a ów. Pierw otnie uwzględniał Albrecht wykład tych 
teologów, ale później przeglądając brulion swego oświadczenia, 
przekreślił ich nazwiska i dopisał „nach christlicher Auslegung.“ 
Co się zaś tyczy mnichów, którzy opuścili k lasztor i pobrali żony, 
to sądzi w. m istrz, że powinni uledz tylko karze duchownej t. j. 
utracie przywilejów, beneficyów, ale w żadnym razie świeckiej ‘). 
Równocześnie z tem oświadczeniem lub niedługo po nim, wr dn. 
14 czerwca 1523 r. spełnia A lbrecht krok wielkiego znaczenia — 

jes t to z jego strony pierwsze bezpośrednie jego porozumienie się 
z Lutrem , pierwszy jego list do niego. Oto w dniu tym  wysyła 
Albrecht z Noryinbergi do Lutra dworzanina swego, m agistra 
.Jana Oeden’a z Heibronu z listem uwierzytelniającym  i instrukcyą 
poselską. A lbrecht prosi przez tego posła o radę w sprawach Za
konu. Zaklina go na wszystko, by milczał o tem poselstwie Oe- 
den’a do grobu i spalił list uw ierzytelniający dla Oeden’a, by n ikt 
się nigdy o tem nie dowiedział. Posyła Lutrowi księgę statutów  
Zakonu Krzyżackiego, z prośbą, by je  przejrzał, popraw ił i swój 
sąd wydał; by go pouczył, jak  duchowieństwo w państw ie zakon- 
nem ma jąć  się swojej poprawy, co robić, by się stało praw dzi
wie chrześcijańskiem *). Odpowiedzi Lutra na to poselstwo nie 
znamy, bo tekst jej zaginął, tylko jeden jedyny Szymon Grunau, 
współczesny kronikarz podaje o niej wiadomość. Otóż według 
niego uznać miał Luter statufea zakonne za dzieło pryw aty, inte
resu osobistego „katów biednych ludzi," z których najuczciwszy 
je s t gorszy od Turka. W początkach istnienia Zakonu trzym ano 
się „ewangelii," a nie reguł, k tóre później powstały. Dziś składa 
się dziesięć przysiąg, a. żadnej nie dotrzym uje. Uczeni niemieccy 
uważają G runau’a, tego nieprzyjaciela reformacyi, za źródło mętne 
i potwarcze, nie bardzo więc dowierzają jego  relacyom. Ale z dru
giej strony podnieść trzeba, że ten Dominikanin z Gdańska, ko
rzysta! z wielu dokumentów, listów i t. p. i na ich podstawie 
układał swą wielką kronikę. Przyznają mu to ci sami niemieccy 
uczeni, bardzo więc być może, że i w powyższej relacyi mieści 
sią ziarno prawdy.

Przez to poselstwo Albrecht znowu posunął sią naprzód i tym 
razem znacznie, bo wszedł już w bezpośredni kontakt z Lutrem,
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zawiązał z nim korespondencyę, która długo potem trw ać będzie. 
Omawiając to poselstwo Oeden’a, dwie rzeczy podnieść należy.

W instrukcyi dla posła swojego na pierwszem miejscu kła
dzie w. m istrz prośbą do Lutra, by milczał o tem aż do grobu, 
-lest to dowodem wyraźnym, że w Albrechcie nie zaszła jeszcze 
najzupełniejsza zmiana, że bał się jeszcze ryzykow ać i stanowczo 
przekraczać Rubikonu. Dla Luteranizm u czuł syinpatyę i pociąg 
wielki, ale co mu za korzyść przynieść może takie otw arte przy
znanie się do buntu przeciw istniejącem u porządkowi lub na co go 
narazii' B yła to jeszcze kw estya otw arta, wątpliwości poważne. 
Co na to powie cesarz K arol V, co powie papież, co Polska w re
szcie i jego rodzony wuj Zygm unt? Cesarz, papież byli dotąd 
jego tarczą, jego  opiekunami, oni bronili go i zasłaniali przed zu
pełną katastrofą, hamowali Polskę, wyjednali to zawieszenie bro
ni, z którego A lbrecht dotąd korzystał. Czy będą takimi obroń
ca,mi i nadal, gdy on, Albrecht, zrzuci płaszcz krzyżacki i wyzna
wcą Lutra się ogłosi? Oczywiście — nie. Odwróci się i jeden 
i drugi; przecież cesarz je s t wrogiem Lutra, autorem edyktu prze
ciw niemu. Ba, nietylko odwrócą się i odmówią kategorycznie 
swej dotychczasowej moralnej pomocy i poparcia, ale potępią go 
wprost i przeciw niemu swe siły skierują może naw et i Zygm unta 
do walki z nim wzywać będą. A czujność papieska już przecie 
obudzona. A Polska i je j praw owierny monarcha, czy nie skorzy
sta z tego i nie zdławi już w zupełności i nazawsze hydry krzy
żackiej? Spór zaś z nią ciągle jeszcze nie załatw iony, stosunki 
takie, że bez pomocy i pieniężnej i orężnej o wojnie z Polską nie 
ma mowy. Pomoc zaś z Rzeszy byłaby bardzo niew ystarczającą, 
gdyby cesarz stanowczo opuścił Zakon. A co on sam i poddani 
jego (Zakonu) powiedzą na tak i krok swego pana i zwierzchnika 
1 .j»k ^o przyjm ą? Czy wreszcie 1 u tera nizm ma przed sobą jak ą  
przyszłość i możliwość zwycięstwa w walce z potężnym bądź co 
bądź kościołem i cesarzem? W ątpliwości więc poważnych było 
dużo i nio dziw, że Albrecht przestrzegał ostrożności, lękał się 
zawcześnie zrzucić, maskę. A w dodatku on Lutra jeszcze nie 
znał; to co wiedział o nim, to były wiadomości od ludzi postron
nych. .leżeli się więc ma jakąś i'zecz postanowić, trzeba ją  wprzód 
zbadać dobrze, przypatrzyć się jej zblizka, czy w arta  ofiary. Stąd 

poselstwo do W ittenbergi. Oeden g rał tu  rolę forpoczty, przed- 
111 ej straży, k tóra m iała zbadać teren, przygotować dalszą akcyę. 
To jedno.

Luter miał przejrzeć księgę statutów zakonnych, poprawić, 
udzielić rady, jak prac,owa,ć, by Zakon i duchowieństwo w Pru-
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siech krzyżackich odzyskało zdrowie moralne to był oficyalny 
cel tajnego poselstwa. Rzecz to nie nowa. Jeszcze w 1519 r. fi 
listopada wysłał papież Leon X brewo do Albrechta, w którem 
wzywa go, by uskutecznił gruntow ną reformę i poprawę obycza
jów wśród członków Z ak o n u '). Teraz, w 1523 r. Hadryan VI 
odnawia ten rozkaz poprzednika swego i wzywa powtórnie w. mi
strza do pracy w tym kierunku. A lbrecht o podobnej działalności 
m yślał w istocie — wojna z Polską przeszkodziła w pracy, ale po 
niej wyszła znowu na wierzch. .Jak wiemy, już w 1521 r. nosił 
się w. m istrz z podobnym planem, ale nie wiedział, jak do tego 
się zabrać i do kogo zwrócić. Dytrych z SchOnbergu podsunął 
mu już wówczas Lutra, A lbrecht niniejszem poselstwem wypełnia 
jego  radę i do Lutra o pomoc się ucieka. Ze wpłynął na to po
stanowienie obok ogólnych powodów, zmian zachodzących w du
szy w. m istrza pod wpływem Osiandra, także i okólnik L u tra  do 
członków Zakonu—rzecz niewątpliwa. A zważyć należy, że to co 
Luter pisał w tym okólniku i co w edług G runau’a relacyi miał 
odpowiedzieć Oeden’owi o zepsuciu wśród rycerzy krzyżackich, 
było najzupełniejszą prawdą. Krzyżacy ulegli wówczas na jstra 
szniejszej zgniliżnie moralnej, najohydniejszemu nierządowi, byli 
już rozkładającym  sit; trupem i pod względem państwowym także. 
A wieść o tym stanie rozchodziła się daleko, znaną była dobrze 
w Niemczech, zwróciła uwagę stolicy apostolskiej, k tóra przez 
usta Leona X wzyw a w. m istrza, by wszelkich sił i starań doło
żył potrzebnych do uzdrowienia Zakonu.

Poselstwo Oedena, jakkolwiek nie było jeszcze zupełnem zer
waniem z przeszłością, było jednak w każdym razie czynem powa
żnym, silnem podrąbamem podstaw, na których ta przeszłość się 
opierała. Albrecht zaczyna teraz myśleć nie tylko o sobie, ale 
i kraju swoim, o potrzebie przygotowania tam gruntu do dalszej 
działalności. Już 27 września 1523 r. usłyszał Królewiec, pierwsze 
ewangelickie kazanie /. us( towarzysza Lutra, Jana Briessmann’a, 
pierwszego reformatora Prus2). Nie rm własną rękę przybył tu 
Briessmann, ale na prośbę mistrza samego. Nio dość na tem. 
Wkrótce posyła Albrecht drugiego predykanta do Prus, .lana Amati- 
dusa, również dla głoszenia „czystego słowa Bożego"; 29 lisi,opa
da. 1523 r. w ygłosił Amandus pierwszo swoje kazanie, nie w ka-

' )  Volgt: ( I c n c Ii . P rp i iN H t M is  IX ]i. 085.
*) Italor - Plfttimr „Klinislicrgor (Jlirojiik,“ z  I d ó r e j  wyciągi w „Ac.tn 

BoruNnicił.“
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tedrze, jak  Briessmann, ale w parafialnym koście le1). Ci d w a j-  
BrieMsman i Amandus, potem trzeci Paw eł Speratus są rzeczy
wistymi nauczycielami i twórcami reformacyi W Prusiech zakon
nych; oni przygotow ali grunt, zasiali pierwsze ziarno odszczepień- 
stw a od kościoła rzym skiego, zjednali ludność dla nowej nauki. 
A na podatny trafili grunt. Ruch religijny przez nich poczęty 
szybko rosnąć począł i znalazł tak poważnych protektorów , jak  
Jerzy  Polentz, biskup samlandzki, na czas nieobecności m istrza 
jego namiestnik, a później E. Queiss, biskup pomezaneński. Po
lentz w dniu Bożego Narodzenia wygłosił w katedrze królewie
ckiej kazanie w duchu nauki Lutra, a 28 stycznia 1524 wydał 
m andat dyecezalny, polecający lekturę dzieł w ittenberskiego pro
fesora i nakazujący dopełniać chrztu św. w języku niemieckim. 
Nie dziw, że wobec tak  gorliwych kaznodziei luterskich, jak  wspo
mniani, i tak  potężnych protektorów  jak  Albrecht, k tó ry  zainicyo- 
w ał rzecz samą przez wysłanie predykantów  i biskupa Polentz’a, 
ruch reform acyjny w zrastał, zwiększało się koło jego  wyznawców 
szybko, a w niedługim czasie przyszło naw et do zaburzeń, jak  
„szturm obrazów,'“ i napady na kościoły i klasztory. Nie możemy 
tu wdawać się w opis rozwoju reformacyj w Prusiech krzyżackich, 
zaprowadziłoby nas to za daleko, jakkolw iek ciekawe to dzieje; 
zaznaczamy tylko, że A lbrecht kierował zdaleka tym ruchem i ba
czną na niego m iał uwagę, udzielał informacyj i wskazówek, a nie
jednokrotnie hamować m usiał zbyteczną gorliwość Bolentz’a i je 
mu podobnych ze względu na lcuryę papieską.

W tym samym czasie, w którym  Amandus głosił swą naukę 
w Królewcu, A lbrecht był gościem Lutra. Przybył do W ittenberg! 
29 listopada 1528 r. wracając z Berlina do Norym bergi. Poraź 
pierwszy mieli się poznać ci dwaj ludzie, wzajemną ku sobie czu- 
jący sympatyę. W. mistrz nie był jedynym gościem niemieckiego 
reformatora. Bawił wówczas w Norym berdze słynny Melanchton
■ Bawół Nperatu.s, który  głosił ewangelię w Igławie na, Morawach, 
zyskał tu  sobie powszechną sympatyę, ale dekretem Ludwika J a 
giellończyka został stąd wypędzony"). W ich więc obecności od
była się rozmowa. W tedy to zapoznał się A lbrecht zo Speratus’em
• niedługo potem namówił go do misyi w Prusiech i zjednał dla

') Ib. Iltl II .'Nil I II i Actu Borussica II p. litO, gdzie list Albrechta do 
rady i i i . Królewcu z I marca 1521, w którym gorąco poleca Aniandas’a, jako 
„uczonego, doświadczonego i pismo św, znającego11 kaznodzieją.
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niobie. Speratus tuką miał ufność do w. mistrza, żo radził mie
szkańcom Igławy, by do niego zwrócili się o pomoc, jeżeli chcą, 
by do nich wrócił napowrót'). O rozmowie wzajemnej Lutra i Al
brechta, sam Luter przechował nam wiadomości w liście swoim 
z 4 lipca 1524 r. do Jana Briessmann’a, bawiącego ciągle w pań
stwie krzyżackiem. Gdy wiąc Albrecht zapytał Lutra o regułę 
swojego Zakonu, odpowiedział mu Luter, by porzucił tę „głupią 
i pogardy godną“ regułę, rozwiązał Zakon, sam ożenił się i swoje 
państwo w świeckie księstwo zamienił. Podobnej rady udzielił 
mu Filip Melanchton. Mistrz roześmiał się, ale ani słowa nie od
powiedział. Mimo to wierzy Luter, że rada spodobała się jego 
gościowi, pragnąłby, by jak najprędzej wprowadził ją w czyn, 
a sądzi, że przyspieszyłoby akcyę, gdyby ludność pruska pierwsza 
w tym kierunku do mistrza się zwróciła i o to go prosiła. Udziela 
Luter w dalszym ciągu wskazówek Briessmannowi, jak ma się za
brać do tego, względnie wzywa go do podobnej agitacyi3) Tak 
się odbyło pierwsze spotkanie Albrechta z Lutrem. .Już 1!) gru
dnia był w. mistrz w Norymberdze, a jest prawie pewnein, że na 
drugi dzień opuścił Wittenbergę.

Podróż Albrechta do Wittenbergi ma ogromne znaczenie. Je
żeli się porówna treść powyższego listu Lutra z dalszym rozwo
jem wypadków, to musimy podnieść ważność tej wizyty i przyj
dziemy do przekonania, że nie kto inny tylko Luter sam był du
szą zaszłych później zdarzeń. Cały jego program spełnił się bo
wiem dosłownie i w tem, co Albrechtowi radził i do czego wzy
wał Briessmann’a. W. mistrz zapewne nie miał dotąd żadnego 
określonego i jasnego planu działania, Luter dopiero wskazał mu 
drogę. „Nie odpowiedział nic" na radę Lutra i Melanchtona, ale 
w tem milczeniu chyba wolno widzieć dowód, że zrobiła ona na 
nim wrażeide i w pamięci utkwiła. I w tem właśnie tkwi zna
czenie tego wypadku. Teraz dopiero zobaczył Albrecht, że można 
pogodzić wszystko, a stosunki polityczne, jakie w I >24 r. zaczęły 
się układać: odnowiony antagonizm Karola V i Franciszka I, zbli
żenie się Polski do Francy i, ułatwiły mu znacznie wykonanie ra
dy Lutra. Nie dziw więc, że podróż Albrechta poruszyła umysły
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w Europie, że wieść o niej rozeszła .się ogromnie szybko i zanie
pokojenie wzbudziła. Było to już bowiem ze strony w. m istrza 
jaw ne przyznanie sią do syinpatyi dla reformacyi—przecież Luter 
żył ciągle pod klątw ą papieską i banicyą cesarską, a do takiego 
człowieka sią zbliżać, z nim pozostawać w stosunkach nie wolno 
było prawowiernemu chrześcijaninowi, wedle istniejących bowiem 
przepisów i pojąć ściągał on na siebie tą sarną karą i je j prawne 
skutki. B yła to wiąc rzecz poważna, niebezpieczeństwo, którego 
nie wolno było lekceważyć.

To też już 2 stycznia 1 f>‘24 r. pisze o tem z w ielką trw ogą 
i zaniepokojeniem ks. saski Je rzy  do b rata  mistrzowego Kazimie
rza, m argr. brandenburskiego. Pisze tu praw ow ierny książę, je 
den z sędziów rozjemczych w sporze polsko-krzyżackim, że docho
dzą wieści, iż regent pruski, biskup Polentz jest wielkim zwolen
nikiem Lutra i szerzy reformacyą, że i sam Albrecht ulegać sią 
zdaje tej „lekkomyślności," bo odwiedzał Lutra w W ittenberdze 
i coś dużo z nim konferował. A boli go to i boi sią, by w. m istrz 
nie uległ tej zarazie herezyi; boli go, bo to przyniosłoby wstyd 
całemu domowi brandenburskiemu, bo on, Jerzy , był jednym  z głó
wnych inicyatorów  wprowadzenia A lbrechta na godność w. mi
strza. Boi sią zaś, bo to oburzy stolicą apostolską i wielu z ksią
żąt, i całe położenie Zakonu stanie sią rozpaczliwe, utrudni poro
zumienie sią z Polską. Niechże wiąc Kazimierz ostrzeże brata  
i skutki takiego nieszczęsnego kroku wykaże '). W ystąpiła i sto
lica Apostolska. Rozpoczęły się nawoływania, ostrzeżenia do Al
brechta, coraz częstsze i groźniejsze, tak że w. m istrz musiał się 
zwijać jak  wąż, odgrywać do czasu komedyą prawowierności, ale 
k tóra wcale nie spotykała się z w iarą w kuryi. A od listopada 
1628 r. siedział na stolicy Piotrow ej nowy papież — Klemens VII, 
Giulio di Medici, praw a ręka Leona X i dotąd przyjaciel K rzyża
ków. Temu to zapewne, tej mianowicie syinpatyi dla Zakonu-nie
mieckiego, należy przypisać, że popularny w Rzymie i we W ło
szech jako kardynał, cały politycznemu życiu oddany, papież, nie 
przedsięwziął energicznych i stanowczych kroków przeciw Albre
chtowi—prawda, że inne spraw y zbyt go zajmowały. Ale milcze
niem odstępstwa w. m istrza nie puścił.

.Już 11 m arca 1524 r. pisze do w. m istrza b rat jego Jan  Al 
brecht, że papież ma go na oku i wie o wszystkiem od Mikołaja 
ScliOnberga, arcybiskupa Kapui, wie mianowicie, że w Niemczech
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książęta jak iś spisek układają przeciw kościołowi i on, Albrecht, 
je s t  jego  głow ą i kierownikiem, 011, k tóry  z urzędu swego winien 
być tarczą i obrońcą wiary. Dla tego też papież będzie zmuszony 
udzielić swej pomocy tym, u których znajdzie poparcie przeciw 
niebezpieczeństwu kościoła. Powinien się jak  najprędzej uspra
wiedliwić i spraw ę w y jaśn ić1). Papież grozi więc tu wyraźnie, 
że opuści A lbrechta i opiek i mu odmówi w sporze z Polską i tej 
raczej Polsce udzieli; nie trudno się bowiem domyślić, że Z y
gm unta Starego miał na myśli Ja n  Albrecht, gdy to pisał w imie
niu papieża. C harakterystyczną je s t odpowiedź m istrza na ten 
list. Słusznie utrzym uje dr. Joachim , że pochodzi ona z kw ietnia
1524 r., a nie jak  Tschackert, że dopiero w listopadzie pisał ją  
w. mistrz. Nie wspomina w niej A lbrecht ani słówkiem o Lutrze 
i jego nauce, bo i w liście brata nie było o tem wzmianki. Cały 
nacisk kładzie na ową „konspiracyę“ książąt przeciw kościołowi, 
której on ma być głow ą i tę  pogłoskę zbija z całą energią i sta
nowczością: „nam et primum omnium incredibile ei (sc. mistrzowi) 
est, quod vel aliąuis sit christianorum  principum eius insaniae et 
peryersitatis, qui contra ecolesiam Christi quid cogitet, conspiret 
au t m oliatur... Deinde non ignorat idem ill. princeps m agnitu- 
dinem eius criminis, quo iniustissim e arguitur, conspirationis sci
licet, (pio ut anteaquam ordinem susciperet semper carn it ita  nunc 
quoque eam notam sibi inuri minime patietur. Perditissim orum  
namque hominum et patriae proditorum bas esse notas non chri
stianorum. “ Nio m yślał nigdy o jakiejś walce z kościołem, o spi
skach przeciw niemu i takiemi słowy udowadnia swoją prawowier- 
ność: „meminisse autem se principem Romani Imperii, meminisse 
se Ordinis Teuthonicorum magnum m agistrum, meminisse se chri- 
stianum  et eidem ecclesiae membrum, nun<juam vero in aniinum 
induxisse, u t eius esse aut fieri fiiins velit, qui ab initio homicida 
e t rixator fuit...,“ a tu w Norymberdze pracow ał właśnie nad tem 
„utque pax et concordia in republica Christiana, e riga tu r e t con- 
servari possit.“ *) Bardzo znaczące światło rzuca to uspraw iedli
wienie się Albrechta, na, .jego charakter i postępowanie; usprawie
dliwienie, poniekąd szczere, o ile chodzi o istnienie jak iejś konspi- 
racyi, poniekąd obłudne i podstępne, gdy chw yta się pozoru i że

') Joachim ,J)ie Politik11 Bd. III .Nu Kil.
*) Joachim j. w, iNl 17(1 i 184. Ten ostatni to lisi, w. mistrza do brata, 

margr. .lana Albrechta, w którym mu pisze wyraźnie, że na sejmie norymber
skim (1523/4) oddal kardynałowi Oampeggio piśmienne swoje usprawiedliwie
nie dla papieżu.



sią tak wyrażą, dosłowności zarzutu...a to tein bardziej, gdy zw a
żymy, że przed paru miesiącami posłał Lutrow i pismo z całym 
szeregiem pytań, dotyczących zasadniczych kwestyj dogm atycz
nych, ale o tem niżej.

Nie uspokoiło ono bynajmniej papieża. Po Rzym ie ciągle 
chodziły pogłoski o odstąpieniu w. m istrza, o tem, że zamierza 
wstąpić w związki małżeńskie i przyjąć nową ewangelią. Tenże 
sam Jan  Albrecht uznał też za stosowne wezwać 12 września 1524 r. 
b rata  Kazimierza, by w płynął na wspólnego b ra ta — w. m istrza— 
i nakłonił go do przybycia tu  do Rzymu. W liście owym w yka
zuje Ja n  A lbrecht cały szereg korzyści, jak ie  spłyną na w. mistrza, 
gdy do Rzymu przybędzie. Oto utrzym anie w Rzym ie je s t  tań
sze niż gdzieindziej, będzie mógł tu  czuwać nad interesami Zako
nu i przeszkadzać „intrygom 14 polskim w kuryi w spraw ie sporu 
polsko-krzyżackiego, wreszcie wykaże niezbicie swą prawomyśl- 
ność, a stąd ustaną wszelkie uwłaczające mu pogłoski. W dwa 
tygodnie później pisze do w. m istrza w dn. 27 września prokura
to r krzyżacki w Rzym ie tir. Je rzy  Busch, proboszcz z Fornheimu. 
W zywa go podobnie jak  jego b ra t Jan  Albrecht, późniejszy biskup 
m agdebursko-halberstadzki, obecnie ciągle bawiący w Rzym ie — 
tego to .lana Albrechta chciał koniecznie w r. 1522 papież miano
wać biskupem płockim po śmierci Erazma Ciołka, ale napotkał na 
gw ałtow ny opór i p rotesty  ze strony Zygm unta Starego i po dłu
gich dopiero sporach ustąpił ‘)—by przybył koniecznie do Rzymu 
i te same powody podaje. J e s t to, zdaniem prokuratora, rzecz 
konieczna i bardzo pożądana, bo coraz liczniejsze i groźniejsze do
chodzą papieża pogłoski o postępowaniu A lbrechta. Cały św iat 
niemal krzyczy w Rzymie, że A lbrecht sta ł się zwolennikiem Lu
tra  i żenić się zamyśla, pisząc o tem z Polski, z Prus, z Gdańska, 
h zdaniem dr. Busch’a i legat papieski wiele złych wieści przy
syła; donoszą, że w Prusiech krzyżackich zrabowano trzy klaszto
ry za zezwoleniem jego (w. mistrza) i Polentz’a, a (en ostatni lu- 
terskie kazanie wygłosił. W dość ostrym tonie odpowiedział Al
brecht prokuratorow i listem pisanym 30 listopada z Onolzbach. 
Zaprzecza kategorycznie i stanowczo pogłoskom, jakoby sprzyjał 
nauce Lutra, jako  rozsiewanym przez jego nieprzyjaciół, zaręcza-
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jąc, że postępuje, jak  przystoi chrześcijańskiemu księciu. Do R,zy- 
inu, co 11111 i b rat radził, przybyć teraz nie może, ale spodziewa 
się, że stosunki z Polską zostaną wkrótce uregulowane, a wtedy 
przyjedzie do papieża i przedstawi mu się, jako  chrześcijański, bo
gobojny (gottliehender) książę, a od tego (t. j. że takim będzie 
księciem) nie odwiedzie go ani Luter, ani żaden człowiek na zie
mi. Co się tyczy kazania Polentz/a i niepokojów w' Prusiech, to 
rzecz to biskupa i on niech sobie sam za to odpowiada, Albrecht 
bowiem nie może brać odpowiedzialności, bawiąc tak długo zdała 
od kraju. W podobny sposób odpowiedział trzy  dni przedtem 
bratu  Ja n a  — Albertowi. Nie wiele więcej, prócz obietnic i za
przeczeń, uzyskał od Albrechta kardynał Campeggio, legat papie
ski. Z polecenia Klemensa VII, kardynał, wysłany do Niemiec, 
Austryi i W ęgier, m iał A lbrechta na oku i nękał upomnieniami. 
Przyciśnięty przez legata musiał Albrecht wysłać 8 listopada 1524 r. 
z W iednia list Polentz’owi, w yrażający mu swoje wielkie nieza
dowolenie z powodu wypadków, zaszłych w Prusiech, dotyczących 
relig ii. Ale do tego oficyalnego dołączył w. m istrz równocześnie 
ta jną  klauzulę, że ten potępiający działalność Polentz’a list — to 
tylko pozór, konieczność dla uspokojenia legata papieskiego i on 
go też na nim wymusił. Polentz nie potrzebuje się go obawiać 
i z tego listu sobie coś robić, może być pewnym opieki w. mistrza, 
a tylko przesłać odpowiedź ze swej strony legatowi w myśl tego 
oficyalnego pisma. A był już w. mistrz zupełnym luteraninem  
i zdecydowanym przy nauce Lutra pozostać, jak  tego dowodem 
choćby owa tajna klauzala, i zabierał się właśnie do ostatecznych 
rokowań z Polską. Oficyalne pismo do Polentz’a — to wszystko, 
co zyskał Campeggio. A właśnie nadszedł do niego nowy list 
papieża z I grudnia, rozgoryczonego na samlandzkiego biskupa- 
reform atora i jego edykt reform acyjny z 28 stycznia 1524 r., po
lecający legatowi, by zbuntowanego biskupa albo pozbawił godno
ści albo do odwołania przymusił. Posłał Campeggio ton list Al
brechtowi, ale uzyskał tylko tyle, że w. m istrz odpowiedział mu 
24 stycznia 1525 r. z Budapesztu, iż zasmucony jes t nieporządkami 
w Prusiech i wcale ich nie pochwala, ale prosi, by papież w strzy
mał się do jogo powrotu tam że; a wtedy zaprowadzi tam taki 
porządek, będzie tak po chrześcijańsku rządził, że papież nie bę
dzie mógł robić zarzutów. I oto wszystko. W ygląda ta  odpo
wiedź na ukrytą złośliwość i ironię, gdy przypomnimy sobie, że 
w niecałe trzy miesiące potem składał Albrecht hołd na rynku 
krakowskim, jako  świecki książę, do którego oczywiście papież nie 
mógł skutecznie się mięszać. O statnie echo tych niepokojów ku-



ryi rzymskiej, to list Busch’a z H kw ietnia w wilii; wilii hołdu 
pruskiego pisany. Nie odzyskała więc stolica apostolska w. mi
strza, nie uratow ała go od wpływów reformacyi, Zakonu krzyża
ckiego od zupełnej zagłady, mimo zabiegów. Ale nie takich to za
biegów było tu ta j potrzeba, bo i tym brakowało energii i stano
wczości. Należało w ytężyć w szystkie siły, należało wykonać ową 
groźbą, o jak iej pisał Ja n  A lbrecht do brata, podać dłoń napra
wdę życzliwą i z dobrą w iarą Polsce, a nie ograniczać sią do słów 
tylko i listów, z których w. m istrz napraw dę nie wiele sobie ro
bił i pozory jeno chował do czasu. Zakon sią już uratow ać nie 
dał i w tej formie, jak  dotąd, żyć nie mógł; papiestwo, które 
w ostatnich czasach nie grzeszyło bynajm niaj zbyteczną a rzeczy
w istą życzliwością dla katolickiej Polski, nie chciało tego zrozu
mieć, a tak i Zakonu nie uratowało i kraj do niego należący dla 
kościoła straciło. K to wie, czy stanowisko papiestw a wzglądem 
Polski w pierwszej ćwierci XVI w. nie odegrało roli, nie w pły
nęło na formę pokoju krakow skiego z 1525 r. Tak nazyw ają tak 
że sekularyzacyą Prus.

Wieść o zbliżeniu sią Albrechta d<> Lutra poruszyła wreszcie 
i Polską. Je j stanowisko w tym wzglądzie, to rzecz nieco ciemna 
w swych motywach. Jedyną bowiem o niej wiadomość zostaw ił 
nam Albrecht w rodzaju pam iętniczka przez siebie spisanego, a w y
drukowanego przez Fabera w IH2I r. O działalności A lbrechta 
w Niemczech dowiedziano się na dworze polskim z ust Antoniego 
Rincon’a, posła króla francuskiego Franciszka I do Polski, który 
tu przybył w 1523 r. w celu bliższego porozumienia się z Zy
gmuntem w spraw ie zawarcia polsko-francuskiego przym ierza i po 
paru miesiącach pobytu w styczniu 1524 r. udał się do W ęgier. 
Przym ierze to zaw arł Zygm unt rzeczywiście, wysławszy Hieroni
ma Łaskiego, synowca prym asa do Francy i. Przymierze to, dzieło 
Laskiego prymasa, skierowane było oczywiście przeciw Habsbur
gom. A jedno podnieść trzeba. Dytrych z Nchonberga przebywał 
we Francyi nieraz tymi czasy i rokował z Franciszkiem I w spra
wie A lbrechta, k tóry  przez pewien czas snuł projekt w stąpienia 
d° jego służby. Mógł więc król francuski mieć dobre informacye
0 w. m istrzu, którego przychylność dla luteranizm u nie była zre
sztą, jak  widzieliśmy, tajemnicą. A nadto, zaprzyjaźnienie się w. 
m istrza z Lutrem i jego nauką było niejako buntem przeciw pra
wowiernemu Karolowi V: w ten więc, sposób przybyw ał w Al
brechcie nowy dla Francyi sprzymierzeniec, którego Polska, sprzy
mierzona z Francyą, nie powinna była odpychać. Leżało więc 
w interesie Franciszka uprzedzić o tem Zygm unta, uczynić go

LUTER r ALBRECHT. 347



przystępniejszym do zgody z Albrechtem, do którego ciągle żywił 
król żal i podejrzliwość. Ta kombinacya polityczna, to zbliżenie 
sią do Francy i Zygmunta I, czyli inaczej mówiąc, wrogie stano
wisko wzglądem Habsburgów — to byłby drugi element, drugi 
czynnik w akcie sekularyzacyi Prus ‘). Ale to nie należy do nas.

Uwiadomiony wiąc o tem, wysyła dwór polski Acbacego 
Czerną, starostą stargardzkiego do Albrechta. W Norymberdze, 
w domu niejakiego Michała Rodena w nocy odbyła sią tajemna 
rozmowa. Daty jej nie znamy, a zarówno Tschackert, jak Joa
chim wyznaczają jej letnie miesiące (lipiec-sierpień), nie mogą 
tylko zrozumieć, dlaczego dr. Joachim wyznacza jej rok 1523, gdy 
w pamiętniczku Albrechtowym wyraźnie 1524 rok jest podany? 
Czerna przedstawił sią jako wysłaniec biskupa poznańskiego Pio
tra Tomickiego i wojewody krakowskiego Krzysztofa Szydłowie- 
ckiego i prosił Albrechta o najzupełniejszą tajemnicą. W tem wła
śnie tkwi niejasność. Czy Tomicki i Szydłowiecki działali tu zu
pełnie na własną ręką, czy na polecenie króla? Z poglądów dr. 
11irschberga na tą sprawę wynikać sią zdaje, że miało to posel
stwo charakter urzędowy. Oto — mówi Czerna— doszło do wiado
mości dzięki informacyom posła francuskiego, że w. mistrz zamie
rza wstąpić do służby francuskiej, a godność w. mistrza przelać 
na Eryka brunszwickiego. Wobec tego wysłannicy jego, Tomicki 
i Szydłowiecki, proszą Albrechta, aby miał wzgląd na Polską 
i swego w'uja i godność w. mistrza złożył w jego ręce, a on go 
za to wynagrodzi hojnie. Albrecht podziękował serdecznie za ży
czliwość dwóch polskich ministrów, przyrzekł wziąć pod uwagę 
ich radą i uprzedził, żo dwóch jego krewnych— Jerzy, margrabia 
na Auspachu, brat w. mistrza i jego szwagier Fryderyk, ks. li- 
gnicki przybędzie do króla porozumieć sią z nim i zgodę prze
prowadzić. W rozmowie z Czerną zaznaczył Albrecht swoje reli
gijno uczucia: „Weil ich die gdttliche Wahrhoit nunmehr lesend 
gohorot, sein gottliches Wort, dass ich in diesem Stande mehr 
dem heil, Wort entgegen ais angonohm: was Blutvergiessen ich 
in diesem meinem Stande, ais der die Zeit in der Erkenntniss 
(ioltos nic,lit gowosen, gethan, wisset i lir, ais der es angesehen 
und dabey gewesen, am besten...", jak niemniej i to, że w Polsce
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0 tej syinpatyi dla luteranizinu w ied/ą i że Czerna w. m istrzowi 
to zakomunikował. J e s t  to bardzo charakterystyczne. Widoczna 
wiąc, że A lbrecht nosił sią już z podobnym zamiarem porozumie
nia sią z Polską i że tych samych wyznacza! pośredników, którzy 
niedługo potem istotnie rokowania z Zygmuntem prowadzili. Al
brecht miał, jak z tego w ynika i co zresztą sam w tym memoryale 
potwierdził, pierwotnie zamiar zrzec sią wielkiego m istrzostw a na 
rzecz drugiego; rozmowa z Czemą zmieniła widocznie ten plan, 
a A lbrecht wrócił do rady Lutra. Tak przecież było w 1525 r. 
jak powszechnie wiadomo. W każdym razie dwór polski, czy też 
tylko najw ybitniejsi polscy dyplom aci- podkanclerzy i kanclerz 
ułatwili Albrechtowi dzieło sekularyzacyi Prus, zapewniając, przez 
usta Czemy, że Zygm unt wynagrodzi siostrzeńcowi jego lojalność
1 wierność „krajami i ludźmi*1 i pieniądzmi wreszcie. Poselstwo 
to wskazało Albrechtowi, że możliwem jest spełnienie zamierzo
nego przezeń dzieła przy Polsce i z jej pomocą. A można śmiało 
przypuszczać, że Albrecht w swoim memoryale podał tylko naj
ważniejsze punkta rozmowy; że musiało tam być kwestyj omawia
nych wiącej, że może nawet już wtedy ułożono plan dalszego dzia
łania. Wiadomo zaś, że Tomicki i Szydłowiecki głosowali gorąco 
za sekularyzacyą Prus, gdy ta przyszła na stół dyplomatyczny, że 
Szydłowiecki był do śmierci przyjacielem Albrechta. W każdym 
razie podnieść należy, że pierwszy krok wyszedł od dworu pol
skiego, że Szydłowiecki i Tomicki pierwsi do Albrechta sią zwró
cili. I w tein leży znaczenie poselstwa Czemy.

(idy tak najważniejsi i najbardziej zainteresowani przyszło
ścią Zakonu krzyżackiego pukają w odpowiedni sposób i w myśl 
swoich interesów do A1 brechta, on tymczasem nie cofa sit; z drogi, 
na którą byl wkroczył. Owszem idzie ciągle naprzód, coraz bar
dziej usuwa sią od kościoła rzymskiego.

W listopadzie 152)$ r. bawił, jak  widzieliśmy, u Lutra. Wie
wy, że interesow ał sią ogromnie kwestyam i dogmatyczno-teolo- 
gicznemi od czasu znajomości z Osiandrem, myślał o nich cżąsto 
i coraz nowe wątpliwości w nim sią budziły. Wyrazem tego bar
dzo dobitnym, dowodem tych wątpliwości, których samo powsta
nie je s t już wstąpieniem na drogą kościołowi wrogą, bo kościół 
zakazuje dyskusyi o dogmatach je s t list w. m istrza do Lutra, 
wkrótce po wizycie w W ittenberdze posłany, na k tóry w styczniu 
czy lutym  1524 r. odpowiada Luter Albrechtowi. Postaw ił mu tu 
taj' cały szereg pytań i domaga sią na nie odpowiedzi -pytań za
sadniczych, a które są charakterystycznym  przyczynkiem do zmian 
wewnątrzhych w duszy A lbrechta powstających. J e s t  ich piąć:
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1) Czy Chrystus zbudował swój kościół na P iotrze i jego następ
cach papieżach? 2) Czy papież ma władzę od Boga daną wyda
wać przepisy wbrew prawom boskim, których wykonywanie je s t 
konieczne do zbawienia? 3) Czy papież lub sobór może zmieniać 
według upodobania przepisy boskie? 4) Czy papież może separo
wać małżonków praw nie połączonych, bez zbrodni jednego z nich, 
i tak rozłączonych do innego związku małżeńskiego skłonić? 5) 
wreszcie czy papież może rozdzielić małżeństwo przez krewnych 
zaw arte, wyjąwszy związków zakazanych prawem boskiem, bez 
obopólnej zgody pobranych? Na wszystkie te pytania odpowiada 
Luter przecząco, wykazując słuszność swego zaprzeczenia cy ta ta
mi z Pisma św. Najdłużej rozwodzi siq nad pytaniem pierwszem, 
twierdząc, że kościół swój zbudował Bóg wyłącznie na Synu 
Swoim, Chrystusie. Ciekawym, nie tylko pod względom teologi
cznym, je s t dalszy wywód Lutra na to pytanie, że ani św. Piotr, 
ani papież, nio mogą dać kościołowi w iary i tej zmieniać. Nie tylko 
papieżowi, ale nawet aniołom nie daną je s t moc naruszać boskie 
przepisy wydawaniom innych (pytanie II); ani papież ani sobór 
nie mają żadnej innej władzy w rzeczach duchownych, jak  tylko 
głosić słowo boże (pytanie III). Jak  widać więc z tego, dwie 
kwestye teologiczne zajmowały głównie Albrechta: stanowisko pa
piestwa w hierarchii kościelnej, stosunek jego do objawionej na
uki, zakres władzy względem niej. Pytania to zasadnicze, jedno 
z najważniejszych w dogmatyce, w treści w iary katolickiej. I za
przątały one już nieraz umysły, sprowadzały na manowce, były 
przedmiotem gorących sporów i gorszących wypadków. I nio tak 
dawno nawet: przypomnijmy sobie tylko ideę koncyliaryzmu, wiel
ki ruch soborowy w XV w. Pamięć o nim musiała być jeszcze 
żywą, ruch soborowy pozostawić ziarna plenne. A i to zważyć 
warto, że w średniowiecznym ustroju politycznym papiestwo i ko
ściół zajmowały pierwszorzędne stanowisko, były niejako osią 
średniowiecza; samo więc rozważanie takiej kwestyi było reakcyą, 
budzeniem sit; nowych myśli, nowych pojęć, które zburzyły stary 
porządek społeczno-państwowy, nowy gmach budowały na całkiem 
innych, wrogich naw et fundamentach. Poważne więc było pyta
nie, jakie Albrecht zadał Lutrowi. Drugą kwostyą był sakram ent 
małżeństwa. Nio je s t  ona już tak zasadniczą, jak  poprzednia, alo 
mimo to, choć w mniejszym stopniu, nie pozbawiona podkładu po
litycznego, a więc wyłącznie teologiczna. Ten polityczny podkład 
nadaje ta osobistość, która staw ia to pytanie, okoliczności, w j a 
kich się to dzieje, okoliczności tak ogólne, jak  i przyw iązanie do 
osób t. j. Albrechta i Lutra. Obaj zakonnicy, duchowni do celi
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batu obowiązani, i obaj w jednym  roku w związki małżeńskie 
wstępują! .Jakie snuł w tedy zam iary Albrecht, gdy .się pytał
0 isto tę m ałżeństwa? Czy nie zam yślał już w tedy spełnić radę 
Lutra przed paru miesiącami udzieloną i pojąć żonę?

■leszcze tylko jeden wypadek mamy do zanotowania w sto
sunku Lutra i A lbrechta przed sekularyzacyą Prus. Oto 12 maja
1524 r. je s t znowu w. m istrz w W ittenberdze u Lutra. Ale o tej 
powtórnej wizycie nie mamy już żadnych wiadomości, choć bar
dzo byłyby pożądane. Podnieść' tylko trzeba, że dopiero po tej 
drugiej bytności A lbrechta w W ittenberdze, opisuje Luter Briess- 
mamfowi, przebywającem u w Królewcu, pierwszą wizytę A lbrechta
1 daje mu wówczas wzmiankowane poprzednio wskazówki. Odtąd, 
aż do powrotu A lbrechta do Prus, nie pozostaje w. m istrz w żad
nych stosunkach z w ittenberskim  reformatorem, naw et listownych.

Zajęty jest przedewszystkiem doprowadzeniem swych zamia
rów do skutku, pojednania się i pogodzenia z Polską. Jeszcze 
przez pewien czas broni pozorów katolicyzmu w Prusiech, daje 
wskazówki, hamuje zbyteczną gorliwość Polentz’a. W listach je- 
tfo do samlandzkiego biskupa znać wyraźnie tę podwójną grę, 
dwulicową politykę. W sercu już szczery luteranin, lęka się 
jeszcze papiestwa; niepewność sytuacyi, jak przyjmie jego krok 
Zygmunt i senat polski, przebija się jasno. Cieszy się więc z za
pału ludu do słuchania słowa bożego i poleca Polentz’owi korzy
stać z tego nastroju'), cieszy się zaś tem więcej, że lud stanie się 
teraz więcej chrześcijańskim i religijnym, bo za jego rządów mi
strzowskich bardzo niewielu tu było prawdziwych chrześcijan51). 
Posyłając Amandusa do Prus poleca go gorąco opiece biskupa 
i rady m. Królewca, pochlebne nader wystawiając im świadectwo. 
A z drugiej strony zaznacza silnie, że w działalności swojej w Niem
czech powołuje się na Zakon niemiecki i dla niego niby pracuje 
i o ratunek zabiega, dlatego nie zgadza się na zniesienie ubioru 
zakonnego, co najwyżej członkowie zgromadzenia mogą zaniechać 
noszenia płaszczów ze względu na niechęć i drwiny ludności, ale 
muszą zachować dla odróżnienia krzyże; nakazuje, by wprawdzie 
mnichów, nie chcących reguły klasztornej przestrzegać, nie zmuszał 
do poz tstania w klasztorze, ale też zbiegłym nie udzielał żadnej 
pomocy i pieniędzy nio dawał, bo to wywołać może podejrzenie,
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że sią zakonnikom ułatw ia opuszczenie klasztoru i sprzyja no
wej nauce, jak  również, by miejsce zbiegłego mnicha zastąpił 
kimś z łona Krzyżaków i strzegł gorliw ie własności i majątku 
klasztorów, a zrabowane mienie klasztorow i jednem u w Królewcu 
restytuow ał. Msza św. na zamku w Królewcu, ma być, jak  do
tąd w edług zwyczaju, codziennie czytana, k lasztory żeńskie oto
czone opieką przed zniewagami. Ale w szystkie te polecenia i w ska
zówki, przeważnie z m aja 1524 r. pochodzące (kwiecień—czerwiec), 
a k tóre zdawałyby sią świadczyć za praw owiernością Albrechta, 
nie przeszkadzały mu wcale w jednym  z tych samych listów (z 15 
maja) donosić Polen tz’owi, że przyjął do swej służby dr. Spera- 
tu s’a '), owego kaznodzieją z Igław y, lub nazywać go „kochanym, 
wiernym i pobożnym" (z 17 maja). W pierwszej połowie maja ba
w ił A lbrecht w Halli. W tym to czasie przyjął był do swej słu
żby kilku predykantów  luterskich, jak  I)r, Speratus, Dr. Fr. Fischer, 
przyjaciel słynnego H utten’a, znany Crotus liubianus, współpra
cownik broszury „Kpistolae obscurorum virorum ,“ dzieła radykal
nego hum anisty Ulricha Huttena. Przypomnijm y sobie wreszcie 
ów okólnik do Polentz’a z 8 listopada wyżej wspomniany, a przez 
legata wymuszony na Albrechcie i dodaną do niego potajem ną 
klauzulą.

W tej wiąc podwójnej z konieczności grze obraca sią A lbrecht 
i im bliżej końca roku tego (1524), tem coraz pilniej pracuje nad 
dokończeniem dzieła. Niemało otuchy musiał mu dodać list z 18 
grudnia, w którym mu donosi Kleofas Breuer, podskarbi krzyża
cki, że poddani pruscy życzą sobie bardzo, by za zgodą Polski 
ogłosił sią świeckim i dziedzicznym ksiąciem. List ten był nie
wątpliwie dziełem Lutra, a raczej jego wskazówek, o jakich wspo
minaliśmy poprzednio w liście do Briessmann’a. Jakoż w styczniu
1525 r. A lbrecht przebyw a w Budzie i rozpoczyna ostatecznie ro
kowania naprzód z Ludwikiem Jagiellończykiem , a potem (w m ar
cu) pośrednio i z Polską*), które doprowadzają do sekularyzacyi 
Prus. Ten akt, ogromnej wagi i znaczenia nie tylko w dziejach 
Polski i Zakonu, ale w ogólnych dziejach XVI w., jako  pierwszy 
dotąd podobny wypadek (sekularyzacyi instytucyi kościelnej), a tak 
rozmaicie oceniany przez historyków  polskich i niemieckich był 
wypełnieniem pierwszej cząści rady Lutra i M elanclitona z listo
pada, 1528 r. W. m istrz zrzucił suknią duchowną, Zakon krzyża-
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cki, jako instytucya polityczna przestał egzystować, a 10 kwietnia
1525 r. Albrecht wystąpiwszy poraź ostatni w stroju zakonnym 
obierał z rąk swego wuja lenno pruskie, jako pan świecki i dzie
dziczny. W roku następnym spełnił obecnie już książę pruski 
i drugą połowę rady Lutra i w dn. 1 lipca 1526 r. odbył się 
w Królewcu uroczysty ślub Albrechta z Dorotą, księżniczką duń
ską, córką króla Fryderyka1). Poszedł tu za przykładem Polentz’a 
i Briessmann a, którzy jeszcze w 1525 r. pobrali sobie żony, no, 
i Lutra wreszcie, który nie ograniczał się do rad w tym wzglę
dzie, ale wierny swoim przekonaniom („źle być człowiekowi sa- 
memu“) 13 czerwca 1525 wstąpił w związki m ałżeńskie2). Oczy
wiście ucieszony reformator niemiecki z postępów swojej nauki 
i wypełnienia rad, nie omieszkał złożyć Albrechtowi życzeń, by 
Bóg zgotował mu pomyślny koniec, a państwu jego szczęście3).

D r . M a r y a n  O o y s k t .



(IŁ O W  Y  (i R (KIKS K O W  Ę

L e o n a r d a  da V i n c i.

Gabriel dAnnunzio w swej „Odzie na śmierć Arcydzieła11 
(Wieczerzy Pańskiej) wieńczy Leonarda da Vinci lakierni słowami:

„Ten, który zapow iedział, który odkrył 
i który oświecił"
(O o lu i  c h e  a n n u n c i a ,  c.lie r i y e l u  e  c h e  

i n i / i a ) .

Nienasycony, łaknący wszystkich tajni, żądny posiąść świat 
cały od krańca do krańca i piękno jego nieuchwytne a złudne
i marę jego brzydoty — Leonardo głębią nadludzką i wielostron
nością geniuszu analitycznego doszedł do ostatnich granic twór
czości, odkrył rąbek zasłony, która ludzi od Niepoznawalnego 
przedziela. Żeby zawładnąć Pięknem, wchłonąć je niejako, obez- 
cieleśnia je, uduchowia i syntetyzuje w ten sposób, że je aż czyni 
bezpłciowem, androgynicznem.

Duch Leonarda zakreślił koło bezmierne, wejrzał we wszyst
kie arkan a i tajemnice natury, usiłował odkryć, zrozumieć i prze
żyć wszystkie jej prace, wszelkie je formacye i deformacye; a na 
jednym biegunie średnicy koła tego mistycznego unosi się wizya 
nieziemskiego, ezoterycznego Piękna, iia drugim zasiadła ciężko 
Brzydota bezwzględna, tragiczna a prawdziwa.

Ten zwiastun, który wskrzesił Sfinksa-Kobietę w Giocondzie, 
zespoliwszy w niej Kobiecość wieczną, co magnetyzuje, przyciągii
i zatrważa, a dał zagadkę, bytową już, w .lanie-Chrzciciolu; ten, 
który zdołał w głowie Chrystusa z Wieczerzy ześrodkować wszyst



ko, co dusza ludzka od boskości wzięła i logos ewangeliczne cia
łem uczynił; ten, który według słów Hegla uchwycił tajemnicę 
ze strony Piękna; ten malarz, zasłuchany w głosy i poszumy tajni 
pozgonnych, malarz metafizycznych idei i syntez—stworzył także 
wielką seryę szkiców, gdzie mścić się zdaje za piękno i myśl bo
ską, zofiarowaną światu.

Mamy też dwie ostateczności w dziele jego geniuszu: „La 
Belle et la Bete.“ Równomiernie ze sfinksowymi uśmiechami, spoj
rzeniami, utkwionemi w Wieczność, pejzażami zastygłymi o sen
nym, lunatycznym nastroju, pociągała Leonarda patetyczność roz
kładu materyi, kiedy uroda, przez lata skażona i zryta, staje się 
ohydą, uśmiech—zmiętym grymasem; gdzie moc i piękno spojrze
nia, ustaje, znika, a, pozostaje ślep, łypiący łzawy i krwawy, obra
mowany żałobną siecią zmarszczek i ,już jakby bielmem niedale- 
kiej śmierci zasłany.

Da Yinci obejmuje naturę potężnie, wszechstronnie, bierze ją  
jakby w swe objęcia olbrzyma, w oczy wsiąknąć ją pragnie, zam
knąć ją usiłuje w czaszce swej ze wszystkiemi jej zagadnieniami, 
niepochwytnościami i kryjówkami, stara się posiąść całą jej gamę: 
od najwyższego napięcia kreacyi, najgwałtowniejszych, najsilniej
szych objawów żywiołu aż do podmuchów, półcieni, lekkich 
poszeptów, drobnej muszelki, kielicha kwiecia polnego, słabego, 
pokornego listka; od najpiękniejszych, najszlachetniejszych two
rów i typów aż do kretynie, z nego zbydlęcenia i brzydoty tera- 
tologicznej.

„Rerum cognoscere causas mówi każdy szkic, plan, słowo 
Mistrza.

I właśnie owej chęci ogarnięcia i wyczucia wszystkich ma
nifestu,cyj życia, tej ciekawości, zazierającej wszędzie: w bezkre
sy niebios, w kotliny i uroczyska ziemi, w rzeki topiel wartką
1 w morza odmęty, zakradającej się do tych dziedzin, które ludz
kości ważkiemi wrzeciądzami niemocy zaparte i do których wązka 
furtka tylko geniuszom uchyla się zrzadka przypisać należy całą 
'ę połać działalności twórczej Leonarda, gdzie typy brzydoty krzy
w ą  się śmiesznie, lub boleśnie, srogo lub dobrodusznie i stanowią 
karykatury najwyższego rzędu, te, które - niezależne od ewolucyj 
fizycznych rasy ludzkiej, pozostają na,zawsze i piętnują zwierzę- 
C()ść instynktów, niezmienną a odwieczną głupotę.

Prawo reakcyi, rządzące światem moralnym, zaznaczyło się 
także na wielkiej Leonarda osobowości. Jako wyraz prawa tego, 
'na,my w twórczości jego i najsubtelniejszą krasę, i lubość zaziem- 
Bkiej tajemnicy, i wcielenie spiritualizmu najczystszego a, tuż,
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obok nich, jak gorzkie kwiaty cykuty, rozsiane te głowy i posta
ci, tragiezno-groteskowe, negacye jakoby Urody, ściągające nas 
z krainy najwyższego ideału do kałuży, w której sio — niby 
w zwierciadle małpiem — maski małpie primatów, pysk i spasłych , 
łudzi-wieprzów, twarze ogłupiałe o wyrazie takim, jakie mają tyl
ko zagasłe lica obłąkańców — odbijają.

Lanzi, historyograf Leonarda przytacza, jako gadkę jego ulu
bioną, słowa, raczej z ust jowialnego klechy z Opactwa de TM lhne 
wyjęte, a niepodobne do tego maga i cudotwórcy:

„Winno się dojść do takiego napięcia komizmu, żeby nawet 
zmarli śmiać się musieli.“

Czy tu więc należy szukać źródła groteskowości tej katego- 
ryi głów  Leonarda?

Nasamprzód zastanowić się trzeba, czy one doprawdy śmie
szne? Stare one, skruszałe, posiepane łzami, stygmatem bólu lub 
głupoty naznaczone, lute czasami, okrutne i groźne, ale śmieszne— 
nigdy!

A potem, ten, co powiedział, że „łzy z serca idą , a nie z mó
zgu, “ ten, który umiał wyrzec: „ Wielka miłość rodzi- się z wielkiego 
zrozumienia rzeczy, a jeżeli rzeczy tej nie znasz , jeżeli jej nie rozu
miesz kochać jej nie jesteś w stan ie ." ') drwić ze Sędziwości, bie
dy, nieszczęścia nie zechce.

Credo Mistrza i estetyka - to aliaż Prawdy i Piękna, i stąd 
płynie tendencya poszukiwania prawdy w pięknie i piękna w praw
dzie, stąd obok wcieleń boskiej urody, młodości jasnej owe lio- 
munkulusy, inkarnacye brzydoty starczej', bestyalności, niemocy, 
piołunowej troski, głupoty, niedoli. Bo świat z takich to wrogich 
sobie napozór, z takich to paradoksalnie pstrych pierwiastków się 
składa. Piękno jest tezą, Brzydota, — antytezą.

I tu znów niech Mistrz mówi:
„11 pitłore dev esserc universale e solił,ario"-). Uniwersalny, 

więc zaglądnąć musi w „Jensoits von Schfln," samotny- więc we
drzeć się winien na wszelkie szczyty: tak Brzydoty, jak i Piękna.
A brzydota ma także swe szczyty wyniosłe.

Pociąga ona wieloforemnością swą i siłą ekspresyi wszystkie 
nieomal umysły twórcze, wrażliwe na uczucie, wyraz, charakter.
I Leonarda też od wczesnej młodości pociągała upiorowa Szpe-

') „Traktat o Malarutme." ij 77 ni. ±
>) Iliidcia, S " unsti;|inyi'|i myiil In jcM/.c/c jest Imnlzicj rozwinî l*!'
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t.ota. Vasari '), prawie że spółczesny Vinci’emu, opowiada, że 
pierwszym samodzielnym utworem Leonarda, za dziecinnych pra
wie lat jeszcze, był rodzaj deski-krążka, coś niby tarcza pierwotna 
bardzo, na której wymalował potwora, ześrodkowującego w sobie 
grozy i szkarady wszystkich tworów obrzydłych i plugawych. 
Później Leonardo kilkakrotnie tworzył głowy kudłogade Meduz, 
■ledyna, jaka po nasze czasy się zachowała2) wskazuje, jak wiel
kie poczucie grozy i widziadłowej ohydy posiadał Leonardo.

Pojął on upiór-głowę tę nie jak banalne, klasyczne wyobra
żenia wskazują, ale jako trupiolicą, strach skonu ziejącą, w mo
gilnym rozkładzie, plamami śmierci upstrzoną, oplątaną matnią 
kłębiących się razem gadzin.

Vasari wspomina także®) o srebrnolitej lutni, na której grał 
Ludwikowi Sforzy pieśni swe pono przepiękne, mającej kształt 
czaszki jakiegoś apokaliptycznego rumaka.

Urok, jaki wywierała Brzydota na Leonardzie znać zresztą 
na całem dziele jego, w najcudniejszych utworach nawet: — tu 
g łow a4), tam zakąt jakiś tragiczny, owdzie głaz mistyczną trwo
gę sieje. Nikt też tak, jak Leonardo, nie odczuł ponurej grozy 
skał, urwisk i pieczarowycb otchłani.

Najsilniej wszakże stwierdza tendencyę Mistrza ku brzydo
cie, umiłowanej i wypieszczonej, posuniętej do ostatecznych stopni 
natężenia, ta istna galerya Szpetoty, jaką tworzy masa cała stu- 
dyów, szkiców głów starczych, okaleczałych, nabrzękłych, spęcz- 
niałych.

Żaden z teratologów Sztuki, oddając twarz ludzką, nie przy
wiódł szkarady jej do takiego poniżenia, nie wyłamał jej tak 
okrutnie i, pozbawiwszy myśli wszelkiej, sentymentu, urody, nie 
zagasił aż do źdźbła ostatniego tego, co ją stworzoną na podo
bieństwo boskie czyniło.

Postaci, tak napiętnowane, tracą cechę człowieczeństwa a obra
zować się zdają raczej zmiany, jakim w tworzeniu się ludzkość 
ulegała, lub przeobrażenia, któro zgrzybiała starość wysłanka 
za progiem stojącej śmierci przynosi czasem zo sobą, kiedy bez
litosną Hwą ręką oblicze nasze ugniata w bryłę, bezkształtną, sfał- 
dowaną a smutną.

') I’atrz: Czwarty tom Vttsari’ego.
’ ) Posiada jij Muzeum Uf/lci.
”) Vide: Czwarty tom Vasari’en'o.
J) .luk np. głowa Judasza w Wieczerzy; skały w Janie-Chrzcicielu; pejza- 

i6® we wszystkich prawie obrazach.
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Leonardo jla  V inci, jak an ioł Z gonu, deform uje organ każdy, 
każdy rys, k tórego  się  tknie. M odeluje i rzeźbi czaszk i, zw ężając  
jo  ostrosłu p ow e, lub w ydym ając w banię; opuszcza nosy, zw iesza  
je  nad w argą, albo zadziera i ucina krótko, zostaw iając ty lko  
chrząstkę kościotrupa. O gałacąjąc podnosie —  czyn i je  d ługiem
0 p łask iej, jed n olitej, n ieurozm aiconej lin ii, pełzającej ku ustom  
w ązkim , bezw argim , okrutnym . W ysad za na w ierzch  oczy  żabie, 
lub je  grzeb ie  gd z ieś  g łęb ok o  pod bom biastein czołem . Z w iesza  
skórę podgardla, jak  sak w y  puste i stare. Z w yradnia  usta, burzy  
icli p iękno, znęcać się  szczegó ln iej nad niem i zdaje, m oże d latego , 
że tam , jak  i w oczach, ogn isk u je się  w yraz — bo je ś li oczy  są  
zw ierciad łem , usta  lu tn ią  są duszy. R ysu je  je  Leonardo, a raczej 
skalpelem  w ycina: zapadłe, zasuszone, zw ięd łe , odsłan iające z pod 
w arg nieprzym kniętych  czarne szczerby, jeżące  się  k łam i, w y sz c z e 
rzonym i naprzód, lub opuchłe, przekrw ione, m ięsiste , ciężarem  
dolnej w argi osiad łe  aż na podbródku. R ozd ziaw ia ją  się  czeluście, 
w które żer się  wrzuca, p aszcze te ś lin iące się  i rozziew ano po nad 
brodam i w ielk iem i, gąb czastem i, brzuchatem i, w ygiętem i w zu żyty , 
znoszony pantofel, albo też  — w innych typach —  po nad n ik łą  
szczęką w ątłą , ludzi bez w oli ni s iły .

N a n iektórych starczych  tw arzach  w idzisz sm utek i a łunow y  
ja k iś  niesm ak. K ażda m arszczka osęd zia ła  płakać sic; zdaje w li
cu inne, przeciw nie, uśm iechn ięte  w eselem  sza leńców , boleśniej- 
szem  nad sm utek, k rzy w ią  się  bezinyślnem  zdziecinnien iem .

Leonardo podkreśla brzydotę, którą, jak  szum ow iny, z całej 
biednej rasy ludzkiej zebrał, odzieniem  d ziw aczn ie skom ponow a- 
neni, uczeskiem  przedziw nym . D o strzeg łszy  fizyogn om ię  burlesko
w ą lub szpetną  stara się  ją zapam iętać, p rzysw oić, w chłonąć
1 rzuca ją  później jeszcze bardziej szpetną, je szcze  w ięcej burle
sk ow ą na papier. A le n igd y  nie w ychodzi po za granice, zakreślo
ne praw dopodobieństw em , m ożnością istn ien ia , naturą; trzym a jej 
s ię  ściśle  i dochodzi do is to ty  B rzydoty, jak  w kreacyach p o w a b 
nych i urodziw ych  doszedł do rdzenia Piękna.

I l,u w łaśn ie  w idać zasadniczą różnicę, jak a  w yodrębnia Leo
narda od innych tw órców  brzydoty. W d zie łach  sw ych  gro tesk o 
wych da Vinci nie daje ani koncepcyi trw ogi re lig ijn o-m etafizy-  
cznej, której upostaciow aniem  b y ły  rzeźbione m aszkary g o ty ck ie , 
lub hyporboliczne flam andzkie m onstra, ani karykatur p o lityczn ych , 
dziś już z racyi aktualności ich w treści i sy in b o listyce  n ie z ro z u 
m iałych, jak np. n iektóre plansze G oi, albo Songes tlrol(ttiques l?a- 
b ela is’go . Przyrów nać g ło w y  grotesk ow o Leonarda raczej można 
do m asek japońsk ich: kappa (człow iek-żaba), leitsue (człow iek  lis),
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sarou (m ałpa) i t. p., g d z ie  pąta potrzeb, pożądań i in styn k tów  
/w ierzą cy ch  w iążą  cz łow iek a  z resztą  stw orzen ia  w  sposób tak 
sp o isty , iż pow in ow actw o to na rysach  znam ienńem  piątnein sią  
kładzie.

Z budow ane w spaniale, k reacye ow e są god n ym i odpo
w iednikam i piąknych d z ie ł Leonarda, jak o w yraz i faktura. I tu
i tam —  ta  sam a lin ia g iątka , posłuszna najm niejszym  zb ocze
niom, zahaczająca sią o najdrobniejszy szczeg ó ł anatom iczny, od
dająca najbardziej n iep ostrzega ln e p łaszczyzn y  w  bryle postaci 
ludzkiej.

(I ło w y  g retesk o w e Leonarda dadzą sią p od zielić  na d w ie g łó 
wne grupy: trag iczn e i żałośuo-kom iczue, i na kilka typ ów  gatun
kow ych niejako. N ie  n a leży  przez to rozum ieć, iż sią jed n e dru
gim  upodobniają. S tan ow ią  one k ilka  kategoryj okazów , [(owią
zanych ze sobą w jed n ą  jak ob y  rodziną w spólną ek sp resyą  lub 
znam ieniem  tak, jak  ludzi tej sam ej rasy, podobnych in styn k tów , 
w spólnego k a lectw a  łączą: to sam o pochodzenie, ten sam charakter, 
ta sam a anorm alność budow y. Mają one w spólne cech y  charakte
rystyczn e, ale różn ią  sią indyw idualn ie, jak jeden  garbus np. od 
d ru giego  sią  różni.

G łow a starcza o nosie, który czubkiem  sią k ładzie  na ustach, 
ostrym  narysem  przeciątych , o podbrodziu w ielk iem , m iąsistem , 
pod którem  czuć żuchw y bestyalne, o oku zapadłem  ryby śniątej, 
obram owaneni ociążałą  pow ieką, łopusiastem  uchu, o podgardlu  
sfałdow anem , ochlapłem  pow tarza sią najcząściej ')■ rl'() typ  
pośredni m iądzy Tartuffem  a H arpagonem .

Inna grupa: tw arz tłu sta  a ob w isła  i sflaczona, dolna w arga  
w ydatna, zm ysłow a, łakom a; jązyk  gruby sm akosza ukazuje sią  
m iądzy szparam i brakujących z ą b ó w — coś z G orenflota, a coś ze  
spasłej, lubieżnej baby starej. ź)

') Do tej grupy zaliczyć można Tiawtijpiijąco ylow y: głową, podzna- 
czoną .Nu I w Albumie, wydanem w Paryżu przez K. Rouveyre'a {Ijch Telea 
!/riiles<]itea de L. dr Yinci, reprodukująeem  głowy groteskow e ze Zbiorów Wind- 
Norskiego Zamku), a noszącą .Ni (10 (Katalogowy), jednu z głów z .Ni II 
(■Ni katalogow y H>, głową .Ni III, .Ni IV (JMi katalogowy 21!), JVu X, ,M XIII;  
do tejże kategoryi należy jedna z głów starczych (bez numeru) ze zbio
ru 1 Diaegni di Leonardo da Vinci, wydanego w Turynie (Torino, 18HH, in 
folio) i w. i.

') Ibidem, .NiJNa XVI, XVIII i jedna z głów  w kompozycyi, podznaczo- 
nej .Ni XXV,  ze Zbiorów turyiiskieh rysunek, podznaczony .Ni i)H i opatrzony 
podpisem L. da Vinci,
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T yp, ') który potem  karykatura R om antyzm u pow tarza w  ro
zm aitych Hiroux, R obert MaCaire i t. p.

T yp inny: w ą tły  zarost, mądre oczod oły , usta w pow ażny  
kw as i p rzesyt zaciśn ięte , czaszk a okrągła , om szała  w ątłym , rzad
kim w łosem  suchotn iczym , sęp ie spojrzenie a w yraz in k w iz y to r a 2).

Profil o podnosiu i podbródku olbrzym ich w proporcyaeh  
tw arzy; czo ło  n ik łe  g in ie  w obec nadm iernego rozw in ięcia  dolnej 
jej części, nozdrza k rótk iego , raptow nie u ciętego  nosa, śc iągn ięte  
ku d ołow i, usta w zd ęte, w o le  m artw ą skórą zw is łe , w yraz śc iśn ię 
tej g łu p o ty  i zm y słow ośc i s),

M aska D anta 4), zryta  sm utkiem , zrobaczała, zda się  mólaini 
pocięta; inna 5) — rzym ska, Trajana w  karykaturze.

Z aznaczone tu pokrótce g ło w y  kojarzą się  w grona i k lasy , 
a m ają pozór fam ilijny, w sp ó ln y; ileż w szelak o  fizyognom ij oder
w anych, n iedających się  podporządkow ać pod żadną z w ym ien io
nych rubryk, jak  np. to ob licze sk ow yczące  rozp aczliw ie , w ście
kle, dziko, o oczach rozpalonych gn iew em  i n ienaw iścią , u tk w io 
nych z podełba w e w roga n iew id zia ln ego  u); lub inne 7) o śpicza- 
stym , m aleńkim  nosku a w ielk iej brodzie, u śm iechn ięte, rade cze 
muś, spoglądające ślepiem , w ystrzelonem  k ęd yś, w dal z c iek aw o
ścią i żądzą.

G dzie atoli prawda staje się  okrucieństw em , o łów ek  się  zm ie
nili w rylec z łow rog i i żłobi m askę cz ło w ieczą  z ca łą  b ezw zg lę 
dnością  ślepą ży w io łu  i kazi ją  jak  ospa, i w yk osz law ia  jak  
konw ulaye; gd z ie  resztki już n aw et sm utne piękna lu d zk iego  p ie 
rzchają, gd z ie  nie zosta je  już nic, okrom bolesnej, przedzgonnej 
obrzydy to w grotesk ow ych  g łow ach  kobiecych H).

i) .1 ak np. w Albumie ttouveyr«»’a jedna •/, głów ■/. ,N!i IV (kat. :<(>), .NI' 
XIV (kat. <>.'»), XV, XII (kat. !(!)) i w i.

«) Np. Nu VII (kat. 2(1) Alb. Rouveyr<Va, bib studyiiin z Mu/.iicm Uf/Id 
'/■ datu 1178.

') ,Nii.Nii (Album Rouve,vr«'a) XVI, XX (N, kat. 20), XXII (kat.. Ml), 
XIII i w. i.

*) .Nii XXI (kat. (>:i) .Nł XXIII (kat. 51), jedna /, głów kompozycyi .Nu 
XXV,  ibidiuii.

») .Nii XI (katalogu '.)) w Albumie l(.oiLveyre'a i ta np. /. kolckcyi Mal
colma, nos/,lica tytuł: „Portret liycer/,a“ (Brituh Muiicum), .Nii V ikiital. 7) Alb. 
Ilouveyre’a.

") .Nii XVIII (kat. (12) Alb. ltouveyre'a.
7) .Nii XX (kat. 211) Alb. Rouvoyer’a.
") Patrz np.: Mii VJII (kat. 50) Alb, Rouvoyre'a, .Ni IV (kat. :«>> i w. i,
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Tam Leonardo, który uczcił urok i cudność kobiety w Gio- 
condzie i w niej stworzył dzieło o tak wielkiej mocy magiczne
go piękna, że tylko słowa Goete’go:

Das Unbeschreibliche,
Hiei' ist es getlian;
Das Kwig-Weibliche 
Zieht uns liinan

komentarzem być mogą — spłodził Giocondy brzydoty, rozlazłe, 
galaretowate cielska, mogilną ropą ociekłe.

Żaden z tych, co się nad urokiem kobiecym znęcali, ani Goya, 
ani Breughel, ni Bosch, ni snycerze średniowiecza—nie doszli do 
takiego superlatyw u w szpetocie.

Te zalotne, ustrojone staruszki Leonarda o ramionach obna
żonych a rozmiękłych i ulęgłych, o szyjach obrosłych tłuszczem, 
<> żyłach i ścięgnach napiętych, jak  cięciwy, o kośćcu, przegląda
jącym  tu i owdzie po przez żelatynowe ciało, o piersiach obwi
słych, o liniach niepewnych, topniejących starczego rozkładu 
gzią się, kokietują i wabią; a zdają się one być graficznem w y
rażeniem myśli, wypowiedzianej w Traktacie Malarstwa: „cosa bel- 
la mortal passa.u

Stworzone są one wszakże, jak  i reszta głów groteskowych, 
nie gwoli jak iejś tezie moralnej, systemowi filozoficznemu, tenden- 
cyi jakow ejś. Nie szukać w groteskowości Leonarda m etafizyki, 
ni satyry. K arykaturalne postaci te,—to poprostu stw ierdzenia
i obserwacye genialnego fizyognom isty, śledzącego ze „szkiełkiem 
tnędrca“ a z poczuciem a rty sty  przejścia i ewolucye form y: od 
Piękna do Brzydoty, od potęgi młodości do starczego niedołęstwa.

1 tą  w łaśnie drogą doszedł Leonardo da Vinci do niebyw a
łego poznania natury we wszelkich jej objawach, kształtow ani ach, 
kaprysach naw et; żadnym elementem nie pogardził, bo w szystkie 
one: i U roda i Nieurodziwość, Sędziwość i rzeżki W iek Młody, 
Zdrowie i cherlaw a Niemoc z jednej m acierzy-natury  zrodzone.

Zarówno drogim mu był miękki, słodki, wabny a zdradliwy 
uśmiech Mony Lizy, jak  i burleskowość grym asu starczego, miód 
■Piękna, jak  i Brzydoty gorycz.
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I.

Wystawa międzynarodowa w Medyolanie.

Można stw ierdzić z zupełną szczerością, że wystaw a między
narodowa w Medyolanie miała dotąd rzeczyw iste i duże powodze
nie, powodzenie dobrze zasłużone, bo wszakże to pierwsza w ysta
wił, m iędzynarodowa we Włoszech zjednoczonych politycznie, pierw 
sza uroczystość pracy we w szystkich jej objawach: święto sztuki, 
przemysłu, rolnictw a i handlu.

Medyolan, uznany za moralną stolicę Włoch, urządza poraź 
trzeci w ciągu dwudziestu pięciu la t wystawę dla swoich współ
obywateli i dla cudzoziemców. W ystawa, projektow ana z powodu 
przebicia Nhnplonu, m iała być w pierwotnym  pomyśle tylko skro
mnym pokazem wszelkich sposobów przewożenia zarówno najda
wniejszych, jak  współczesnych. W wykonaniu jednak dodawano 
stopniowo coraz nowe oddziały i tym sposobem w chwili inaugu- 
racyi, dokonanej w kwietniu roku bieżącego w obecności włoskiej 
rodziny panującej, m inistrów, posłów, deputowanych, senatorów, 
publiczność znalazła się wobec wspaniałej wystawy, jakiej Włochy 
dotąd nie oglądały.

W szystkie niemal narody św iata reprezentowane są na tej 
wystawie, dorównywającej prawie swoim obszarem w ystaw ie pa
ryskiej z 1!)00 r. Ze wzglądu na rozległość zajmowanego miejsca, 
podzielono ją  na dwie części, połączone z sobą koleją elektryczną, 
k tó ra  zachwyciła króla rumuńskiego podczas jego odwiedzin.



Część pierwsza, położona w pobliżu starożytnego zamku ksią
żąt Sforzów (z których pochodziła królow a Bona), zajmuje cały 
prawie dawny park miejski. Tu właśnie znajdowały się cudowne 
pawilony sztuki zdobniczej włoskiej i węgierskiej, zniszczone po
żarem 3 sierpnia. Pawilony te są dziś odbudowane, świadcząc
0 dzielności i ruchliwości przem ysłu włoskiego i węgierskiego. 
Niedaleko od nowych pawilonów znajdują się: wielki i m ajestaty
czny pałac koncertowy, k tó ry  służył również na bale i konferen- 
cye; małe i pełne wdzięku pawilony sztuk pięknych (malarstwa, 
rzeźby i budownictwa) z pięciu przeszło tysiącami obrazów, posą
gów i t. d., ze wszystkiem  co najlepszego stw orzył w’ ostatnich 
latach geniusz artystyczny Włoch. W yznaczono też miejsce ma
larzom zagranicznym, ale nie znalazł się tam  ani jeden malarz 
polski. A szkoda, bo m alarstwo polskie byłoby się tu spotkało 
z w ielką sympatyą. Kanada, Szwajcarya, Rosya, Holandya, Gre- 
cya, H iszpania, Turcya, Japonia, W ęgry — m ają w parku własne 
pawilony lub oddziały. Kanada, W ęgry i Rosya żywo zajm ują 
zwiedzających rozm aitością swoich tw orów  i odrębnością ich od 
naszej produkcyi.

Są nadto pawilony Przezorności i W zajemności m iasta Me- 
dyolanu, Tow arzystw a Pokoju, Telegrafu Marconiego, pawilon 
Złotników, niesłychanego bogactwa, i Akwaryum  dla ryb wód 
słodkich i morskich, wielce uczęszczane przez publiczność. Nader 
zajmującym pod względem historycznym  je s t wielki pawilon środ
ków transportow ych, urządzony metodą retrospektyw ną, praw dzi
we i kompletne muzeum, gdzie widzieć można powozy wszelkiego 
gatunku i wszystkich czasów: sanie, rydwany, lektyki, wozy, dy
liżanse, karety  galowe panującej rodziny Sabaudzkiej, Papieża
1 różnych innych sławnych rodzin włoskich.

Bramę tryumfalną wystawy stanowią dwa wejścia do tunelu 
simplońskiego przedziwnie naśladowane, w których kierunku cią
gnie się 800 metrów galeryi, zawierającej maszyny i narzędzia, 
jakie służyły do przewiercenia góry. Dodać tu winienem, że ta 
imitacya tunelu budzi zachwyt wszystkich zwiedzających wystawę.

*

* Ą:
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Druga część wystawy znajduje się jm  miejscu dawnego jjPlacu 
Broni i zajmuje większą niż park przestrzeń. Tu mieszczą się



najobszerniejsze pawilony, jak  np. G alerya Prany (Galleria ciel 
Lavoro), gdzie śledzić można olbrzymie i szybkie postępy, jak ie  
w ciągu ostatnich la t uczyniły Włochy we wszystkich gałęziach 
przemysłu, handlu i rolnictwa. Istne to objawienie, zaszczyt przy
noszące Włochom. Paw ilony Francyi, Anglii, Belgii, Austro-W ę
gier, Niemiec i Bulgaryi w ynurzają sit; w różnych punktach, każdy 
w swoim odrębnym stylu, niby białe czarodziejskie pałace. W szyst
kie te narody przedstaw iły najlepsze swoje tw ory, najznakomitsze 
wynalazki przemysłowe, a F rancya i Niemcy na pierwszy plan 
w ysuw ają się w tem współzawodnictwie. Bardzo ciekawie wy
gląda pawilon m arokański; każdy kto go zwiedza, przypom ina so
bie epizod w Algćciras. Zwraca też uwagę pawilon rzeczypospo- 
lilycli łacińskich Ameryki Południowej: Meksyku, A rgentyny, Bra
zylii, Chili, Kolumbii, E kw atora i t. d., oraz pawilon Czerwonego 
Krzyża. Dużo publiczności przyciąga pawilon samochodów, w któ
rym Włochy pierwsze po Francyi zajm ują miejsce.

Je s t jeszcze olbrzymia galerya maszyn, galerya kolei żela
znych włoskich, francuskich, niemieckich, belgijskich, austryackich, 
szwajcarskich, węgierskich, angielskich, prawdziwy rynek wago
nów wszelkiego rodzaju. Niemniejsze zajęcie budzą pawilony wło
skiej m arynarki, wojny i handlu. Do rzędu wystawców należą 
także: ministeryum spraw wew nętrznych i m inisteryuin skarbu, 
z oddziałem przedstawiającym  włoskie wyroby tytuniowe. Tłumną 
frekwencyą cieszą się pawilony w wielkim stylu rolnictw a i prze
mysłu jedwabnego, gdzie Włochy w ystępują ze swoją wyraźną 
przewagą, bo Medyolan wyprzedził Lugdun w tej produkcyi.

Nie będę zajmował czytelnika wyszczególnianiem innych 
mniejszych pawilonów firm handlowych włoskich i cudzoziemskich, 
które rozm aitością artystyczną swoich fizyognomij nadają całej 
wystawie wyraz zajmującego ożywienia.

Piękna bardzo reprodukcya dzielnicy Kairu, z autentycznymi 
Arabami; wioska nubijska ze swymi mieszkańcami hebanowej bar
wy; wieś eretryjska z ład nem i ascari, najwięcej grom adzą W ło
chów i cudzoziemców, zakochanych w egzotyzmie. Nie brakuje 
też zabaw, kawiarni, restauracyj, ani wreszcie koncertów wszel
kich narodowości, których je s t mnóstwo i gdzie słychać wśród pu
bliczności języki całego świata. Słusznie też mówią, że w ystawa 
m edyolańska podobna je s t trochę do wieży Babel.

*

* *
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W bardzo oryginalnym  pawilonie Włochów za granicą ((i I i- 
Italiani all’Estero), otoczonym drzewami i kwieciem, mieści się 
mały oddział, poświęcony Polsce, w przysionku głównego wejścia. 
Kiedy K om itet w ystaw y z senatorem Mangili na czele postanowił 
rozszerzyć działy wystawy, w ytw orzył się natychm iast podkom itet 
i podał doskonałą myśl wybudowania pawilonu, przeznaczonego 
mi tw ory handlowców i artystów  włoskich, którzy znajdują się na 
obczyźnie i w koloniach włoskich w Afryce. Nie dość na tem: ini- 
cyatorowie zapragnęli przedstaw ić wielkość sztuki włoskiej w prze
szłości i stąd pow stał zbiór fotografij, reprodukujących pomniki 
wszelkiego rodzaju, kościoły, pałace, posągi, obrazy i t. d., wyko
nane przez artystów  włoskich zagranicą od wieków średnich po
cząwszy aż do roku 1850. Kolekcya ta, jakkolw iek zam knięta 
w granicach rzeźby, m alarstw a i budownictwa przedstaw ia się te 
raz wspaniale. Geniusz artystyczny Włoch jaśnieje w niej w ca
łym blasku!

Polska zajmuje w zbiorze jedno z najważniejszych miejsc, a dzie 
ła stam tąd pochodzące budzą w życzliwej publiczności żywe zainte
resowanie zarówno pod historycznym, jak  i artystycznym  względem. 
W wielkich ramach, z napisem Polonia, wystawiono tam fotografie, 
zgromadzone ze wszystkich zakątków Polski. Świadczą one o umiło
waniu Polaków do sztuk pięknych, o węzłach bratnich, jak ie  łą- 
czyły zawsze Włochów i Polaków. W arszawę reprezentuje w zbio
rze: posąg króla Zygm unta III-go, Klemensa Milusa z Bolonii; 
gmach Tow arzystw a K redytow ego Ziemskiego, pałac Paca, wznie
sione przez budowniczego H enryka Marconiego; kościół Świętego 
Krzyża, dzieło inżyniera Bellottiego; kościół Kapucynów, zbudo
wany przez A ugustyna Locci; pałac dawnej Komisyi Skarbu, An
toniego Corazzego, znanego w Polsce tw órcy innych także gma
chów: jak  T eatr Wielki, pałac. Staszica, Bank Polski i t. d.

Bogaciej sztukę włoską przedstaw ia Kraków. Nadesłano stam 
tąd w reprodukcyach: grób króla Jana  O lbrachta, dzieło Franciszka. 
Muratora Ita lusa; Zamek, zbudowany w części przez Franciszka 
della Torre i Barłom ieja Borezzi w najczystszym  stylu Odrodze
nia; wnętrze kościoła S-tej Anny, przez Baltazara Fontanę, bardzo 
cenionego artystę, k tóry  pracował także w A ustryi; cymboryum 
w kościele Panny Maryi przez rzeźbiarza Mossa, zwanego Padew- 
czykiem. Ten sam artysta  stw orzył jeszcze Sukiennice, grób Pio
tra  Boratyńskiego w Katedrze i grób biskupa Tomickiego, dzieła, 
które przekazały jego imię do potomności. Z tworów artysty  
Sante Guggi są groby Anny Jagiellonki i męża jej króla Stefana 
Batorego w kościele katedralnym , wielce wspaniałe, przypomina
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jące nieco motywami zdobniczeini groby w klasztorze Kartuzów 
w Pawii; grób W ładysława Jagiellończyka, Ciniego i Bereciego; 
^rób Filipa Buonacorsi, zwanego Kalimachem i jeszcze k ilka in
nych prac, jak  np. kaplica zwana Zygm untowską.

Poznań dał bardzo niewiele. Spotykamy w zbiorze: Ratusz, 
dzieło (t. B. di Quadro; pomnik Adama Konarskiego, przez (i. Ca- 
novesi; pomnik grobowy rodziny Górków w kościele katedralnym , 
przez tego samego Canovesiego, który  widocznie pracował wiele 
w tem mieście. Obie fotografie przysłał Jego  Kkscelencya Łukow
ski, biskup poznański.

Lwów równie skąpo je s t reprezentowany. Przedstaw ił m ia
nowicie w reprodukcyach dom rodziny A lberti, wybudowany przez 
Piotra Ciasso (fotografia p. doktora Badowskiego), klasztor Bene
dyktynek, gmach wzniesiony przez arch itek ta Paolo Dominici Ro- 
mano, który budował również kościół Bernardynów; nadto kościół 
W niebowzięcia Małki Boskiej i dom Korniakta, który  należał nie
gdyś do króla Ja n a  III Sobieskiego, przez P io tra di Borbona, któ
rego dzieł nie znają wcale Włochy.

Z Lublina nadesłano dwie tylko fotografie: gmach municy
palny, przez budowniczego Merliniego i katedra (dostarczył je  
prof Łopaciński). Nadto figurują w kolekcyi: pałac króla .lana 
Sobieskiego w Wilanowie, dzieło budowniczego Bellottiego; pałac 
króla Stanisław a Augusta Poniatowskiego w Łazienkach, wybudo
wany przez architektów  M erliniego i Fontanę (dar O. F. Tencajo- 
lego z Medyolanu); tea tr  i posągi z parku Łazienkowskiego, przez 
M. Itfigi; portre t S tanisław a A ugusta przez Marcelego Bacciarelle- 
go. Je s t też kilka innych fotografij z obrazów tego malarza, mię
dzy innemi: Zygm unt I nadający inw estyturę Prus Wschodnich 
Albertowi Brandeburskiemu i t. d. Nadmienimy wreszcie o re
produkcyach z portretów: króla W ładysława IV, królowej Ooeylii 
Renaty Austryackioj, malowanych przez Dolabellę (dar M. O. Ten- 
caj'olego), i z wizerunków pięknej Maryi Ludwiki Gonzagi, dzieło 
artysty  włoskiego (dar lir. Izydora Czosnowskiego); księżnej Te
resy Lubomirskiej, przez Józefa Grassego, i zakończmy wzmianką
o dwóch obrazach Lampiego, oraz o modelu żelaznym ratusza po
znańskiego na stole z drzewa dębowego, pochodzącym ex Museo 
Societuti* Litle.ruriae 1‘om anm m n.
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Zasługa doskonałego powodzenia tej kolekeyi należy się ka
walerowi Hektorowi Verga, dyrektorow i archiwów miejskich w Me- 
dyołanie, k tóry  wykazał w tej pracy godną wszelkiej pochwały 
dobrą wolę. Zapewne, że zbioru kom pletnym  nazwać nie można, 
brak jeszcze fotografij wielu pomników i mnóstwa obrazów, stw o
rzonych w Polsce przez artystów  włoskich, ale zdobycie tych repro- 
dukcyj trudnem  je s t z różnych powodów. Cieszyć się jednak w y
pada i z takiego wyniku, bo Polska, jak  to już zaznaczyłem, zaj
muje wybitne miejsce w zbiorze, który zwrócił uwagę Włochów 
i cudzoziemców, a zwłaszcza Polaków, rezydujących we Włoszech 
i zwiedzających licznie wystawę.

Hołd intellektualny, jak i sobie wzajemnie złożyły Włochy 
i Polska, przyczyni się do zacieśnienia węzłów przyjaźni, łączą
cych od kilku wieków dwa wielkie bratnie narody.

O r e s t  Fked. T e n c a .t o l i .
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II.

Kongres socyalistów włoskich w Rzymie.

Pomimo jednej wspólnej nazwy, socyaliści włoscy dzielą się 
»a trzy  frakcye, różniące się silnie między sobą w poglądach na 
tak tykę i cele stronnictwa. Umiarkowaną frakcyę, praw icę partyi, 
stanowią „reform iści;“ godzą się oni z istniejącą we Włoszech for
mą rządu i dążą do poprawienia losu proletaryatu  drogą stopnio
wych reform; oportunizm ich sięga tak daleko, że w swym pro
gramie parlam entarnym  przewidują możliwość popierania burżua- 
zyjnego rządu, zajmującego się polityką socyalną, wobec czego 
nie je s t dziwnem, że wódz refonnistów , deputowany Turati, miał 
już sobie kilkakrotnie proponowaną tekę m inisteryalną; organami 
tej frakcyi są: „Critica Sociale," „Tempo" i parę innych gazet. 
Radykalny odłam stronnictwa, skrajną lewicę, przedstaw iają tak 
zwani teraz „syndykaliści," dawniej „rewolucyoniści;" nie uznają 
oni reform pokojowych, lecz wierzą jedynie w skuteczność środków 
gwałtownych, jak  bezrobocia i w ogóle rewolucya; za kierowników 
tej frakcyi można uważać A rturo Labriola, Enrico Leone, W alter a 
Moce,lii, a za organ „I)ivenire sociale." Pomiędzy reformistami 
1 Nyndykalistaini, jako  centrum partyi, stoją „integraliści," t. j. dą- 
ząi y do ut rzymania całości partyi, których program  je s t pośrednim



dwóch poprzednich; wodzem integralistów  jes t Enrico Ferii, reda
ktor „Avanti,“ ofieyalnego organu całego stronnictwa.

Liczebny skład stronnictw a nie je s t  wielkim i w zrost jego 
postępuje wolno; według ogłoszonego niedawno sprawozdania, 
w r. 1902 w całych Włoszech było 990 zorganizowanych związków 
socyąlistycznych z 36,052 członkami; obecnie zaś stronnictwo li
czy 1252 związków i 42,860 członków.

Na poprzednim kongresie w Bolonii, przed 2 1/* laty, zaryso
wały sią juz  w yraźnie różnice walczących miądzy sobą w łonie 
stronnic,twa kierunków: um iarkowanego i nieprzejednanego, przy- 
czem obydwa kierunki były reprezentowane prawie przez jednako
wą liczbą głosów. Od tego czasu różnice zaostrzyły sią jeszcze 
bardziej; rewolucyoniści zmienili swą nazwą na syndykalistów  
i przyjąli za zasadą, że zorganizowane związki robotnicze (syn
dykaty) m ają prawo, na w łasną rąką, prowadzić samodzielną ak- 
cyą na korzyść proletaryatu. Zgodnie z tą  zasadą i wbrew w y
raźnemu postanowieniu zarządu partyi, były urządzane tak liczne 
w ostatnich czasach we Włoszech bezrobocia, które, trzeba to za
znaczyć, nie przyczyniły sią do wzmocnienia stronnictwa, lecz 
przeciwnie otw orzyły oczy wielu robotnikom na szkodliwą dzia
łalność ich przewódców, odsunąły od socyalizmu lud wiejski i wo
góle osłabiły w Społeczeństwie sym patyą dla doktryn socyalisty- 
cznych; dowodem je s t  fakt, że liczba członków zapisanych do 
związków socyąlistycznych, zmniejszyła sią z 45,800 w r. 190-1 do 
42,860 w chwili obecnej. Niepopularną też okazała sią propagan
da antym ilitaryzm u, rozpocząta przez syndykalistów , na wzór pro
wadzonej we Fnincyi przez Hervćgo i jego zwolenników; nawet 
w szerszych kołach socyąlistycznych nie znalazła ona poparcia; 
na ankietą, rozpisaną przez „A vanti,“ otrzym ane były odpowiedzi 
dla propagandy nieprzychylne; tak np. profesor Loria wyraził sią, 
że Włochy, pod groźbą śmierci, powinny utrzym ywać swe siły 
zbrojne; zdaniem drugiego profesora, Coletti, słabe m ilitarnie 
W łochy nie unikną wojny, owszem, prądzej ją  wywołają i nako- 
nieć znany publicysta włoski, Malagodi, nazwał propagandą tą 
po prostu: „fałszywą, niebezpieczną i brutalną.**

Przeciw podobnej, samodzielnej polityce syndykalistów w y
stępowały bardzo stanowczo organy prasy reformistów; w „Criti- 
c a  sociale** Turuti niejednokrotnie zarzucał symlykalistom, że por 
wawszy sią z a  zaśniedziałą i tąpą broń bezroboci, c z ą ś c i o w y c h  

i ogólnych, zamienili socyalną walką klasową nu szereg bezmyśl
nych, niczorganizowanycli napaści na ludzkie społeczeństwo wo
góle, że nadali tem socyalizmowi włoskiemu karykaturalne formy,
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które ośmieszyły go tylko w oczach całego społeczeństwa, pozba
wiły przyjaciół i poparcia mas ludowych; więcej nie m ógłby po
wiedzieć i wróg socyalizmu.

W atmosferze ogólnego rozdrażnienia rozpoczął swe posie
dzenia kongres Rzymski w. dn. 7-go października; na przewodni
czącego wybrano deputowanego Oosta i na samym wstępie po
stanowiono wyrazić sym patyę kongresu rewolucyonistom rosyj
skim; następnie przystąpiono do obrad nad zadaniami i tak tyką  
stronnictwa. Obrady trw ały  trzy  dni i były dalszym ciągiem 
poprzednich sporów między przedstawicielami rozm aitych kierun
ków, przyczein dochodziło naw et do oddzielnych bójek i powszech
nego zamętu na posiedzeniach. Charakterystycznem  było to, że 
członkowie kongresu odmawiali sobie nawzajem praw a do nazwy 
socyalisty; Turati, nie uznając istnienia integralistów , jako  osob
nej frakcyi socyalistycznej, o syndykalistach w yrażał się, że nie 
są socyalistami, lecz anarchistam i; natom iast syndykalisci żądali 
usunięcia reformistów ze stronnictwa, nazywając ich m onarchista
mi; nieprzejednane ich doktrynerstw o wywołało trafną uwagę 
jednego z mówców, że syndykalisci zgodziliby się patrzeć na 
śmierć głodową robotników, alty tylko mieć przyjemność demon
strowania, swych teoryj. Na ogół przew ażały przemówienia um iar
kowane; wypowiadano nawet zdanie, że socyalizm włoski nie był, 
nie jest i nie będzie nigdy marksizmem (Morgari); że stronnictwo 
socyali styczne włoskie je s t  tylko stronnictwem  robotniczem reform 
socyalnych (Turati); że monarchiczna forma rządu we Włoszech 
nie je s t przeszkodą ani dla szerzenia socyalistycznych idej, ani 
dla polepszenia losu proletaryatu (Vergnanini) i t. d. Okazało 
Hię w toku obrad, że od czasu Bolońskiego kongresu, integraliści 
wzrośli znacznie w liczbę i zapożyczywszy dla swego program u 
od reformistów to, co ci m ają stosunkowo radykalnego, a od syn
dyka,listów, co ci m ają stosunkowo um iarkowańszego, stali się 
spójnią i przew ażającą w stronnictw ie siłą; bronią oni, jak  się 
wyraził Ferri, reform od reformistów i syndykatów  od syndy- 
kalintów.

Ostatecznie, każda z trzech frakcyj stronnictw a przedstaw iła 
swój program , określający stosunek do rządu i dalszy sposób po
stępowania partyi. Przed głosowaniem reformiści oświadczyli, 

przyłączają się do program u integralistów  i ten został przyję
ty  większością 26,947 reprezentowanych na kongresie głosów; 
program syndykalistów  pozyskał tylko 5,578 głosów. P rzyjęty  
Program nie je s t zupełnie jasnym , gdyż miał on na celu pogodzić 
powstałe sprzeczności i niodopuścić do rozpa.dnięcia się stronni
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ctw a; wskazuje 011 przedewszystkiem  na konieczność jedności 
w stronnictwie, aby usiłowania tegoż, skierowane ku polepszeniu 
warunków proletaryatu, mogły być skutecznem i; zaleca stronni
ctwu w swej działalności stosować się do istniejącej formy rządu 
i ustroju społecznego i posługiwać się środkami legalnemi, a do 
gwałtow nych uciekać się tylko w tym  razie, jeżeli organy rządo
we paraliżować będą użycie środków legalnych; następnie potępia 
ogólne bezrobocie, jako  szkodliwe i nie prowadzące do celu i na- 
koniec zaznacza wrogie stanowisko stronnictw a względem mili- 
taryzm u i klerykalizmu.

Oczywistą je s t  rzeczą, że połączenie się in tegralistów  i re- 
formistów przechyliło na kongresie szalę zwycięstw a na stronę 
um iarkowanych żywiołów i faktem  jest, że większość kongresu 
odrzuciła na przyszłość anarchistyczno-rew olucyjną metodę dzia
łania. Syndykaliści, t. j. przedstaw iciele związków robotniczych, 
k tórzy we Włoszech, naodw rót jak  w Niemczech, są dotychczas 
zwolennikami gw ałtow nych środków walki, przyjęli wyniki gło
sowania. burzliwemi oznakami niezadowolenia; pozostali jednak 
w znacznej mniejszości i można się spodziewać, że rezultaty  kon
gresu Rzymskiego przyczynią się do złagodzenia walki socyalnej 
we Włoszech i do wewnętrznego uspokojenia kraju.

M. Ł.



Włodzimierz Spasowiez.

Po czteroletnim  pobycie w W arszawie, dokąd przeniósł siej 
l>ył z Petersburga w 1902 r., zmarł w naszem mieście w dn. 29 paź
dziernika r. I). W łodzimierz Spasowiez, uczony ju ry s ta  wielkiej 
miary, pisarz znakomity, człowiek nieposzlakowanej prawości, cha- 
rak ter z jednej sztuki. Działalność zmarłego była już w naszem 
piśmie przedmiotem obszernej analizy; śmierć wydobywa dziś z te 
go życia pracowitego i pełnego zasług na polu nauki i literatury  
syntezę, k tórą zajmie się w „Bibliotece" powołane ku temu pióro. 
Tymczasem poprzestajem y na zanotowaniu suchych dat biogra
ficznych, komu innemu zostaw iając ich oświetlenie.

Urodzony w 1829 r. w Rzeczycy w gub. mińskiej, Spasowiez 
ukończył studya praw ne w Petersburgu, poczerń zajął katedrę pra
wa kryminalnego w tam tejszym  uniwersytecie, gdzie w ykładał aż 
do r. 18(5*2, kiedy wybuchły zaburzenia studenckie, wskutek któ
rych usunął się z wszechnicy i poświęcił się adwokaturze. W cha
rakterze obrońcy zasłynął wkrótce, jako  mówca pierw szorzędny; 
obrony, zwłaszcza w pamiętnym procesie Nieezajewa, zjednały mu 
europejski rozgłos. Niebawem też dał się poznać w studyach hi
storycznych, pisanych po rosyjsku, jako gruntow ny znawca dzie
jów Polski; czynnie współpracował w czasopiśmie „Słowo**; reda
gował też z Kostomarowem Wicstnik ,/ewropy, b rał udział w wy
daniu Ohryzki Voluminów legum, wydając nadto w języku rosy j
skim mnóstwo prac z dziedziny prawnej. Podjąwszy wspólnie 
55 Pypinem wydanie „Przeglądu historyi litera tu r słow iańskich,“ 
opracował do tego dzieła dzieje piśm iennictwa polskiego (przetłu
maczone później na język polski przez S. Czarnowskiego i A. G. Be- 
>mt). K rytykę literacką chętnie opierał na motywach społecznych, 
«o W arszawa m iała sposobność ocenić, słuchając- rozgłośnych nie-
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gdyś odczytów Spasowicza o W incentym Polu. Założyw szy pó
źniej w W arszawie miesięcznik Ateneum, k tó ry  znacznym nakła
dem do r. 1901 podtrzym ywał, jednocześnie prowadził w P eters
burgu powstałe przy jego udziale pismo tygodniowe „Kraj," gdzie 
był gorliwym  współpracownikiem w dziale politycznym i litera- 
cko-krytycznym. „Zycie i polityka m argrabiego W ielopolskiego, 
epizod z dziejów kwestyi rosyjsko-polskiej" je s t  dziełem, krysta- 
lizującem poglądy Spasowicza na stosunek Polski do społeczeń
stwa i państw a rosyjskiego. Poglądy te wyznawał z nieugiętą 
konsekwencyą, przeprowadzał je  w teoryi i praktyce; ukształto 
wały się one w duszy Polaka, ogarniętego atm osferą rosyjską, 
w ideę przewodnią, której pozostał w ierny do ostatniego tchnie
nia. Idea m iała wyznawców i wrogów, a głosiciel jej podzielał 
losy idei. Śmierć zabrała Spasowicza w późnym wieku, ale za- 
wcześnie w stosunku do chwili, w której umierał, a której mo
że sądzono wyrzec ostatnie słowo „dziejów kwestyi rosyjsko- 
polskiej."



PIŚMIENNICTWO.

W ACŁAW  TOKARZ. Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (175)4 1H12).

W przedmowie autor wyznaje, że okres życia K ołłąta ja  przed
stawiony w jego pracy, ma niew ątpliw ie znaczenie drugorzędne 
dla jogo biografii. W ciągu tych 18 niespełna ostatnich lat ży
ciu przez !) je s t  Kołłątaj zupełnie odcięty od kraju i społeczeń
stwa, znajdując siej bądź w więzieniu austryackiem , bądź też w Mo
skwie, a po za tem, czy to w czasie pobytu na W ołyniu, czy 
w Księstwie W arszawskiem do tego stopnia nie bierze udziału 
w życiu publicznem, że ze wzmiankami o nim spotkać się dosyć 
trudno w literaturze pam iętnikarskiej, a naw et i korespondencyi 
współczesnej. Cała jego  działalność w tym okresie redukuje się 
do rozm iarów bardzo skromnych. W ystępuje on w i’oli doradcy 
tych ludzi, którym  warunki dały możność działania, pracuje nau
kowo, pisze broszury polityczne, a przedewszystkiem  memoryały, 
w których podaje rozliczne projekty, a głównie kry tykuje  ludzi 
stojących u władzy, przeciw którym do końca życia walczy 
i intryguje. Jego  rola, jako doradcy, była często mało widoczną, 
tak że niejednokrotnie współcześni nie oceniali je j wcale. Publicy
styka K ołłątajow ska z tego czasu je s t też robotą nie tyle działa
cza politycznego, ile m alkontenta. Mamy tu naogół do czynienia 
z działalnością człowieka złamanego przeciwnościami, odsuniętego 
w pełni sił od wszelkiego współudziału w pracy publicznej.

Z tem wszystkiem warto poznać K ołłątaja nawet w tym 
okresie zawodów i rozgoryczenia, m iał bowiem w swej umysłowo- 
ści pewne dane do spokojnego i trafnego ocenienia epoki Napo
leońskiej, nie przyw iązywał się on zbytecznie do pewnych, stałych 
programów politycznych, miał więcej od innych zdolności do oce
niania korzyści każdej sytuacyi i żadnej z dróg pracy nie odrzu



cał z góry, a zawsze miał coś do powiedzenia społeczeństwu. 
Jego  jasna  umysłowość nie uległa zmianie aż do końca życia; wy
daje on ciągle prace publicystyczne pierwszorzędnej wartości, lub 
sądy, obserwacye i projekty godne zastanowienia. Schorowany, 
złamany pozostał on zawsze samym sobą i śmierć naw et zasko
czyła go przy robocie. Źródła, na których autor oparł swą pra
cę, są przeważnie rękopiśmienne. Znajdują sit; one w Bibliotece 
Jagiellońskiej, w zbiorach Akademii Umiejętności, w archiwum 
Andrzeja lir. Potockiego, w bibliotece ordynacyi Zamoyskich, 
Krasińskich, w zbiorach Dzieduszyckich i Czartoryskich, w archi
wach austryackiego ministeryum  spraw wewnętrznych, w S taats- 
Haus i Hof-Archiv w W iedniu, w Rapersvylu i w Paryżu.

Nasamprzód przytoczył autor wszystko to, co Kołłątaj po
dał w obronie swojej przeszłości. Kołłątaj zaś mógł słusznie 
powołać się na prawdę, iż złorzeczenia i wyrzuty w nieszczęściu, 
przem ieniają się na błogosław ieństw a i uwielbienia w  powodzeniu. 
K ołłątaja czyniono odpowiedzialnym za wszystko, co się działo 
w r. 17i)4. Tymczasem Śniadecki uspraw iedliw iał go, tw ierdząc, 
że gdy Kołłątaj w ystąpił na scenę rozpaczy ginącego narodu, 
gdzie wszystkie wysilenia rozumu bez nadzwyczajnego w sztuce 
wojennej talen tu  są próżne i daremne, m usiał spotkać wyrok tw ar
dego przeznaczenia, skazujący go na pastw ę zawziętości i zemsty. 
W chodził tylko dzielnie do gwałtow nych lekarstw  ratunku, mylił 
się i zawodził, kiedy się prawie wszyscy mylili i zawodzili, i naj
więcej za te pomyłki odpokutował. Najzacieklejsze zarzuty  spo
tykały K ołłąta ja  ze strony Stanisława, Augusta. Król posądzał 
Kołłątaja, o spisek na życie Kościuszki i o zaprowadzenie assy- 
gnat w tym celu, aby mógł zagarnąć monetę brzęczącą, Kołłątaj 
nawzajem oskarżał S tanisław a Augusta, że w r. I7R7 zażądał od 
Repnina wywiezienia senatorów. Zerwanie stosunków z Kościu
szką, Stanisławem  Małachowskim, Stanisławem  i Ignacym Poto
ckimi przemawiało daleko silniej przeciw Kołłątajowi. Nawet 
Tomasz Ostrowski, chociaż pom agał Kołłątajowi w staraniach
o odzyskanie m ajątku, nici obdarzał go dawnem zaufaniem. Li- 
nowski wreszcie wystąpił z broszurą, w której zamieścił wszyst
kie zarzuty przeciw Kołłątajowi. Pierw szą próbą rehab ilita
cyjną K ołłątaja była książka: „O ustanowieniu i upadku konsty
tucyi .'I ma,ja“ i t. d. Wogóle przyznać trzeba, że jego  stosunki 
z Targow icą i Bułhakowem, aczkolwiek spowodowane po części 
jego  widokami osohistemi, nie były nawiązane bez zgody emigra- 
cyi, ani pozbawione względu na dobro ogólne kraju. Współcze
śni osądzili też K ołłątaja sprawiedliw iej, poznawszy po za maską
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aw anturnika, skłonnego do demagogii, w archolstw a i chciwości, 
wyższe zdolności i dane na męża stanu: niezrównany talen t orga
nizacyjny, zdolność do system atycznego, porządnego przeprow a
dzenia każdej pracy, k tó rą  mu powierzono, a przedewszystkiem  
najrealistyczniejszą, najjaśniejszą wśród współczesnych umysło- 
wość i w yjątkow ą znajomość swego społeczeństwa. Ale wyrozu
miałe głosy Niemcewicza, W odzickiego i Śniadeckiego były to 
sądy późniejsze, wypowiedziane przy spokojnem spojrzeniu w prze
szłość, z zapanowaniem nad jej walkami, oskarżeniami i bólami, 
gdy Kołłątaj dawno był już zeszedł ze sceny dziejowej. K ołłą
taj' jednak  pozostał pod wrażeniem, że właśni rodacy wydali go 
w ręce władz austryackich, że jego  uwięzienie przyjęto w  pew
nych kołach jaknajlepiej, a za czasów Księstwa nie powołano go 
do życia publicznego. Kołłątaj pod wpływem goryczy zawodu pi
sał swą obronę, a ta  okoliczność skłaniać musi zawsze do wyro- 
zumialszego jej traktow ania.

Opuszczając W arszawę d. I listopada 1794 r., K ołłątaj za
trzym ał się w Kozienicach. /  Kozienic wyjechał d. 4 listopada 
i pod przybranem  nazwiskiem Jastrzem bskiego udał się w San
domierskie, gdzie w m ajątku W ęgleńskiego znalazł bezpieczny 
przytułek. K ołłątaj wywoził z W arszawy jakąś ważną korespon- 
deucyę, której poszukiw ały władze rosyjskie, trzeba więc było ją 
przedewszystkiem  zabezpieczyć. Dość długo ukryw ał się K ołłą
taj w schronieniu W ęgleńskiego, aż nagle rozeszła się wieść o je 
go uwięzieniu w Przem yślu. Rząd austryacki uwięził K ołłątaja 
na żądanie Rosyi. Już  Suworow i Razumowski motywowali żą
danie uwięzienia go tem, że jes tto  najniebezpieczniejszy z powstań
ców 1794 r. Kołłątaj też zaraz po uwięzieniu zwrócił się z prośbą 
do cesarza, aby go nie wydawał Rosyi. W ładze austryackie 
skłonne były do łagodniejszego traktow ania K ołłątaja, ale T hugut 
na powtarzające się żądania Rosyi, zalecał szczególną surowość. 
Rada nadworna wojenna podejrzew ała Kołłątaja, że zeznania jo 
go co do spalenia papierów wywiezionych z W arszawy są w ykrę
tem i nakazała rewizye u matki i b rata  jego  oraz u W ęgleńskie
go w Chełmskiem. Z Przem yśla przewieziono K ołłątaja w g ru 
dniu 1704 r. do Ołomuńca. Na utrzym anie przeznaczono dla nie
go po 3 zł. dziennie, ale w d. 10 lutego 1795 r. przewieziono go 
razem z Ignacym Zajączkiem do tw ierdzy Josephstadtu , gdzie 
byli traktow ani łagodniej. W tw ierdzy nudził się Kołłątaj kapi
talnie, pisyw ał też studya o podagrze, o widzeniach sennych, czy
tyw ał nudno romanse niemieckie, których mu dostarczali oficero
wie załogi, lub jedyni prócz nich posiadacze książok w twierdzy,
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kucharz i piwowar, dopókąd po licznych prośbach nie przysłano 
mu z Ołomuńca Iłerodota, Tucydydesa i Diodora.

Zaraz po śmierci K atarzyny U wystosował K ołłątaj list do 
cesarza austryackiego, którego silny i pełen godności ton zwrócił 
uwagę arcyksiącia Karola, później jednego z,.najgorliwszych rze
czników jego uwolnienia. Tymczasem w końcu kwietnia 1 7 0 8  r. 
Bernadotte przedstaw ił Thugutowi notę dom agającą się uwolnie
nia K ołłątaja z więzienia, który to krok miał dla uwięzionego 
jaknajgorsze następstw a. W lipcu bowiem 1 7 9 8  r. przewieziono 
go z powrotem do Ołomuńca, umieszczono w kazamacie, gdzie 
św iatła słońca nie widział i w dodatku poddano go pod dozór bar
dzo ścisły. W tedy to, w epoce bardzo dla niego męczącej, ka
sztelanowa Czetw ertyńska, przejeżdżająca przez Ołomuniec, przy
pom inała mu, że ma teraz chyba czas do przebłagania Boga za 
to, że kazał zabić jej męża. Ten drobny ak t zemsty, chociaż 
prawdopodobnie nie doszedł do wiadomości uwięzionego, spraw ił 
mu znacznie więcej przykrości, niż m ogła przewidywać^ kasztela
nowa. O fakcie tym doniesiono bowiem odrazu radzie wojennej 
i Thugutowi, k tóry  zażądał dochodzeń i powiększenia dozoru nad 
Kołłątajem. .Jeszcze w r. 1 7 9 8  rodzina więźnia wniosła podanie 
do cesarza, dom agając się, aby, jeżeli popełnił zbrodnię polityczną, 
poddano go sądowi, a bez wyroku sądowego nie pozbawiano go 
m ajątku i godności. W odpowiedzi otrzymano reskrypt cesarski, 
stw ierdzający, że K ołłątaj nie je s t zatrzym any jako  winny, ale 
pozostaje tylko pod najłaskaw szą opieką rządu, a jeżeli nie może 
być uwolniony zaraz, to są tego przyczyny. .Jego zaś posiadło
ści świeckie i beneficya zostały mu odjęte nie za karę, ale w myśl 
ogólnie obowiązujących przepisów.

K ołłątaja  trzym ano w kazam atach Ołomnnieckich przez cały 
kw artał. Ody jednak zdrowie jego  znacznie się pogorszyło, po
zwolono mu na spacery, na wyjazdy za miasto i na korzystanie 
z bogatej biblioteki pojozuickioj. W r. 1801 Kołłątaj zawiązuje 
korespondencyę z organizacyą spiskową w W arszawie utworzoną, 
t. j. z tak zwanem naówczas Towarzystwem  republikanów pol
skich. Ilorodyski w ich imieniu zaproponow ał mu ucieczkę z wię
zienia, Kołłątaj odpowiedział, żc zrujnowane zdrowie czyni g" 
niezdolnym do takiej imprezy. W tym czasie wnoszono do pierw
szego konsula usilne instancye, aby wstawił sit; w W iedniu za 
Kołłątajem , który miał się przenieść do Francy i. A ustrya wyma
wiała się jednak tem, że nie może K ołłątaja wypuścić na wolność, 
dopóki na to nie pozwoli Iiosya. Kołłątaj napisał także list do 
pierwszego konsula, ale tak złą francuszczyzną, że miano w ątpli
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wości,czy go można doręczyć. W Ołomuńcu tymczasem nawiązał 
Kołłątaj stosunki z biskupem sufrugauein lir. Kolowrathem, który 
przychodził mu we wszystkiem  z pomocą w czasie ostatnich la t 
jego więzienia. W r. 1802 Razumowski z polecenia rządu rosyj
skiego wniósł notę w spraw ie uwolnienia K ołłątaja. Rząd au- 
stryacki jednak  robił jakieś nadzwyczajne trudności, aby tylko 
przewlec sprawę. Ostatecznie Franciszek 11 w reskrypcie z 9 pa
ździernika 180:2 r. polecił wypuścić K ołłątaja na wolność, ale ró
wnocześnie kazał mu raz na zawsze opuścić kraje dziedziczne 
swego domu. Odstawiono go niezwłocznie do komory pruskiej 
w Piltzch, nieokazując mu żadnej względności, chociaż A ustrya 
utrzym yw ała stale, że go więzi jedynie na życzenie Rosyi.

Do W arszawy przybył K ołłątaj 3-go grudnia 1802 r. Wi
dok W arszawy, pisał K ołłątaj, w ycisnął mi łzy i więcej uczułem 
smutku, niż gdy wjeżdżałem w granice Polski. G ubernator von 
Kohler uwolnił go od obowiązku meldowania się w formie wizy
ty i pozwolił mu dłużej zatrzym ać się w mieście. W końcu i F ry 
deryk Wilhelm III odpowiedział na list Kołłątaja, wysłany do 
niego z H uty  pod Częstochową, zaznaczając, że Polacy powinni 
wiedzieć, iż zapomniał już o r. 1794, że pozwala na jego dłuższy 
pobyt w W arszawie i prosi, Boga, aby dał spokój i zdrowie na 
resztę życia Kołłątajow i. W W arszawie nieprzyjaciele zamanife
stowali na wstępie niechęć do Kołłątaja. W łaściciel zajazdu na 
Miodowej odmówił przyjęcia K ołłątaja, a w m ieszkaniu Dmochow
skiego, w którem  się zatrzym ał, wybito szyby. Dawni współpra
cownicy, z doby sejmu czteroletniego, jak  St. Potocki, Małachow
ski, a naw et Ostrowski, przyjęli go ozięble. Jedynym i ludźmi, 
którzy go powitali z otwartem i rękami, byli republikanie polscy. 
W tych nowych sprzymierzeńcach musiało wiele rzeczy K ołłątaja  
razić, zwłaszcza ich „K antyzin,“ gdyż był on stanowczym prze
ciwnikiem filozofa królewieckiego i obawiał się rozpowszechnie- 
nia jego nauki w Polsce.

Z Dubna w r. 1803 napisał Kołłątaj do. cesarza A leksandra 1, 
składając najgorętsze podziękowanie za uwolnienie go z więzie
nia i udzielenie gościnności. W tymże roku, w kościele Franci- 
szltanów  w Krzemieńcu, złożył przysięgę na wierność, wobec li
cznie zgromadzonego obyw atelstw a, ździwionego potrosze tym 
aktem. O powołaniu K ołłątaja do Petersburga nie było jednak 
Wcale mowy i nawet zażądano od niego pewnych zapewnień, iż 
nie będzie brał udziału w życiu publicznem na W ołyniu. W r. 1804 
pozostawał Kołłątaj’ pod skrytym  dozorem i wtedy to pisał do 
Czackiego, iż przyjdzie mu chyba zamknąć się w jakim klaszto
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rze. Stosunki jego majątkowe na W ołyniu nie były tak zło. Wy
dawał 127 dukatów miesięcznie, ale co prawda pieniędzy dostar
czała rodzina. W społeczeństwie tej dzielnicy był jakby  odosob
niony i tylko nieliczne grono szlachty oraz kilku profesorów 
z Łucka i Krzemieńca należało do jego  zwolenników. Kołłątaj 
stw ierdzał, że szlachta wołyńska naówczas była mocno zadowolo
na z rządów rosyjskich, które ją  popierały kosztem chłopów. Nie
zadowolone było tylko duchowieństwo katolickie i unickie, mie
szczaństwo oraz Żydzi. O obywatelstw ie wołyńskiem nie miał 
Kołłątaj wielkiego wyobrażenia, wysoko tylko staw iał Tadeusza 
Czackiego i generała Kniaziewicza, któremu radził powierzyć do
wództwo w razie powstania. O Adamie Czartoryskim  i Strójnow- 
skiin pisał on, iż najw iększą mają stąd pociechę, że utrzym ali ca
łe prawie systema Komisyi Edukacyjnej. Ponieważ ks. Adam 
działał w zmienionych warunkach, przeto K ołłątaj opracow ał no
wy plan reorganizacyjny szkolnictwa, k tó ry  najzupełniej aprobo
wał Śniadecki. Kołłątaj pierw szy zaproponował, aby na mocy 
pełnomocnictwa Czackiego, stw orzyć na kresach drugą Szkołę 
G łówną w Krzemieńcu, a gdy Czacki zauważył, że nie je s t to mo
żliwe, podał drugi plan utw orzenia w Krzemieńcu przynajmniej 
wszechnicy w m iniaturze.

W r. 1805 stosunek Czackiego do K ołłątaja oziębia się, gło
wnio z powodu w sekrecie przed Kołłątajem  zaprowadzonego są
du uczniowskiego, k tóry  tenże uważał za pomysł dziwaczny, psu- 
jący  dyscyplinę szkolną i w praw iający młodzież do pieniąc,twa. 
W r. IH()(i Kołłątaj ciężko zaniemógł na podagrę i nio w staw ał 
prawie z łóżka, wtedy właśnie rząd rosyjski kazał go przewieźć 
do Moskwy i to w chwili, gdy miał tylko 29 dukatów  w kiesze
ni. Władze rosyjskie obchodziły sit; z nim jak  najgrzeczniej, o trzy
mał naw et pensyę od rządu, wynoszącą 250 rb. miesięcznie. Pa
łaszów, ówczesny gubernator wojenny Petersburga, ty tu łow ał za
wsze K ołłątaja hrabią. W Moskwie przebyw ał Kołłątaj od kwie
tn ia 1807 r. do kwietnia, a może i początków m aja 1808 r. Tam 
In opracował on memoryał o położeniu politycznem Rosyi dla 
m arszałka Davout. W nim to zauważył, że Księstwo-W arszawskio 
je s t solą w oku dla wszystkich Itosyan, że niotylko o jego roz
szerzeniu, ale i o jogo istnieniu dłuższem mowy być nie może. 
W reszcie, w r. INOK, powracając, z Moskwy, w stąpił Kołłątaj do 
Krzemień.',a, i usłyszał tam wyrzekania na konstytucyę Księstwa 
W arszawskiego, zaprow adzającą zniesienie poddaństwa, na demo
kratyczny kodeks Napoleona i pobór powszechny do wojska,
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T rak ta t Tylżycki spraw ił na K ołłątaju wielkie wrażenie. 
W krótce potem napisał on memoryał p. t. „Uwagi nad położeniem 
•Saksonii i Polski z nią zjednoczonej," przeznaczony dla króla wą
skiego, a napisany pod wpływem pierwszych wiadomości o dziele 
Tylżeckiem. J e s t  to jedna z najciekawszych prac K ołłątaja. Ni
gdy nie było mu danem wypowiedzieć się tak szczerze i tak bez
interesow nie do króla saskiego słowami wypowiedzianemi nie
gdyś przez Zygm unta, że najbezpieczniejszem dlań schronieniem 
jes t pierś każdego Polaka. Zastanaw ia przedewszystkiem , jak  
Kołłątaj ze swego w ygnania dobrze oryentow ał się w sprawach 
krajowych, podnosząc energicznie plan uzyskania Śląska, będący 
planami wszystkich naszych polityków  zaraz po Tylży. F ryderyk 
August stale byw ał zniechęcany do K ołłątaja listam i St. Potockie
go do Brezy i system atycznie odsuwał republikanów polskich od 
wybitniejszych godności w Księstwie. W czerwcu 1808 r. Kołłą
taj przybył do W arszawy. Davout razem z Serrą złożyli mu wi
zytę i namówili go, aby przygotow ał memoryał dla cesarza o sto
sunkach rosyjskich i aby pisyw ał do Davouta. Oprócz tego Koł
łątaj wystosow ał list do Napoleona w spraw ie indeinnizacyi od 
i'ządu austryackiego, ale na ten list nie odebrał żadnej odpowiedzi.

W r. 180!) wydał Kołłątaj książkę p. t. „Nil desperandum.“ 
Z każdego w iersza przebijają tu  obawy o losy K sięstw a Warsz., 
1'zuconego między trzy  m ocarstwa, jak  gdyby jabłko niezgody. 
Polityka francuska, zdaniem K ołłątaja, m iała dla narodu polskie
go w artość tak kapitalną, że o wyborze pomiędzy nią a polityką 
1’osyjską mowy być nie mogło. Śniadecki nazyw ał tę książkę ro
mansem czy też snem politycznym, ale swoją drogą broszura Koł- 
łątajow ska pozostanie jedynym  pomnikiem — nadziei i obaw, złu
dzeń i zwątpień, jak ie  w strząsały duszami polityków  Księstwa. 
W r. 1809 Kołłątaj udał się do księcia Józefa z memoryałem, 
omawiającym braki dotychczasowej organizacyi zarządu Galicyi, 
ale doznał zawodu, gdyż ks. Józef nio chciał siej nawet widzieć 
z nim. W krótce po nieudanej próbie krakow skiej napisał K ołłątaj 
do współki z generałem  Zajączkiem memoryał p. t. „Notice sur 
1’ótat actuel de la Galicie,“ przeznaczony dla Napoleona, a doty
czący przedewszystkiem  roli księcia Józefa w wypadkach r. 1809. 
Kołłątaj w tym memoryale oświadczył się za wice-królestwem, 
proponując, aby je  król powierzył którem u ze swoich braci. Zda
niem jego, rada m inistrów  nie ma racyi bytu, skoro nie może 
zmienić nic w robocie jednego m inistra. Przeciw radzie mini
strów  oświadcza się K ołłątaj z powodu nieodpowiedzialności ciała 
zbiorowego. Prócz tego żądał on wprowadzenia do konstytucyi



paragrafów  o rejencyi, zabezpieczających samodzielność Księstwa,
o wychowaniu polskiem następcy tronu, staw iając wreszcie żąda
nie popularne naówczas, aby m inister sekretarz stanu był zarazem 
ministrem spraw zagranicznych księstwa. W końcu żądał on po
ważnych zmian w składzie ministeryum  Księstwa, znosząc mini-, 
sterya sprawiedliwości i policyi, a zaprow adzając natom iast nowe 
ministeryum  religii, oświecenia, pomocy i ratunku.

Co się tyczy kwestyi oświaty w Księstwie, to Kołłątaj radził 
powrót do tradycyi komisyi edukacyjnej. Można pracować, jak  tw ier
dził, naddalszem  wydoskonaleniem ustaw  Komisyi, ale byłoby rzeczą 
haniebną one odrzucać, .lest, to księga, jak niegdyś X izistra, któ
ra  przetrw ała klęskę potopu. Został nam tylko jeden środek łą
czenia w jedną całość przez zasady edukacyi i komunikowanie so
bie nawzajem pożytecznych wyobrażeń. Izba edukacyjna wyrosła 
z dozoru nad liceum warszawskiem i odstąpiła od zasad Komisyi. 
Opozycya więc K ołłątaja  przybrała charakter zasadniczy, oparła 
się na obronie dzieła Komisyi. Izba edukacyjna za Księstwa by
ła jedynie utrzym aniem  pruskiego „status quo,“ co do władz na
czelnych szkolnictwa. Kołłątaj, dawny uczeń szkoły głównej (kra
kowskiej), pierwszy przytem jej reformator, chciał znowu wypro
wadzić ją  ze stanu nicości, w jak i wpadła po dymisyi Niemców, 
oraz przywrócić jej dawną świetność, uczynić prawdziwem centrem 
oświaty dla całego Księstwa- W arszawskiego. Przeciwko Kołłą
tajowi w ystąpił stanowczo Stanisław Potocki, dowodząc, że już 
dawna organizacya Kołłątajow ska, czyniąc szkołę głów ną ciałem 
administracyjnem  i sądowniczem, oddając jej dozór nad całem 
szkolnictwem prowincyi, odsunęła ją  od właściwego zadania na
uki, rzucając ją  w wir ciągłych zajęć adm inistracyjnych i obrad 
biurowych. Stąd mimo wszelkich usiłowań Komisyi edukacyjnej, 
do końca istnienia Rzeczypospolitej, Rzeczpospolita przedstaw iała 
smutny obraz walk partyjnych, in tryg  i zupełnego zaniedbania obo
wiązków naukowych. W lutym 1810 r. Tow arzystw o Ksiąg Elemen
tarnych stanowczo odrzuciło pracę K ołłątaja p. t. „Porządek fizy- 
czno-moralny“ i czyniono mu nawet trudności w Tow arzystw ie 
Przyjąć,iół Nauk. W krótce jednak Kołłątaj wszedł w bliższe sto
sunki z ministrem Senfftem i za jego pośrednictwem przywróco
ny został do łaski królewskiej. Pojechał więc osobiście do Dre
zna, aby tam przeprowadzić swe reformy edukacyjne. W Dreźnie 
przyjęto K ołłątaja jaknaj lepiej, ale nie mógł przeprowadzić stwo
rzonego przez siebie stanu rzeczy w Krakowie.

Przedstawiono również w 1810 r. Kołłątajowi projekt konkor
datu, prosząc go o opinię w tym względzie. Kołłątaj dostrzegł
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od razu, że je s t  to spraw a drażliw a, k tó ra  go może narazić zaró
wno Napoleonowi, jak  i Fryderykowi Augustowi, .lego zdaniem, 
konkordat wym aga pierwszego nieodzownego warunku, wolności 
papieża, o której podówczas nie mogło być mowy. Duchowień
stwu Księstwa w pomyśle konkordatu nie chodziło tyle o ugodę 
z Rzymem, ile o zrzucenie ze swego karku konstytucyi i kodeksu 
Napoleona. Sądził też, że do zaradzenia w pewnej części złemu, 
w ystarczy decyzya samego króla i dobra wola duchowieństwa 
polskiego, k tóre nie powinno mu robić żadnych trudności. Ducho
wieństwo w ystępuje w K sięstw ie przeciw  postanowieniom ko
deksu Napoleona co do m ałżeństw cywilnych, ale niech król każe 
opisać biskupowi krakowskiem u, jak , co do tych spraw m ałżeństw 
i rozwodów, było za A ustryaków , a przecież nie nastąpiło zerw a
nia, Rzymu z Austryą. Duchowieństwo Księstwa powinno zawsze 
pamiętać o tem, że nie społeczeństwo dla religii, ale religia istnie
je  dla społeczeństwa. Kołłątaj domaga się dla króla „placetum 
regium ,“ chce, aby korespodencya biskupów z Rzymem szła przez 
ministeryum wyznań, aby w szystkie beneficya należały do kolacyi 
królewskiej. W szerokim wywodzie historycznym  starał się Koł
łątaj przekonać monarchę, że posiadłości duchowne w Polsce nie 
służyły tylko nu utrzym anie kleru, ale na ogólne cele narodowo: 
kultury i dobroczynności. Był też za zachowaniem duchowieństwu 
ziemi, gdyż ta  przyw iązuje je do kraju.

W r. 1810 Fryderyk August przyjął K ołłątaja na audyencyi 
i przyrzekł zbadać sprawę powrócenia mu m ajątku duchownego 
i świeckiego. W sprawach Księstwa ważniejszych uważano go 
i nadal za stałego radcę poufnego, nie dopuszczając go do nicze
go oficyalnie. W r. 1811 zaczynały już K ołłątaja opuszczać siły. 
Pracowitość nie opuszczała go ani na chwilę i śmierci czekał z zu
pełnym spokojem, uważając ją  za największe dobrodziejstwo, j a 
kie Opatrzność zapew niła żyjącym. W grobie, jak  mawiał, odpo
cznie tylko, zwłaszcza, że sumienie cieszy go widokami dobrze 
odbytej przeszłości. Oświadczył w końcu, że w wierze, w której 
był zrodzony i wychowany, żył, i w niej pragnie umrzeć, że do 
utrzym ania jej czystości przykładał się rzetelnie, że wszystkie 
w tej mierze dysputy i wątpliwości uważał za próżne, za szkodli
we w tow arzyskiej spokojności, że w iara wreszcie nie była nigdy 
ciężarem dla jego rozumu i przed zgonem też dopełnił wszystkich 
obowiązków chrześcijanina. Po śmierci stw orzyła siej zaraz kam
pania za i przeciw Kołłątajowi. Dopiero w 1817 r. Badeni, na, 
posiedzeniu Tow arzystw a naukowego krakow skiego oddal należy
ty  hołd jego  pamięci.

PTŚMTTCNNIOTWO. 381



8 8 2 PIŚMIENNICTWO.

Praca D-ra Tokarza odtw orzyła nam postać K ołłątaja  z epo
ki upadku, zgnębienia i rozgoryczenia, z której naprawdę nie miał 
się już nigdy w pełnem tego słowa znaczeniu podźwignąć. L iteratura  
nasza nie odtw orzyła znowu K ołłąta ja  z epoki młodzieńczej i mę
skiej, z której pozostały „Listy" Anonyma, jako wspaniałe dowody 
płomiennej miłości kraju i niezwykłego rozumu politycznego. C zyta
jąc  dzieło D -ra Tokarza, uczułem rzetelny, szczery żal, że au
tor nie ogarnął całej postaci K ołłątaja i nie stw orzył portre
tu  historycznego, z któregobyśm y poznali działalność uczoną i poli
tyczną całego K ołłątajow skiego żywota. Żal mój, że nie mamy 
całkowitego, lecz, że się tak wyrażę, połowiczne tylko dzieło, 
wypływa stąd, że praca D-ra Tokarza napisana została z grun- 
townością wzorową i z wyzyskaniem bogatego m ateryału źródło
wego, dotychczas spoczywającego w nieprzerwanym  archiwalnym 
spokoju. Do historyi Księstwa W arszawskiego, zwłaszcza od ro
ku 1809, t. j. od chwili przyłączenia Galicyi, studyum D-ra To
karza zawiera niezwykle duży interes. Sądy jego  krytyczne za
wsze spokojnie wyrozumowane, nie ujaw niają żadnych podmioto
wych uprzedzeń czy niechęci i przem awiają do nas przekonyw a
jąco i zdobywąjąco w iinię prawdy i sprawiedliwości. Postać 
K ołłątaja  z epoki upadku, tak, jak  ją  l)-r Tokarz odtworzył, zdo
bywa nasz szacunek i w strząsa nami do głębi z powodu twardej 
doli, jak ą  mu losy zgotowały! W idzimy przy Kołłątajowskiem  
łożu śmierci tę samą pracowitość i tę  samą wysoką, wspaniałą 
inteligencyę, któreśm y podziwiali w dobie jego wieku męskiego. 
Kołłątaj w epoce zgnębienia, zastanaw iał głębokim zmysłem i ro
zumem politycznym z kolei: m arszałka I)avout, Napoleona, Fry
deryka A ugusta i wielu innych, tak samo, jak  w epoce wielkiego 
sejmu zdumiewał wszystkich i podnosił serce całego narodu. Pra
ca l)-ra Tokarza rzuca wiele św iatła na stosunki porozbiorowe 
naszego kraju i zasługuje, jako studyum historyczne, na wysokie 
uznanie i wdzięczność.

A. R.

STANISŁAW  <'IIKIjCIIOWSKI. Rolnictwo w organizaci/i. samorządu. (Odczyt 
wygłoszony w sekcyi rolnej lfi czerw."!! 111(15 iv). WflrsZH- 
wu, liMIfl.

Autor zaznacza we wstępie, że pięć lat upływa od chwili, 
gdy zorganizowane Tow arzystw a i Stow arzyszenia rolnicze rozpo
częły w Królestwie swą działalność. Na zasadzie więc pięciolet-
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niego doświadczenia, zdolni jesteśm y odczuć i wskazać te  wady, 
jakie tkw ią w icli organizacyi i wskazać te strony życia rolnicze
go, których potrzeb Tow arzystw a nigdy zaspokoić nie będą w sta
nie. Najpierw zaznaczyć należy, że Tow arzystw a i Stow arzysze
nia rolnicze nie są rzeczyw istą reprezentacyą interesów  rolniczych 
narodu. Cenzus pieniężny łączy małą cząstkę ludności rolniczej. 
Stow arzyszenia i Tow arzystw a rolnicze obejmowały w r. 1894 
zaledwie 2835 rolników, a więc nie mieściły naw et połowy przed
stawicieli większej własności. Z usług zaś kooperacyi rolniczej 
korzystało nio więcej, jak  l° /0 ogółu rolniczego. Tow arzystw a 
rolnicze obecne można jedynie uważać za reprezentacye interesów 
większej własności. W prawdzie Tow arzystw a starały  się bezstron
nie interesa większej własności reprezentować i to należy uważać 
za ważny zadatek na przyszłość, ale w każdym razie ,jest to nie
naturalna obrona i rzecznictwo interesów tych warstw , które przy 
zajmowaniu się ich losem, świecą nieobecnością i głosu nie zabie
rają. Mnóstwo spraw agrarnych pierwszorzędnego dla rolnictw a 
znaczenia, omawiane je s t i rozstrzygane w sferach rządowych bez 
najmniejszego ze strony Tow arzystw  udziału. Tow arzystw a ko
rzystają tylko z praw a inieyatyw y w kwesty ach dotyczących usta
wodawstwa agrarnego, a nie m ają zabezpieczonego w rozległem 
znaczeniu i zrozumieniu prawa krytyki. W skutek tego kompeten- 
cya ich nie je s t dostatecznie wyzyskaną, a ogół rolniczy nie wcią
gnięty w wir prac z tego zakresu, obojętnieje i niedostatecznie 
uświadamia się w najżywotniejszyci) dla rolnictw a sprawach.

W zakresie pracy pedagogiczno-dydaktycznej i techniczno- 
rolniczej, Tow arzystw a są również niezdolne do podjęcia szerokiej 
a.kcyi, gdyż są zbyt ubogie. Budżet ich powstający z corocznie 
zbieranych składek nie przenosi 2000 — (1000 rb., z których lwią 
część pochłania administracya. Środki więc Tow arzystw  są tak 
skromne, że żadna poważniejsza i na dłuższy okres czasu obliczo
na, praca nic może być przedsięw zięta nietylko wśród włościan, 
lecz naw et dla zaspokojenia większej własności. Skutkiem  tego 
wytwarza się dodatkow a ofiarność, k tóra nie je s t  w stanie zaspo
koić wszystkich potrzeb, jak ie  przez Tow arzystw o załatw iane być 
powinny. Każde Towarzystwo załatw ia swe zadania dorywczo 
i ułamkowo, aby nie wyjść z obowiązków ciążących na instytu- 
cyach tego rodzaju. P raca Tow arzystw  rolniczych w innych k ra
jach była daleko wdzięczniejszą i owocniejszą. Tow arzystw a po
wyższe w innych krajach m iały dłuższą historyę, a w dodatku 
ilościowo silniej rozw inięte mogły potrzeby rolnictw a lepiej za
spokajać. Wielkie Tow arzystw o rolnicze angielskie funkeyonuje
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od r. 1751. T urgot we Franoyi zakłada w r. 1761 podobne To
warzystwo, w r. 1769 powstaje w Danii Królewskie Tow arzystw o 
rolnicze, a w latach między 17(12— 1780 budzą się do życia Towa
rzystw a rolnicze w Saksonii. W obecnej chwili kooperacya rol
nicza najwięcej je s t rozw inięta w Belgii. W r. i900 liczono w Bel
gii 1) związków rolniczych 626, ‘2) stowarzyszeń do zakupów na
rzędzi, nasion i nawozów sztucznych 731, 3) spółek mleczarskich 
459, 4) kas Raiffeisena 264, 5) stowarzyszeń wzajemnego ubezpie
czenia bydła 641. Budżety centralnych Tow arzystw  dochodziły 
setek tysięcy rubli a ciała kierownicze mogły z pożytkiem szerszą 
akcyę rolniczą podejmować i prowadzić.

Doświadczenie życiowe wykazało, że dla rozstrzygnięcia 
spraw w zakres adm inistracyi agrarnej wchodzących, ani władze 
adm inistracyjne państwowe (jak to ma miejsce we Francyi i na 
Węgrzech), ani też instytucye ogólno-autonomiczne nie w ystarcza
ją. Do prowadzenia tej gałęzi praw odawstw a i administracyi 
agrarnej niezbędne są: fachowa znajomość rzeczy, duży zapas 
doświadczenia i znajomość miejscowych zwyczajów i warunków, 
możność wejścia w porozumienie i powołania do pomocy w wy
konaniu istniejących stowarzyszeń zawodowych. Dlatego też w ła
dze państwowe i autonomiczne, widząc w rolnictw ie podstawę bo
gactw a narodowego i chcąc mu przyjść z isto tną pomocą, dążą do 
w ytworzenia specyalnych organizacyj zawodowych rolniczych w po
staci odrębnych, niezależnych, samorządnych agrarno-politycznych 
urządzeń, lub też wyłaniają w organizacyi autonomicznej specyal- 
ne koinisye i departam enty do zajmowania się sprawami rolnicze- 
mi. Anglia w r. 1862 w ytw orzyła specyalne organy rolnicze w po
staci miejscowych Izb rolniczych, które oparte na samopomocy 
i dowolności należenia rolników, nie pobierają żadnych opłat sta
łych, jako dodatków do podatków. Izby zaś rolnicze prowincyo- 
nalne łączą sit; w jedną centralną. W Danii Tow arzystw a rolni
cze pobierają znaczne zasiłki tal państwa. W Austryi Tow arzy
stw a to korzystają z zapomóg rządowych i krajowych. W Niem
czech sprawy rolnicze leżały oddawna w ręku stowarzyszeń. O gar
niając cały kraj nadzwyczajną ilością zrzeszeń zawodowych, insty
tucye te uprzystępniały należenie każdemu rolnikowi. Mimo całej 
organizacyi zawodowej, opartej na itlei zrzeszenia i inicyatyw ie 
pryw atnej, rolnicy niemieccy nie uważali, aby ich interesa były 
dostatecznie zabezpieczone. W skutek tego sejm pruski uchwalił 
w r. 1894 ustaw ę o izbach rolniczych, instytucyach korporacyjno- 
znwodowo rolniczych, przedstawiających samoistną organizacyi; 
samorządu rolniczego, pozbawioną charakteru agikicyjno-polity-
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cznego. Tzby rolnicze, nosząc charakter związków zawodowych 
przymusowych, są w istocie organami adm inistracyi agrarnej, za
stępując Centralne Tow arzystw a Rolnicze w ich pomnażanym za
kresie działania. Za przykładem  Prus uchwaliły Izby rolnicze 

.niektóre państw a rolnicze. Inne zaś zorganizowały rady rolnicze, 
rady kultury  rolniczej, które nietylko rolę doradczą, lecz również 
funkcye wykonawcze spełniają.

Izby rolnicze w Prusach obejmują w swej działalności pro- 
wincye i są zakładane, o ile zażąda tego sejm prowincyonalny. 
Członkowie izb obieralni są na la t 6, zmieniając się w połowie 
co lat 3. Zbierają się raz na rok, w ybierają zarząd na lat 3, 
uchwalają budżet, zam ykają i kontrolują rachunki oraz m ają [tra
wo otwierać w izbie specyalne oddziały. Izbie rolniczej służy 
prawo opodatkow ania ludności rolniczej za pomocą dodatku do 
podatku gruntow ego, nie przenoszącego aH/o dochodu kadastral- 
nego. W razie potrzeby wyższego opodatkowania niezbędnem 
jes t pozwolenie ministeryum  rolnictwa. Izby rolnicze m ają za za
danie zajmowanie się interesami rolnictwa, leśnictwa, do podnie
sienia których mogą dążyć wszelkiemi środkami. Przedewszy
stkiem więc są reprezentacyą urzędową lokalną interesów rolni
czych, mogą występować z wnioskami w sprawach dotyczących 
rolnictwa, popierać je  rzeczowym, faktycznym  materyałem. Rząd 
ma obowiązek przedstaw iać do opinii izb projekty prawodawcze 
przed wniesieniem ich do parlamentu. Z czynności jednak izb 
wyłączona je s t agitacya. Prowadzą one pracę wychowawczą, pou
czającą, informacyjną drogą: szkół, kursów, wykładów, wydawnictw. 
Dzięki dobrej organizacyi izby w yw ierają dodatni wpływ na sto
sunki rolnicze, koncentrując wszystkie środki w kierunku pedago
gicznym i podniesienia rolnictw a w kierunku ekonomicznym. To
warzystw a centralne, o ile nie było przeszkód natury politycznej, 
przeważnie zlały się z izbami, wnosząc dużo elementu obyw atel
skiego, który do pracy specyalnej w wydziałach został zużytko
wany. Izby rolnicze starają się wniknąć we wszystkie potrzeby 
rolników i zaspokoić je  radą, wskazówkami i pomocą techniczną 
'ub m ateryalną. Dają inicyatyw ę do postępu w asocyacyi i gospo
darstwach pojedyńczych rolników. Wpływ ich w zrasta corocznie 
i nawet początkowo nieżyczliwie usposobieni rolnicy przekonywu- 
.ią sit; o ich użyteczności i potrzebie.

Sprawy rolnicze w Austryi dopiero od 30 lat, ze zmianą po
glądów w rządzie i radzie państwa, znalazły gorętsze poparcie 
w organizacyach autonomicznych. W Galicyi sejm krajowy, 
w pierwszych latach swego istnienia, mało zajmował sit; admini-
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stracyą rolniczą. Dopiero po 15 latach w r. 187(! uchwalono pierw
szą ustawy rolniczą o ochronie własności polowej, a w r. 1878 
kraj przejął na siebie utrzym anie szkoły rolniczej w Dublanacb 
i w Czernichowie. W r. I8N]  przyznano pierwsze subweneye 
dwom Towarzystwom  rolniczym: krakowskiemu i lwowskiemu. 
Od r. 188!i sejm zaczął traktow ać spraw y rolnicze ściślej i dokład
niej, wnikając w potrzeby rolnictwa. Przytem  sejm utw orzył „stu
łą komisya krajow ą do spraw  rolniczych," jako fachowy organ do
radczy wydziału krajowego we wszelkich czynnościach, mających 
na celu ochroną, tudzież praw idłowy rozwój wszelkich gałęzi go
spodarstw a wiejskiego i przem ysłu rolnego, zwłaszcza zaś podno
szenie i szerzenie wiedzy rolniczej. Na dalszą działalność sejmu 
wpłynęła konfereneya agrarna z r. 1807. Przew ażny ciężar i o b o 

wiązek zajęcia się sprawami rolniczemi w Galicyi spada dotych
czas na instytucyę centralną, t. j. na departam ent 3-go wydziału 
krajowego. Mimo całej pracy w Centralnych Tow arzystw ach roi 
niczych, organach autonomicznych i korzystania z pomocy pań
stwowej, z pożytkiem dla rolnictw a prowadzonych, działacze spo- 
łeczno-rolni odczuwali i zaznaczali potrzebę w ytw orzenia zawodo
wej organizacyi, jako um iejętniejszej i skuteczniejszej w repre
zentowaniu interesów  rolnictwa. W r. 1878 krakow skie tow arzy
stwo rolnicze uchwala projekt ustaw y izby rolniczej, następnie 
przez sejm odrzucony. W r. 187!) kongres rolniczy w W iedniu 
oświadczył się za tymże projektem. Należy też oczekiwać nieza
długo wprowadzenia w Galicyi zawodowych organizacyj, które 
na ożywionie życia rolniczego i poprawę bytu w arstw  rolniczych 
stanowczo wpłynąć i oddziałać winny.

Autonomia gospodarcza w Rosyi oparta  je s t  na ustaw ie o sa
morządzie ziemskim z r. 1864 i ustaw ie miejskiej z r. 1870, które 
uległy zmianom w kierunku większej ingerencyi władz państwo
wych kontrolujących, wyrażonej w ustaw ie z r. 1890. Zdawało 
się, że organizacye ziemskie w Rosyi wyzyskują należycie swą 
kompetencyę na korzyść rolnictwa. W rzeczywistości jednak przez 
30 lat wszystkie inne sfery pracy społecznej rozw inęły się w go
spodarce ziemskiej szerzej, ze szkodą dbałości o potrzeby rolni
ctwa. Jednostronny kierunek pracy w ziemstwacli zwrócony ku 
zaspokojeniu potrzeb pedagogiczno - dydaktycznych i hum anitar
nych z pominięciem zadań dążących do zwiększenia produkcyjno
ści kraju, trw ałby  prawdopodobnie stale, gdyby następstw a g ł()" 
dowe w r. 1891 9‘2 nie zwróciły uwagi na wadliwość rozwoju 
i nie wywarły wpływu nu zw rot w kierunku gospodarki ziemskiej. 
Szybszy rozwój zajęcia sprawami rolniczemi w zieinstwach zata
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mowała t. zw. fiksacya poborów i budżetów ziemskich, na zasa
dzie której budżet może być zwiększony tylko o 3°/o rocznie. 
Przyczyn słabego rozwoju starań  ziemskich o potrzeby rolnictw a 
szukać należy w złej organizacyi tej sprawy, w gospodarce ziem
skiej. Pozostaw iona uznaniu niższych ogniw organizacyi, nie po
siada w ładzy kierowniczej, o ile zaś ujm owały ją  w swe ręce or- 
ganizacye gubernialne, nie rozporządzały dobremi drogami wyko- 
nawczeini. Dopiero później ziem stwa gubernialne z doradczemi 
ciałami rolniczemi zajm ują stanowisko kierownicze, ujednostajnia
ją  dążenia i program  pracy w powiatowych zieuistwach, nadają 
jej jednolitość i ciągłość, zaopatrują w środki. Nie brakuje rów 
nież usiłowań ku zespoleniu pracy rolniczej w szystkich ziemstw. 
Podejmowane jednak starania nie wyszły ze sfery informacyjno- 
doradczej. W r. 1891 zwołany został specyalny zjazd w Moskwie 
działaczów pomocy agronomicznej, k tó ry  skupił najprzedniejsze 
siły z pośród działaczów ziemskich na polu rolnictwa. W obec
nym momencie organizacya rolnicza ziemstw wychodzi już z fazy 
prób przygotowaw czych i przybiera bardziej skonsolidowane kształ
ty. W ostatnich czasach pow stają organizacye centralne dla za
kupu przedmiotów rolniczych dla kilku gubernij. Składy wogóle 
idą dobrze i opłacają się. Dostarczając narzędzi tańszych i w y
próbowanych, popierają przedewszystkiem  wyroby miejscowe.

Zwracając się do potrzeb rolniczych w K rólestw ie Polskiem, 
autor zaznaczył, że w naszym kraju wymaganem je s t połączenie 
niższych organizacyj ziemskich w jedno ciało centralne. Pow iaty 
są u nas nie tak wielkie, a je s t ich tak  znaczna liczba, że organi
zacya w każdym z nich zarządu i rady powiatowej ziemskiej, po
ciągnęłaby znaczne wydatki na administracyę, które z większym 
pożytkiem na cele produkcyjne skierować można. N astępnie wy
datki na podniesienie rolnictw a łożone, muszą nosić podwójny cha
rakter. Jedne, przeznaczone na instytucye dobra publicznego, 
•i więc wychowanie zawodowe, stacye doświadczalne, pomoc spo- 
łeczno-rolniczą, muszą być pokrywano z corocznych budżetów, ja 
ko wydatek społeczny. Po za tem jednak istnieje obszerniejszy 
dział tych potrzeb, k tóre jako  wyraz żądań jednostek lub aspira- 
cyj, w ym agają pomocy m atoryalnej dla zwiększenia produkcyjno
ści i intensywności pracy. Nieracyonalnem byłoby pokrywać je, 
juko mające charakter osobisty ze środków ogólnych. Je s t je 
dnak słuszna przyczyna żądania, aby kraj okazywał pomoc jedno
stkom i kooperacyom w niesieniu rady fachowej i korzystaniu ze 
środków m ateryalnych dla lepszego wyzyskania warunków gospo
darczych. Dla tego też niezbędnem jest, aby w kraju przy kie-
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rowriiczym organie samorządu ziemskiego funkcyonował bank dla 
rolnictw a i przemysłu rolnego. Fundusz zakładowy banku rolni
czego ziemskiego powinien powstać z jednorazow ych ofiar i co
rocznych procentowych odliczeń z budżetów ziemskich. l’o za tem 
w banku powinny być lokowane wszelkie kapita ły  rezerwowe 
ze specyalnych przedsięwzięć przez samorząd ziemski zorganizow a
nych, a więc z wzajemnych ubezpieczeń od ognia i gradu, kas 
wsparć i t. d.

Prócz tego autor wykazuje, jak  szerokie pole przedstaw ia 
się u nas dla działalności samorządu ziemskiego. W każdej sfe
rze interesów rolniczych inicyatyw a fachowa i pomoc organów 
samorządu może wywołać zmiany na lepsze. W każdym razie 
żywotność, jakiej objawy ludność rolnicza u nas składa, wskazuje, 
iż nie tyle inicyatyw y, ile pomocy fachowej i m ateryalnej udzie
lać nam potrzeba będzie. P rzy  racyonalnej obsłudze ta  droga 
działania podniesie produkcyjność naszych w arstw  rolniczych i na 
podniesienie ich dobrobytu wpłynie. Nadmienić należy, że istn ie
nie organizacyj zawodowych przymusowych, k tóre wszystkie sfo
ry rolnicze obejmują i podejmują pracę dla dobra ogółu rolnicze-, 
go, nie wpływa na osłabienie działalności ciał kooperacyjnych, 
lecz je  wzmaga i do bicia w nich żywszego tętna pobudza. W teo- 
ryi więc i w praktyce organizacya rolnicza w samorządzie gospo
darskim i stow arzyszenia wzajemnie sit; uzupełniają i wzmacnia
ją , nie w ytw arzając sprzeczności i nie paraliżując się. Koopera- 
cye podnosić powinny i uzasadniać potrzebę zajęcia się nowemi 
sprawami, dostarczać do nich m ateryału. Organizacya samorząd
na zaś oblecze je  w realne kształty , a projektom nada żywotne 
formy. O ile w normalnych warunkach, ożywione chęcią wspól
nego dobra gospodarka ziemska i kooperacya mogą być uważane 
jako  serce w organizmie i naczynia roznoszące krew ożywczą po 
całem ciele, o tyle w razie wypowiadania sobie posłuszeństwa, 
tylko zaniedbanie interesów rolniczych sprowadzić są zdolne, wza
jem nie paraliżować się będą i zam iast pożytku rolnictwo na s tra 
ty narażą. Zdaniem autora, to uregulowanie stosunków wzajem
nych je s t trudnem  zadaniem, ale wykonalnem, a do tego w spo
łeczeństwie naszem miłości kraju i dobra ogólnego nie brakuje. 
Spodziewać się wrięc należy, źc pewnem i śmiałem okiem w przy
szłość oczekiwanych urządzeń ziemskich patrzeć możemy, a, one,
o ile ich organizacya na znajomości naszych warunków oparta 
będzie, oczekiwań naszych zawieść nie powinny.

W odczycie swym autor opracował przedmiot badany grun
townie i zastanowił się szczegółowo nad tem, w jakiej formie
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i w jakim  zakresie powinien 011 znaleźć zastosowanie w Króle
stwie Polskiem. N ietylko w ykształcenie teoretyczne, ale i zmysł 
praktyczny widnieje z każdej stronicy jego  rozprawy sprawie rol
nictwa w organizacyi samorządu poświęconej. Ze względu też na 
szczególny interes, jak i spraw a powyższa dla ziem iaństwa przed
stawia, rozprawa p. St. Chełcliowskiego oddaje społeczeństwu na
szemu rzetelną usługę.
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Pierwszy rok konstytucyi. Legalizacya sekty maryawitów. Nasz ruch 
kulturalny: Towarzystwo wyższych kursów naukowych i Uniwersytet ludowy 

Polskiej Macierzy Szkolnej.

Dnia 30 października minął rok od chwili, kiedy pam iętny 
Manifest Cesarski zw iastow ał ludom, podległym berłu rosyjskiemu, 
początek nowej ery.

Kłowa, k tóre padły z wysokości Tronu, brzm iały poważnie, 
niosąc z sobą zapowiedź gruntow ych reform w dziedzinie rządów 
biurokratycznych. Poddani uzyskiwali' prawa obywatelskie, oparte na 
zasadach rzeczywistej nietykalności osób, wolności sumienia, sło
wa, zebrań i stowarzyszeń. Samowola adm inistracyi ustępow ała 
miejsca stosunkom praworządnym, zbliżonym do tych, jak ie  panują 
oddawna w Europie Zachodniej, Manifest Najwyższy ustalał bo
wiem zasadę, na której mocy „żadne prawo nie może uzyskać siły 
obowiązującej, bez zatw ierdzenia go przez Dumę państw ow ą,“ wobec 
czego wybrańcy narodu otrzym ywali możność rzeczywistej kontroli 
nad prawnością postępowania władz rządowych.

Te prawa zasadnicze, stanowiące rdzeń wszelkich konstytu- 
cyj, powitane zostały wybuchem ogromnej radości na całym obsza
rze państwa, pogrążonego dotąd w mroku niewoli. Radość to by
ła jednak krótkotrw ała. Światło nie przyszło odrazu. Mrok nie 
ustąpił na jedno skinienie różdżki czarodziejskiej. Rozpoczęło się 
powolne i krwawe zmaganie się z sobą dwóch potęg—ustępujące
go porządku starego z porządkiem, opartym  na nowych zasadach. 
Walący się ustrój- biurokratyczny w ytw orzył w łonie rządu chaos 
i bezład, podobnie, jak ruch wolnościowy, skierowany przez agi- 
tacyę socyalistyczną na bezdroża, przybrał charakt er ruchu nihil i- 
stycznego, tak swoistego kulturze rosyjskiej. W ybuchnęły jedno



cześnie dwie anarchie—u góry, w sferach rządowych i na dole— 
wśród |troiefrarynt.ii. Zapełniły się więzienia, zaskrzypiały szubie
nice, wolność utonęła w potokach krwi, zam iast rządów konstytu- 
eyjnych, rozpoczęły sit; rządy wojskowe, zbliżone do dyktatury  
militarnej. Państw o zachwiało się w swoich posadach, a społe
czeństwo znalazło się w kleszczach, zaciskających się coraz silniej 
i tam ujących swobodny oddech.

Taki stan rzeczy trw ał przez cały rok ubiegły. Nie zmieniła 
go naw et Duma państwowa po 72 dniach istnienia, zakończonego 
słynną deklaracyą wyborską.

W kraju naszym, który siłą rzeczy musiał przeżywać wspól
nie z Rosyą w szystkie jej wstrząśnienia, rok ten odbił sit; bardzo 
niepomyślnie na całokształcie życia. Pogrążył on nas również 
w odmęt anarchii, sprow adził na nas szereg klęsk, osłabił nas ina- 
teryalnie i pod niejednym względem wypaczył naszą myśl polity
czną, uzależniając ją  od ruchu rosyjskiego, k tóry  nie mógł i nie 
chciał liczyć się z odrębnością kulturalną Polski, mającej inne tra- 
dycye wolnościowe i dążenia odmienne. Nadto wszelkie represye, 
stosowane w Rosyi, u nas stosowane były w formach daleko 
ostrzejszych i dla społeczeństwa uciążliwszych, bo więcej parali
żujących jego  swobodę działania.

O tem wszystkiem  niejednokrotnie mieliśmy sposobność pisać 
na tem miejscu, omawiając wybitniejsze zdarzenia pierwszego ro
ku „konstytucyjnego." Nie będziemy więc pow tarzali rzeczy zna
nych, zwłaszcza, że bilans naszych klęsk i niedoborów je s t aż nadto 
widoczny, aby nie rysow ał się w umyśle każdego obywatela, mi
łującego istotnie ojczyznę i szczerze pragnącego dla niej odrodzenia.

Zastanow ić się raczej należy nad tom, czy i gdzie są nadzie
je, pozwalające nam z otuchą patrzeć w przyszłość, zakry tą  obe
cnie krwawemi oparami roku nieszczęść i niedoli.

Przedew szystkiem — rękojm ią tych nadziei je s t  sam Manifest 
październikowy, który, mimo wszystko, istnieć nie przestał. Na 
.jego mocy odwróciła sit; karta  dziejów państw a i niema słusznych 
zasad do mniemania, że prawa, przez ten Manifest zapowiedziane, 
zostaną cofnięte. Nie weszły one w życie, nie sprowadziły błogich 
następstw , nie unormowały stosunków, jak tego po nicli oczeki
wano, ale w sile swej trw ają, mimo obecnego zawieszenia wszel
kich, wypływających z nich swobód.

To, co sit; stało, zaszło nie jako przypadek, ale dokonało 
się na podstawie konieczności dziejowej, k tóra z nieubłaganą silą 
dąży naprzód, ściera z oblicza ziemi ksz ta łty  przeżyte i na ich 
miejsce wznosi budowle nowe,
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Ustrój państwowy rosyjski przeżył .się. Obaliła go nie woj
na. japońska, nie agi tacy a, prowadzona przez fanatyków tej lub 
innej partyi, nawet nie torsya rewolucyjna narodu, zrywającego 
się do nowego życia. Zgryzło go i przetrawiło samo życie, które 
jest potęgą, stojącą ponad wszystkiem. Ono szuka dla siebie form 
właściwych i te formy znaleźć musi. Wciśnięte w ramy sztuczne 
i nieodpowiadające jego silu ekspansywnej —  ramy te rozsadza 
i raz rozsadziwszy, nie powraca do nich, nie cofa się z drogi, na 
którą weszło.

Pomimo więc chwilowego tryumfu reakcyi, pomimo krwawe
go jej pochodu i żelaznych rękawic, któremi stara się zdusić no
we, kiełkujące życie—zwycięstwo nie będzie po jej stronie.

Ostry paroksyzm minie i wówczas wyłoni się potrzeba za
gwarantowania wszystkim ludom państwa tego, co gwarantował 
im Manifest Najwyższy.

Zresztą, jakkolwiek uprawnieni jesteśmy całkowicie do tego, 
aby pesymistycznie patrzeć na stosunki, panujące obecnie, to 
jednak zaprzeczyć się nie da, że nawet te okruchy wolności, jakie 
padły już na nasz grunt, wydały pewne owoce

Konstytucyi niema. Samowola biurokracyi istnieje po dawne
mu, nietykalność osób i mieszkania je s t  fikcyą, a przecież stosun
ki obecne ani dadzą sit; porównać z tem, co było przed 80 pa
ździernika roku ubiegłego.

Przedewszystkiem  wolność sumienia pozostała zdobyczą
o tyle trw ałą, że praca elementów reakcyjnych, zmierzających do 
jej ograniczenia i w ystępujących np. u nas w lubelskiem i w sie- 
dleckicm pod sztandarem „uciskanego prawosławia," nie może li
czyć na powodzenie. Tysiące unitów, sprawosła wionych ukazami 
dawniejszymi, wróciło na łono kościoła katolickiego i faktu tego 
nic. już nie cofnie. Dziesiątki i setki tysięcy ludzi odetchnęły 
swobodniej i uzyskały prawo wyznawania, tej religii, jak ą  dyktuje 
im przekonanie wewnętrzne. Świeża lega li żacy a, sekty maryawi 
tów, acz z innych względów dla nas wprost niekorzystna., jes t 
jednak dowodem, że ukaz o tolerancyi, mimo wszystko, wszedł 
w życie istotnie.

Drugą zdobyczą, z jakiej, bądź co bądź, w pewnej przynaj
mniej mierze korzystamy, jest, ta, względna swoboda prasy, jaką 
przyniosło z sobą zniesienie cenzury prewencyjnej i skierowanie 
przestępstw  prasowych do sądów, bezwarunkowo o wiole wzglę
dniejszych i rozumniejszych od ołówka przeciętnego urzędnika, 
sprawującego do niedawna obowiązek uwłaczający kontrolera my
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śli i uczuć publicystów, służących swemu narodowi, zgodnie z po
wołaniem i przekonaniem o tej a nie innej prawdzie.

Dziś, naw et pod grozą stanu wojennego, obejmującego pra
wie całe państwo, prasa rosyjska przemawia tak, jak  nie przema
wiała przedtem, a i prasa polska, aczkolwiek w gorszeni je s t po
łożeniu, niema już ust zakneblowanych tak mocno, jak  to miała 
do niedawna. Chociaż więc nowe przepisy pozostaw iają jeszcze 
wiele do życzenia i bynajmniej nie gw arantu ją  nam istotnej wol
ności słowa, to jednak nie ulega wątpliwości, że wolność ta  jest 
przed nami i że myśl publicystyczna nie wróci już do dawnego 
jarzma.

Równie głębokiej uległy zmianie stosunki, panujące w dzie
dzinie niewoli stow arzyszania się i urządzania jakichkolw iek ze
brań Nie otrzym aliśm y jeszcze wprawdzie w tym kierunku tej 
swobody, jak a  wypływa z Manifestu, ale—jeżeli dawniej nie wol
no nam było urządzić żadnego zebrania, a zawiązanie najzw yklej
szego klubu tow arzyskiego lub sportowego napotykało przeszkody 
nie do przezwyciężenia, to obecnie—wyłom został już uczyniony 
i przynajmniej stow arzyszenia, mające na celu spraw y kulturalne, 
mogą powstawać i rozpoczynać swoją działalność.

Rok ubiegły przyniósł nam cały szereg takich stowarzyszeń, 
które są niew ątpliw ą zdobyczą naszego życia, że wymienimy M a
cierz szkolną, Towarzystwo opieki nad zabytkami sztuki i kultury  
polskiej, Towarzystwo miłośników historyi, Towarzystwo biblioteki 
publicznej, Towarzystwo opieki nad dziećmi, Towarzystwo wyższych 
kursów naukowych i t. d.

W szystkie te instytucye naw et pod brzemieniem stanu wo
jennego istnieją i dają ujście energii społecznej, rwącej się do 
czynu.

Na podstawie Manifestu październikowego dokonało siej też 
u nas zorganizowanie partyj i stronnictw , a życie polityczne, któ- 
>'ego nurty dawniej płynęły pod ziemią i trudne były do ujęcia 
dla tych, co stali poza obrębem konspiracyj, poniekąd ujawniło 
M|ę i przybrało formy, dostępne dla obserwacyi przedmiotowej.

W ybory, przez które już raz przeszliśmy na wiosnę, a przez 
które niebawem przejdziemy ponownie, dały nam obraz wzajemne
go ustosunkowania się naszych stronnictw , zaznajomiły z ich siłą 
1 z ich słabością, pozwoliły zoryentować się w kierunku tej linii, 
po której pójdzie rozwój polityczny i społeczny narodu, spro
wadzonego przed laty  75-ciu, to znaczy od chwili rozwiązania 
ostatniego Sejmu Królestwa Kongresowego, z drogi normalnego 
życia.

KRONIKA MIESIĘCZNA. 393



Przez ten rok chaoHU i anarchii, nauczyliśmy sit; wiele, po
znaliśmy wiele braków, wiele błędów i ran, otw artych na naszym 
organizmie zbiorowym. Zobaczyliśmy przedewszystkiem , że nie
wola i transfuzya miinowiedna kultury  obcej, idącej ze wschodu, 
nie przeszły bez śladu, że zamąciły one w wielu umysłach sąd 
trzeźw y, dotyczący spraw na wskroś polskich, że uczyniły z nas 
społeczeństwo rozbite i zatomizowane, pozbawione poczucia wspól
ności interesów i wydające najdroższe sobie rzeczy na łup bez
myślnego barbarzyństw a.

W szystko to są korzyści niewątpliwe, te korzyści, jak ie  p rzy 
niósł nam z sobą pierwszy, stłum iony przez reakcyę, powiew no
wego życia.

Byłoby więc niesprawiedliwością wielką, gdybyśm y nie zwró
cili na to uwagi i zastanaw iając się jedynie nad klęskami, jak ie  
sprowadził na kraj nasz i naród ciężki poród ery konstytucyjnej 
w Rosyi, przeoczyli całkowicie te drgnienia dodatnie, jak ie  zano
tował samopiszący barom etr życia, przeciw staw iającego się obu 
przemocom—biurokratycznej i proletaryacko-nihilistycznej, obu te- 
rorom—białemu i czerwonemu.

Nie wynika jednak z tego, abyśmy godzili się z łatw ością 
na taki stan rzeczy i nie pochylali raczej ze smutkiem głowy nad 
nieszczęściami, których widownią była i je s t Polska od dn. 30 pa
ździernika roku ubiegłego aż po dzień dzisiejszy. Przeciwnie. 
Wobec jednak pesymizmu, jaki ogarnął i ogarnia coraz szersze 
koła, wobec upadku nadziei w pewnych kołach, uważaliśmy za ko
nieczne oświetlić drugą stronę kwestyi i wskazać na to, co do 
nadziei uprawnia.

Dzieje uczą nas, że wielkie reformy polityczne i społeczne 
nie dokonywały się nigdy odrazu, że zawsze tow arzyszyły im 
w strząśnienia nieprzewidziane i nie dające się obliczyć z góry, że 
równocześnie z wolnością występowała, na scenę reakeya- je j tłu- 
micielka, ale że zawsze zwyciężyło to, co więcej odpowiadało ży
ciu, co było samorzutniejszym jego  wytworem.

Cywilizacya zna jeden tylko ruch — ruch naprzód. Koła jej 
obracają się u jednych narodów szybko, u innych powoli, u jednych 
grzęzną w błocie, u innych we krwi, ale obracają sit; zawsze 
i nieustannie. Zwycięski pochód postępu z zachodu ku wschodo
wi nie ulega wątpliwości. Państw o rosyjskie, które przez wieki 
sztucznie hodowało u siebie zabytki wschodniego bizantynizmu, 
znalazło sit; w przededniu zmian radykalnych w swoim ustroju 
wewnętrznym  i zmiany te dokonać sit; muszą. Rosya będzie, 
bo musi być państwem cywilizowanem w rozumieniu współcze-
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snem. Tego wymaga od niej życie i czas. A w takim  razie 
i nasz stosunek do tego kolosu m ocarstwowego z dawnego, opar
tego na zaborze i przemocy, przekształcić sią może w zgoła inny. 
Nie nastąpiło to z wczoraj na dziś, nie nastąpi z dziś na ju tro , 
ale nastąpić może.

I)Ia tego też w rocznicę Manifestu konstytucyjnego, acz nie 
wprowadzonego w życie, nie waham y się wyrazić słów nadziei.

To, co się dokonało już w idei, dokonać się musi i w życiu. 
Wolność obyw atelska zbliża się do nas i niesie nam z sobą zapo
wiedź istotnego odrodzenia. W ytrwajm y więc na placówkach 
i śmiało spoglądajmy przed siebie.

*
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Wspomnieliśmy powyżej o legalizacyi sekty inaryawitów. 
Przez taką legalizacyę należy rozumieć przyznanie maryawityzm o- 
wi praw, jak ie  państwo przyznaje religiom wogóle, a więc prawa 
tworzenia gmin kościelnych, prawa swobodnego wyznawania swej 
nauki, sprawowania kultu według przyjętych zwyczajów, zakłada
nia. domów modlitwy, odpraw iania w nich nabożeństw, wyboru 
i utrzym yw ania osób duchownych i t. d.

Rozpatrzywszy sit; w tem wszystkiem  bliżej, dojdziemy ła 
two do wniosku, że mamy tu do czynienia z faktem  dla naszego 
życia doniosłym.

Prasa polska dotychczas faktu tego nie podkreśliła należycie. 
Przeciwnie. O ile w początkach ruchu m aryawickiego podniosła 
wielką wrzawę i nie szczędziła zapału w kierunku zdarcia ohsłou 
z tajemnic m aryawityzm u, o tyle w następstw ie, kiedy te osłony 
już opadły, zapomniała niemal całkowicie o tym fermencie relig ij
nym, jak i w społeczeństwie naszem rozpoczął się w ostatnich hi
tach. Tymczasem ferm ent ten bynajmniej nie osłabł. Z chwilą 
zaś legalizacyi nabierze on niew ątpliw ie nowych sił i wypowie 
się w nowych starciach sekciarzy z prawowiernym i.

Przeciw samej legalizacyi nic mieć nie można. Powierzcho
wnie przynajmniej, nie sięgając do pobudek politycznych, jakiemi 
mógł się kierować Petersburg w załatw ieniu tej sprawy, je s t  ona 
faktem dodatnim. Ale—rzecz to wiadoma, że naw et i fakty do



datnie mają swoje strony odwrotne. Na tę więc stronę odwrotną 
„ulegalizowanego m aryawityzm u" chcemy tu zwrócić uwagę.

Już  samo powstanie i n ary  a?wi ty  z mu było dowodem, że o rga
nizacya kościoła rzym sko-katolickiego w Polsce nie je s t  organiza- 
cyą wolną od w ew nętrznego fermentu. Jak  i kiedy ferm ent ten 
zdołał do niej przeniknąć—-tego na razie nie poruszamy, gdyż su
mienne rozważenie tej sprawy w ym agałoby bardzo gruntow nego 
i obszernego studyum. Dość, że m aryawityzm  powstał i rozw inął 
się, jako  objaw tego fermentu.

Nie je s t to sekta, w ytworzona sam orzutnie przez jakieś aspi- 
racye tajem ne i głębokie, nurtujące duszę religijnego wieśniaka 
polskiego, który, jak  tego uczy doświadczenie długich wieków, na
wet w stosunku swym do Boga był zawsze realistycznie usposo
bionym i szczególnych skłonności do mistycyzmu nie objawiał. 
Nie. M aryawityzm, jak  o tem pisaliśm y niegdyś, wyłonił się z mrzon
ki sfanatyzowanego kapucyna, przekształcił się następnie w umy
śle zhysteryzowanej dewotki w jak iś dziw oląg religijny i przez 
sprytnych, a odrywających się od kościoła prawowiernego księży, 
został w yzyskany dla celów, do niedawna im tylko jednym  wia
domych. Oni to — ci księża zamyślający dziś wcale niedwuzna
cznie o budowaniu nowego kościoła, niezależnego od Rzymu, stw o
rzyli właściwą sektę i pociągnęli ku niej ciemny, nie zdający sobie 
sprawy z kierunku drogi, na k tó rą  go wprowadzają, lud wiejski 
i małomiejski. Kapłani-m aryaw ici wiedzieli dobrze, że ten lud da 
im dopiero siłę, że da on im ten sub,strat, na którym  będą się 
mogli oprzeć i wówczas dopiero w ystąpią do jaw nej walki z w ła
dzą swoją.

W szystko to stało się. Siew wydał owoce. Kraj był wido
wnią doraźnego wybuchu fanatyzmu, o napięciu bardzo Wysokiem. 
Leszno, Stryków , Sobótka, Błonie zapisały się w dziejach osta
tniego roku, jak zapisali sit; i moralni sprawcy i prowodyrowie 
tego ruchu religijnego, noszący obecnie „riasy“ z szerokieini rę
kawami, ojcowie Cyryl i Metody.

Obecnie mamy do czynienia z faktem już dokonanym. Mocna 
i spoista budowa kościoła rzym sko-katolickiego u nas została roz
sadzona. Pierwszy klin został wbity. Obok tego kościoła powstaje 
sekta, oddzielająca się od niego, szukająca własnych dla siebie 
dróg.

Dotąd była ona tylko dyskredytowana. Z ambon padały sło
wa o odszczepieństwio, katolicy prawowierni czuli, że sekta je s t 
nowotworem nielegalnym. Dziś warunki sit; zmieniają. Stosunek 
Judu do sekty łatw o też może uledz zmianie, zwłaszcza, że ma-
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ryawici znaleźli sobie najlepszą drogę do realnej duszy chłopskiej— 
w postaci pozornej bezinteresowności. W ieśniak, który  je s t ubogi 
i niechętnie wydaje grosz nawet na Mszę św., będzie odtąd wi- 
dział w m aryawityzm ie kościół, dający swoim wyznawcom opiekę 
duchową i zaspakajający ich potrzeby religijne za darmo i nie 
spostrzeże się, że opłata zostanie od niego ściągnięta w inny spo
sób, pod postacią dobrowolnych ofiar i składek na cele kultu.

Chwila dzisiejsza je s t chwilą ze wszech miar ciekawą i—nie
bezpieczną. Powiew rewolueyi przeszedł przez cały kraj i niema 
dziś okolicy, w której nie pozostawiłby po sobie takich lub innych 
śladów. Wiele sił, drzemiących dotąd w duszy ludu, obudziło się. 
Wśród tych sił są dodatnie i są ujemne.

Żyjemy w epoce, kiedy ruchy masowe dadzą się rozbudzić 
łatwo, l)o psychika zbiorowa skłonna je s t do przyjęcia i poddania 
się hasłom wszelkiego fermentu. Takich nastrojów  zbiorowości 
ludzkiej nie można mieć na zawołanie. Trzeba na nie wieki nie
raz czekać.

Otóż niew ątpliw ą je s t rzeczą, że tw órcy m aryawityzm u i je 
go przewodnicy obecni zdają sobie z tego sprawę. Mając ręce 
rozwiązane, mając za sobą sankcyę praw a, a więc i przyznaną 
racyę istnienia, będą się starali rozpuścić zagony po całym  kraju
i jednać owce dla nowego kościoła z gorliwością jeszcze większą, 
niż jednali dotąd.

Zbyt dalecy jesteśm y w tej chwili od przypuszczenia, że du
chowieństwo nasze naporu tej fali nie potrafi odeprzeć. Zastana
wiając się jednak nad możliwością ruchu religijnego na szerszą 
skalę, nie możemy taić, że ze stanow iska narodowego byłby on 
dla nas obecnie ruchem niepożądanym, ruchem w prost bardzo szko
dliwym.

Przypuszczalnie J. 10. ks. Arcybiskup M etropolita warszawski 
wyda w tym względzie podwładnemu sobie klerowi odpowiednią 
instrukcyę dla tego nie uważamy siebie za powołanych do wypo
wiadania tu wskazówek i pouczeń. Zaznaczamy tylko fakt, który, 
zdaniem naszem, zarysował sit; poważnie na horyzoncie chwili 
obecnej.

*
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Do najświeższych naśzych zdobyczy kulturalnych należą dwie 
instytucye ogromnego znaczenia dla rozwoju oświaty w kraju. 
Jedną z nich je s t Tow arzystw o wyższych kursów naukowych, 
drugą U niw ersytet ludowy, powołany do istnienia, jako specyalne 
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej.

O wyższych kursach naukowych już pisaliśm y na tem miej
scu w chwili, kiedy ta myśl zaczęła przybierać ksz ta łty  rzeczywi
ste. Zaznaczyliśm y wówczas, że wobec zamknięcia uniw ersytetu 
warszawskiego, stworzenie tego wolnego ogniska nauki narzuca 
się w danej chwili, jako  konieczność, społeczeństwu, posiadające
mu dość sił żywotnych na to, alty się nie pozwolić zepchnąć z dróg 
rozwoju. Dziś więc możemy tylko zaznaczyć, że ówczesne nadzie
je  i przew idyw ania nasze były słuszne. Dzięki ludziom dobrej 
woli instytucya zorganizowała się szybko, dobrze i oto w miesią
cu ubiegłym rozpoczęła już swoją działalność.

Po raz pierwszy od wielu la t na katedrach zabrzm iał język 
w ykładowy polski, język ze wszech m iar powołany do tego, aby 
mógł służyć nauce i prawdzie, której ta  nauka poszukuje. Po raz 
pierwszy od lat wielu przed słuchaczami Polakami stanęli profe
sorowie Polacy, aby nieść im światło, wolne od jakichkolw iek za
barwień narzuconych.

Zgrzyty, tak  często odzywające się w uniwersytecie „urzę
dowym," rosyjskim, który  wśród grona swoich „sił naukowych" 
posiadał takich „bojowników idei," jak  profesorowie Amalickij, 
Filewicz i Kułakowskij, do dziś dnia występujący jeszcze pod 
przyłbicami i bez przyłbic w obronie idei rusyfikacyjnej, k tóra 
nietylko w społeczeństwie rosyjskiem, ale naw et w samem mini- 
steryum  oświaty zaczyna już  tracić g run t pod nogam i-—zgrzyty  te 
umilkły.

W pięknym pałacu Kazimierowskim, gdzie od czasu przem ia
nowania Szkoły Głównej na uniwersytet, w arsztaty  pracy nauko
wej zamienione zostały na kuźnię polityczną, gdzie przez ciąg 
trzydziestu kilku lat nietylko dla nauki polskiej, ale dla nauki 
wogóle nie uczyniono nic, gdzie panowała atmosfera, jak iej nie zna 
żadna uczelnia wyższa w Kuropie zaległa teraz cisza.

Na dziedzińcu porasta traw a. Młodzież, k tó ra  opuściła te 
niury, rozsypała się po świecie i w trudnych warunkach walczy
o swoją przyszłość, wyczekując rozw iązania palącej kw estyi od 
przyszłej Dumy.

Nie wszyscy jednak mogli wyjechać i nie wszyscy mogą cze
kać. Dla tych właśnie Towarzystwo kursów naukowych otworzyło 
podwoje swoich sal wykładowych. I zaroiło się w tych salach
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od młodzieży płci obojej. Szczególnie młodzież żeńska, oddawna 
żądna światła, a niedopuszczana dotąd do uniw ersytetu, napłynęła 
obficie na wykłady z zakresu wszystkich niemal nauk.

Gorliwość i zapał są tak  wielkie, że, jak  tw ierdzą niektórzy, 
zachodzi naw et obawa, czy studya, rozpoczynane tak gorączkowo, 
nie będą na razie chaotyczne. Długo bowiem tam owany przystęp 
do wiedzy w ytw orzył głód, nie liczący się z siłami. A petyty słu
chaczek są tak wielkie, że pragnęłyby one odrazu posiąść w szyst
ko i wskutek tego zapisują się jednocześnie na wykłady, nie ma
jące z sobą nic wspólnego. Ekonomia polityczna, historya, litera
tura, obok biologii, chemii, antropologii—to naraz zawiele.

Przy dzisiejszej specyalizacyi nauk, przy rozległości każdej 
dziedziny poszczególnej, w studyach konieczna je s t pewna plano
wość, pewien z góry zakreślony porządek, pewne stopniowanie 
w przechodzeniu od rzeczy jednych do drugich.

W uniw ersytetach nad metodą i porządkiem studyów czuwa
ją  z jednej strony program y poszczególnych wydziałów, z dru
giej -  sami profesorowie, którzy, z dziekanem wydziału na czele, 
nie szczędzą uczniom początkującym rad i wskazówek. W pro
gram ach wymieniane są przedm ioty główne, obowiązujące każdego
i przedm ioty drugorzędne, nadobowiązkowe. Nadto są tam t. zw. 
collegia yuhlica, mające charakter ogólniejszy i dostępne dla w szyst
kich. Profesorowie zaś poza obrębem wykładów pracują jeszcze 
razem z uczniami w t. zw. seminanjach i tam zapraw iają chętniej- 
szych do samodzielnej, metodycznej pracy w zakresie danej spe- 
cyalnośoi. W ten sposób praca ma swoje określone łożysko, swój 
prąd zasadniczy.

Naturalnie, takiej organizacyi nio można wym agać od staw ia
jącego pierwsze dopiero kroki Tow arzystw a kursów naukowych.
I tam jednak powinna być odrazu zwrócona uw aga na to, aby za
pał i ochota słuchaczów nio szły na marne, to znaczy, aby studya, 
nieumiejętnie pokierowane, nio zniechęcały do samej nauki, aby 
przeciążenie i rozpierzchnięcie się na strony, nio sprow adzały 
z drogi właściwej.

Poruszamy tę  sprawę, bo poruszano ją  już w naszych dzien
nikach. Czynimy to jednak przez życzliwość dla, kursów i przez 
pragnienie, aby pożytek, jaki osiągnie z nich ucząca się młodzież, 
był jaknajw iększy. Trzym ając się zaś zasady, że każde studya, 
naukowo muszą być celowe, że nie idzie w nich o chwytanie lu
źnych wiadomości z rozmaitych dziedzin, ale o przygotowanie 
umysłu do pracy samodzielnej, badawczej i konstrukcyjnej w je 
dnej dziedzinie obranej nie możemy patrzeć obojętnie na zazna
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czający sic; pośród słuchaczów prąd dyletantyzm u naukowego, 
z którym  społeczeństwo nasze powinno i musi zerwać jaknajrychlej.

Nie wątpimy też, że zarząd Kursów, stojąc na tem samem 
stanowisku dołoży starań, aby zapewnić słuchaczom, a zwłaszcza 
słuchaczkom, nie tylko wolną naukę, ale także i pewien niezbędny 
kierunek , bez którego ta  nauka zamiast płynąć nurtem, pogłębiają
cym się nieustannie, łatw o może się stać szeroko a płytko rozlaną 
wodą. Wiadomo tymczasem, że wszelkie cenniejsze perły i rzadsze 
muszle kry ją się w głębinach.

Tyle o kursach naukowych.
Przechodzim y teraz do drugiej instytucyi, przeznaczonej dla 

warstw  szerokich, upośledzonych dotąd, odgrodzonych od św iata 
zdobyczy naukowych murem niedostatecznego przygotowania.

Chcemy mówić o pierwszym w naszej dzielnicy Uniwersytecie 
ludowym, założonym przez Polską Macierz Szkolną.

H istorya uniw ersytetów  ludowych (University extension) do
brze je s t znana. W Szwecyi, Norwegii, Danii, w Anglii, we Fran
cy i, w Niemczech, wszędzie m ają już one swoje dzieje. Nawet 
w Galicyi założony w r. IN98 Uniwersytet ludowy im. Mickiewi
cza, aczkolwiek zszedł na manowce, dzięki zagospodarowaniu się 
w nim żywiołów socyąlistycznych, czyniących z nauki narzędzie 
agitacyi politycznej, a z sali wykładowej — arenę popisów kraso
mówczych dla wysłanników partyjnych —- naw et ten uniw ersytet, 
powtarzamy, nie je s t  bez zasługi dla spraw y rozwoju kulturalnego 
w arstw  robotniczych i ludowych.

IJ nas tylko dotychczasowe warunki nie pozwalały nawet 
marzyć o takiej instytucyi, mimo, że W arszawa oddawna była już 
ogniskiem, w którein istnienie powszechnych wykładów uniw ersy
teckich narzucało się opinii społecznej, jako konieczność. I kto 
wie? Gdyby św iatło mogło być rozniecane wcześniej i łatw iej, 
gdyby ręce nasze nie były tak skrępowane, a warunki istnienia 
nie tak zabójcze—być może, czasy obecne nie były by dla nas cza
sami tak Hmutnemi. Robotnik światlejazy nie szedłby może tak 
łatwo na lep agitacyi zgubnej dla niego samego i dla kraju, hasła 
anarchistyczne nie byłyby przez niego utożsamiane z hasłami re- 
wolucyjnemi, a, doba obecna nie zapisałaby sit; tak krwawo w ży
ciu zbiorowem i w sumieniach jednostek poszczególnych,

Z tem większą jednak uwagą, dziś, kiedy powstał u nas 
pierwszy Uniwersytet ludowy, zwracamy się ku niemu i pytamy, 
co nam przyniesie?

Firma Polskiej Macierzy Szkolnej naturalnie jest. w tym 
względzie rękojm ią wystarczającą, Zapewnia ona mianowicie, że
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Uniwersytet, będzie tein, czem być powinien, to znaczy instytucyą 
ponadpartyjną, niezależną od innych prądów politycznych chwili, 
poświęconą jedynie szeroko pojętym  zadaniom oświatowym.

.Jak się z tych zadań instytucya wywiąże — o tein będziemy 
sądzili w przyszłości, nn razie dzielimy się z czytelnikami tem, 
że praca została już rozpoczęta, że U niw ersytet ludowy już 
dzi ała.

W ykłady rozpoczęte w nim zostały dn. 15 października, są 
więc obecnie w pełnym biegu.

Z liczby zapisanych około 1,800 osób staw iło się na urzą
dzane przez Sekcyę egzam inacyjną w różnych punktach miasta 
egzaminy i zostało zakwalifikowanych do odpowiednich kompletów 
1495 osób, jak  na początek—liczba dość znaczna.

Ogółem utworzono 102 komplety, a z tego: 42 komplety ję 
zyka polskiego i literatury , .‘W arytm etyki, algebry i geom etryi, 
10 historyi Polski w połączeniu z powszechną, 5 geografii, 4 ry 
sunków, 2 nauk społecznych (gospodarstwo społeczne i praw odaw
stwo), 2 przyrody (fizyka i chemia), 2 nauk technicznych (mecha
nika i elektrotechnika), I anatomii w połączeniu z fizyologią i hy- 
gieną i 1 rachunkowości handlowej.

Ogólny kierunek pedagogiczny, polegający na opracowywa
niu programów, dobieraniu prelegentów i kontroli pedagogicznej 
nad wykładami, spoczywa w rękach sekcyi pedagogicznej, która 
rozpada się na podsekcye, stosownie do w ykładanych przedmiotów.

W ykłady w kompletach odbywają się w dni powszednie, po
między 7 '/a a 9'/» wieczorem i w niedziele, pomiędzy 1 a 5 7* po 
południu, w 27 lokalach, przeważnie szkolnych, bezinteresownie 
przez właścicieli szkół użyczonych.

Stroną adm inistracyjną urządzania wykładów kieruje odpo
wiednia sekcya, k tó ra  powołała z grona członków koła opieku
nów, czuwających nad oddzielnemi uczelniami, ci zaś m ają do po
mocy w każdym komplecie gospodarza, wybieranego z pośród 
słuchaczów.

Każdy słuchacz zaopatrzony został w m atrykułę, dającą mu 
prawo wstępu na odpowiednie wykłady, na odczyty, przez Uni
w ersytet urządzane, oraz do czytelni i wypożyczalni książek, znaj
dujących się w lokalu biura Uniwersytetu ludowego.

Czytelnia i wypożyczalnia m ają na celu ułatw ianie słucha
czom korzystania z czasopism codziennych i tygodniowych, oraz 
utrw alenie wykładów za pomocą odpowiedniej lektury. W ypoży
czalnia liczy obecnie prceszło 1000 dzieł różnej treści. N iew ystar
czająca. to ilość, to też Sekcya czytelniami usilnie dążyć musi do
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skompletowania posiadanej biblioteki, zarówno pod wzglądem ilo
ściowym, jak  i jakościowym.

Jednocześnie, chcąc obok nauki zapewnić słuchaczom przyje
mną i nauczającą rozrywką, Koło urządza w ich gronie chóry, 
przedstaw ienia amatorskie, wspólne wycieczki, zwiedzanie muzeów
i wystaw  i w tym celu powołano naw et specyalną sekcyę, wy
łącznie temu poświęconą.

Oprócz wykładów, wygłaszane będą bezpłatne popularne od
czyty na tem aty ogólniejsze.

W szystkie te prace, podjęte na dość szeroką skalę, pociągną 
za sobą wydatki znaczne.

I tak  przewidywana suma na rok bieżący wynosi około (>,000 
rb., czego ani opłata od słuchaczów, pobierana w stosunku 10 g ro
szy za wykład, ani składki członków Koła, liczącego obecnie 150 
osób, pokryć nie mogą. Potrzeba tu  więc stałej i zorganizowanej 
pomocy społecznej.

Pomoc ta  równolegle w trzech powinna iść kierunkach. Prze- 
dewszystkiem Koło Uniwersytetu ludowego musi liczyć dziesięć- 
kroć tylu członków, ilu ich liczy obecnie, a w tedy przy niewiel
kiej naw et opłacie fundusze Koła wzrosną i umożliwią mu rozsze
rzenie swej działalności nietylko na W arszawę, ale i na pobliskie 
m iasta prowincyonalne, jak  Grodzisk, Skierniewice, Łowicz, gdzie 
w dni świąteczne mogłyby się doskonale odbywać wykłady prele
gentów, przybywających na kilka godzin z W arszawy.

Pow tóre w społeczeństwie powinien się przyjąć zwyczaj prze
kazywania Uniwersytetowi ludowemu drobnych chociaż legatów 
pieniężnych, czy to w postaci ofiar jednorazow ych, czy w postaci 
zapisów testam entow ych.

Pod tym względem u nas panuje pewne nieporozumienie. 
Utarło się mianowicie, że opinia publiczna oczekuje takich zapisów 
zazwyczaj od ludzi bogatych, cała natom iast zamożna część naro
du w opinii tej je s t  jakby  wolna od tego rodzaju ofiar. Tym cza
sem w Czechach np. je s t  inaczej. Tam każdy poczuwa się do obo
wiązku legowania jak iejś niewielkiej kwoty ze swego niewielkiego 
m ajątku na rzecz instytucyj narodowych i nie wstydzi się zapisać 
w testamencie skromnej kwoty 50 lub 100 koron Matioy czeskiej. 
/  tych drobnych legatów  tw orzą się jednak sumy p rzerasta jące  
owe wielkie zapisy, na które u nas niejedna instytucya czeka na- 
próżno dziesiątki lat. Gdyby więc ten zwyczaj’ przyjął sic; i u nas 
Uniw ersytet ludowy miałby nigdy nie wysychające źródło do
chodów.
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Trzeciego wreszcie rodzaju pomocą jest pomoc w naturze— 
w książkach i w materyałacłi naukowych, które nieraz zamknięte 
w prywatnej bibliotece leżą bez użytku, a ofiarowane P. M. S. 
mogłyby wzbogacić biblioteką Uniwersytetu ludowego.

Instytucya, w której się będzie kształcił lud polski, która 
otworzy nowe światy przed umysłem robotnika, a z czasem i przed 
umysłem wieśniaka, nie może być obojętna dla czującego i myślą
cego ogółu.

Ogół ten musi zdawać sobie sprawę z tego, że obok potrzeb 
kulturalnych wyższego rzędu, obok ofiar, łożonych na zakładanie 
muzeów, pracowni naukowych, akademii umiejętności, przybytków  
sztuki i t. d. istnieją potrzeby mniejsze, a o wielo pilniejsze.

Narody bogate i oświecone mogą z całą swobodą myśleć
0 wyższych piętrach gmachu swojej kultury, o nadbudowach i or- 
namentacyi. Narody tak ubogie i tak w rozwoju swoim cofnięte, 
jak nasz, za swój’ najpierwszy obowiązek muszą uważać noszenie
1 składanie drobnych cegieł pod budowę tego, co dopiero wspól
nym trudem wszystkich ramion i wspólnem ukochaniem serc w szyst
kich stanie powoli, wzniesie się stopniowo i stopniowo dosięgnie 
tych wyżyn, jakich sięga gdzieindziej.

Zapewne dumą naszą byłoby, abyśmy już dziś mogli doró
wnać innym, ale obowiązkiem naszym jest skupiać się obecnie 
w pracy przy zakładaniu fundamentów. Dobra szkoła elementar
na, szkoła na wskroś polska, chowająca dzieci w duchu narodo
wym, dobra szkoła średnia i dobry uniwersytet ludowy, dostępny 
dla szerokich, łaknących światła mas i masy te prowadzący ku 
ideałom obywatelskim—oto nasz program na dzień dzisiejszy, pro
gram, od którego wykonania zależy przyszłość narodu.

Walka z ciemnotą, walka z anarchią, walka z tem i pierwiast
kami rozkładowemi, jakie w duszy polskiej wyhodowała długole
tnia niewola, musi się odbywać pod jednym tylko sztandarem, na 
którym wypisano jest hasło jednakowo popularne wśród wszystkich 
purtyj i stronnictw, hasło oświaty, rzucającej dobre ziarna w umy 
sły, siejącej prawdę i miłość tam, gdzie dotąd fałsz i obłuda, 
kłamstwo i nienawiść tak łatwy miały przystęp.

Dusza ludu polskiego jest jak pole porastające chwastami. 
Hędzie ono polem rodzajuem i rozzłoci się „zbożem rozmaitem,“ 
jeżeli wyrwiemy z niej te chwasty i uprawimy ją starannie.
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Wiadomości jfoukowe, £ilerackie 
i bibliograficzne.

Z AKADEMII r TOW ARZYSTW  NAUKOW YCH.

— Akademia Umiejętności w Krakowie wydala tom XI-ty S p r a w o z d a ń  
/, c z y n n o ś c i  1'oninnzEŃ pod redakcyą sekretarza generalnego, Bolesława Ula- 
nowskiego, ze współudziałem sekretarzy wydziału. Tom ten zawiera w ze
szycie pierwszym:

(Styczeń). Bibliografia. I. .J. Tretiak: O nieznanych pamiętnikach Mi
kołaja Malinowskiego, jako ważnym przyczynku do historyi prześladowania 
Filaretów w Wilnie; II. Ił'r. Bujak: W sprawie kartografii historycznej;
Ij. Sternbach: Rerum Slavicarum 1'ontes Byzantini;- K. Potknński: Studya nad
XIV w., zajęcie Wielkopolski przez kokietka; III. T. Browicz: Topografia 
dróff żółciowych śródzrazikowych w normalnej wątrobie ludzkiej; E. Jan
czewski: Species generis Ribes, II subg. Ribesia ot Coreosma; St. Niemen- 
towski: Oksycbinakrydyna i florchinyl; L. Marchlewski i A. K o r c z y ń s k i :

O składu, korzeni Datisca cannabina; O. Gittelmaclier-Wilenko: O hippoko- 
prosterynach;-- J. Siemiradzki: Fauna warstw paleozoicznych Podola; i*. Ko
ziński: O budowie histologicznej serca u małży; li Sabat: Wpływ p r o m i e n i  
radu na przewodnictwo elektryczne elektrolitów;- A. W r z o s e k :  Znaczenie dróg 

oddechowych, jako wrót zakażenia w warunkach prawidłowych.
W Zesz 2, luty. Bibliografia. I. J. Kallenbach: Nieznane artykuły A. Mi

ckiewicza w Tribune des peuples; .1. Rozwadowski: Słownik narzecza cygań
skiego w Zakopanem;— W. Klinger: Arnbrozya i Styks, a woda żywa i mar
twa;- II. Kr. Piekosiński: Polska w w. XVI pod względem rozsiedlenia się 
szlachty; M. Rostworowski: Prawno-administracyjna strona budżetów Król. 
Kongresowego lHKi —IHiM);— III. H. Zapałowicz: Krytyczny przegląd roślinności 
(łalicyi;- St. Niemcntowski: O azoacetanilidzie; .1. Brzeziński: Myx<monas bc- 
tar, pasorzyt buraka; W. Friedberg: Zagłębie mioceńskie Rzeszowa, cz. II;
W. Złobicki: Pomiary napięcia powierzchownego metodą małych baniek.

W Zesz. H, marzec. Nekrologia. Bibliografia. I. .1. Rozwadowski: Kryty" 
czne uwagi o praojczyżnie Słowian (studya nad nazwami wód s ł o w i a ń s k i c h ,
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<‘z. II); r. Sinko: Studya Nazianzenica I. De collationis apud Gregorium Na- 
zianzentim usu e< de Terrae et Maris contentione quadam Pseudo Gregoria- 
na; A. Brllckner: Projekt ustalenia pisowni polskiej;—  II. Stanisław Krzyża
nowski: Przyczynki do literatury politycznej X V  wieku; Fr. Papee Metryka 
Koronna w Warszawskiem Arcliiwum głównem i jej znaczenie dla historyi
XV wieku; — Józef Siemieński: Organizacya sejmiku ziemi Dobrzyńskiej; Ł. 
Czubek: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia;— III. M. Radwań
ska: Przednie serce limfatyczne żaby; M. Smolucliowski: O średniej drodze 
cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi; li. Namysłowski: Wielopo- 
staciowość CoUetotrichum Janczewskii.

—  T o w a r z y s t w o  o p i k k i  n a d  i i i s t o u y c z n k m i  p a m i ą t k a m i  i z a b y t k a m i  

s z t u k i  i k u l t u r y  p o l r k i e j  w W a h s z a w i r . Dnia 27 października w sali Mu
zeum Przemysłu i Rolnictwa odbyło sit; pierwsze organizacyjne zebianie To
warzystwa. Przybyło na zebranie osób HI. Po zagajeniu zebrania przez jed
nego z głównych inicyatorów Towarzystwa, mec. Wł. Powichrowskiego, za
proszono na przewodniczącego p. Adama Bonieckiego, który ze swej strony 
powołał pp. Al. Kraushara, ks. rektora Rakowskiego, Eug. Phulla i Itr. Kru
szyńskiego, a na sekretarza mec. Powichrowskiego.

Po gorącem przemówieniu o potrzebie Towarzystwa poświęconego kon- 
serwacyi zabytków w kraju tutejszym i o zasługach organizatorów, przewo
dniczący dał głos p. Powiclirowskieinu, który dał następujące sprawozdanie 
z dotychczasowych organizacyjnych czynności Towarzystwa:

Po przedwstępnych, prywatnych naradach, omawiających potrzebę i ko
nieczność jaknajrychlejszego założenia Towarzystwa konserwacyi naszych naro
dowych pamiątek, prawie rok temu, bo w dniu 4 listopada 15)()5 r., odbyło się 
pierwsze posiedzenie, obradujące nad szkicem ustawy. Ustawa została wy
pracowana, nie przedstawiano jej jednak do legałizacyi w oczekiwaniu zmia
ny procedury prawnej, dawniej wielce utrudnionej. Dopiero po ogłoszeniu 
nowego prawa dn. 8 czerwca r. b. zwołane zostało zgromadzenie dla podpisa
nia ustawy, a 28 czerwca r. b. ustawa nasza została zatwierdzoną przez ko- 
inisyę gubernialną warszawską i wniesioną do rejestru stowarzyszeń i związ
ków pod JNii H.

Czas feryj letnich obrócono na pozyskanie członków dla naszego Towa
rzystwa. Organizatorowie z przyjemnością zaznaczają, iż powstanie naszego 
Towarzystwa przyjęto zostało we wszystkich dzielnicach Polski z gorącą sym- 
patyą i uznaniem, a życzenia powodzenia ze wszech stron towarzyszyły na
szym pracom organizacyjnym. Na skutek porozsyłanych zaproszeń zapisało 
się w biurze tymczasowem Towarzystwa 1(>H członków; gdy jednak wielu 
przyszłych członków-korespondentów Towarzystwa, którzy szczególne okazują 
zainteresowanie się naszą instytucyą, dotychczas nie przysłało wykazów po
zyskanych członków, można się spodziewać, iż liczba członków w obecnej 
chwili wynosi conajmniej paręset. 'A powyższej liczby 10.') członków, na człon
ków założycieli, z wkładem jednorazowym conajmniej 100-u rubli zapisało się 
osób 1-1, na członków-protektorów osób Ki, na członków zwyczajnych osób <>(>.
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Prócz tego zapisało się na członków Towarzystwu, bez ściślejszego określenia 
do jakiej kategoryi życzą sobie być zaliczeni, osób .'17. Fundusze, wpłacone 
już przez członków Towarzystwa, wynoszą rb. U.'12, zadeklarowano fundu
szów na sumę rb. 1044;— ogółem wpłacono i zadeklarowano rb. 217(>.

Organizatorowie uważają za swój smutny obowiązek wspomnieć o cię
żkiej stracie, jakie nasze, choć jeszcze nie/,organizowane, Towarzystwo ponio
sło przez śmierć zasłużonych naszych historyków ś. p. Aleksandra Rembow
skiego i Hieronima Lopacińskiego, którzy z całą gotowością przyrzekli swój 
czas i pracę poświęcać Towarzystwu. Nielitościwa śmierć niedozwoliła im 
spełnić swych obietnic, za które, choć niespełnione, winniśmy wyrazić im na
szą wdzięczność: wzywamy Panów do uczczenia ich przez powstanie.

Niezależnie od sumy rb. 2170, która wyobraża obecny majątek Towa
rzystwa, pospieszyło kilku członków z darami na rzecz Towarzystwa w for
mie dzieł przez siebie wydanych, objętych oddzielnym spisem, a nadto otrzy
mało Towarzystwo nader szacowny dar, mianowicie muzeum wykopalisk i ró
żnego rodzaju starożytności, ofiarowane przez pana Antoniego Barszczewskie
go, kilkiunorgowego gospodarza z Drohiczyna, gub. Grodzieńskiej. Za 
to obywatelskie serce, okazane przez włościanina polskiego naszej narodowej 
instytucyi, składamy panu Barszczewskiemu serdeczne podziękowanie i tuszy
my sobie, że i Szanowne Zgromadzenie uczucia nasze podzieli.

Dar ten, ofiarowany przez biednego, w pocie czoła pracującego rolni
ka, to piękny zadatek naszej jedności i solidarności narodowej. W pracy pu
blicznej iść razem wszyscy, ramię przy ramieniu, winniśmy ku wspólnemu, 
wzniosłemu i szlachetnemu celowi odrodzenia ojczyzny.

Instytucja nasza ma zająć skromną w tej pracy placówkę: konacrwacyi 
zabi/tlców przeszłości. 1’ięknemi słowy umiłowanie przeszłości wyraził, jeden 
z trójcy poetów, Krusiński: „Przeszłość im ilalsza, tem urodziwsza: im nrodziirsza, 
tem od serc ludzkich kochańsza.'1 fnstytucya nasza powstaje właśnie na gruncie 
głębokiego umiłowania przeszłości, jej pomników i zabytków. Milczące ruiny 
i zwaliska zamczysk, grobowce w zbroicach zakutych rycerzy, mroczne świą
tynie średniowieczne—mają dla naszych serc niewypowiedziany urok; płynie 
z nich, jakby wiekuista pieśń tryumfu, radości i sławy narodowej, lub jęk bó
lu i rozpaczy. To też, jak czuła matka troskliwie pielęgnuje swą dziatwę, 
by ją zachować w zdrowiu moralnem i fizycznem, i dzieci byłyby niewdzię
czne, gdyby jej nieodpłaciły wzajemną miłością i sercem, tak i my niebyliby- 
śmy godnymi synami tej naszej Matki, Ojczystej ziemi, gdybyśmy nie uszano
wali jej pamiątek, jej sztuki i kultury. Zachowywanie naszych n a r o d o w y c h  

pomników, zabytków sztuki i kultury, tak prahistorycznych, jako też i no
wszej epoki, zabezpieczenie od zagłady i zniszczenia, zinwentaryzowanie ich, 
by naród wiedział, jakie skarby posiada, mimo zmiennych kolei losu i spusto
szeń, jakim ojczyzna nasza ulegała, możliwe gromadzenie zabytków sztuki 
i kultury, aby w przyszłości w Warszawie, w tem sercu naszej ojczyzny, 
otwarte, b y ł o  na użytek publiczny Muzeum Narodowe, naukowe o p r a c o w a n i e  

pomników historycznych i zabytków, jako przyczynek d o  dziejów naszego 
życia politycznego, kulturalnego i cywilizacyjnego stanowić będzie naszą
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pracę twórczą, kulturalną, którą najlepiej i najskuteczniej przysłużymy się 
sprawie publicznej.

l)o pracy tej wzywamy wszystkich bez różnicy płci, wieku i poglądów 
politycznych i ośmielamy si<; twierdzić, że nikt nie może i niema prawa wy
łączać się od współudziału w Towarzystwie i jego pracach. Ustawa, pisana 
w duchu pozyskania dla Towarzystwa najszerszych kręgów społecznych, ozna
cza minimum składki członkowskiej (rubla), dzięki czemu przystąpienie do 
Towarzystwa jest możliwem dla każdego bez względu na jego położenie 
majątkowe Każdy członek Towarzystwa od dnia dzisiejszego, jako da
ty ostatecznego ukonstytuowania się naszego, nieoglądając się na zarząd, 
powinien roztaczać opiekę nad pamiątkami historycznemi, zapobiegać w mia
rę możności, aby im się jakakolwiek bądź szkoda i krzywda nie działa, sygna
lizować zarządowi niebezpieczeństwo, grożące historycznym pamiątkom i za
bytkom, propagować w społeczeństwie idee, cele i zadania Towarzystwa i do
piero przy lakiem zespoleniu moralnem i łączności duchowej członków Towa
rzystwa z jego zarządem, cele i zadania Towarzystwa mogą być osiągnięte. 
Dlatego założyciele proszą Was usilnie, Szanowni Panowie, abyście, przez 
uiszczenie składki członkowskiej i wybór na dzisiejszem zgromadzeniu człon
ków zarządu, nie uważali swych obowiązków, jako członków naszego Towa
rzystwa, za spełnione, abyście tym sposobem nie zwalali na barki zarządu ca
łej pracy, który pomimo najszczerszej chęci nie podołałby ogromowi pracy, 
lecz wybierając członków zarządu miejcie to na myśli, że wybieracie tylko 
kierowników, a pracownikami Wy sami jesteście i za owocną działalność tej 
instytucyi będziecie Wy moralnie przed społeczeństwem odpowiadać. W tym 
względzie organizatorowie zwracają się przedewszystkiem do Panów człon
ków Towarzystwa, na prowincyi zamieszkałych, którzy, grupując się koło 
członków korespondentów w miejscowe kółka, wielkie usługi na polu pielę
gnowania naszych pomników i zabytków kultury naszej oddać mogą.

W końcu organizatorowie uważają za obowiązek usprawiedliwić się, 
dlaczego wzywamy Was, Panowie, do pracy i powołujemy do życia Instytu- 
c.vę w tak ciężkich, jak obecne, warunkach? dlaczego nie odłożyliśmy otwo
rzenia tej Instytucyi do lepszych czasów?... Na to odpowiedź bardzo pro
sta... Dopóki trwała epoka, w której, jak obrazowo Słowacki mówi: „cie
mność była moim towarzyszem i ciemność była moim krajem... '1 gdy ciężki 
ucisk biurokratyczny skrępował i obezwładnił nas do wszelkiej akcyi publi
cznej, wtedy widok zapadających się w gruzy naszych wspaniałych zamczysk, 
baszt, pomników naszej wielkiej przeszłości, zatracanie i marnowanie się na
szych narodowych, najdroższych pamiątek, przejmowało nas bólem bezmier
nym i zgrozą, lecz skrępowani niewolnicy nic na to poradzić nie mogliśmy. 
Obecnie, po tyloletnim ucisku, ukazał się mim rąbek lepszej przyszłości i gdy 
okowy nieco zelżały i daną nam jest możność pracy kulturalnej, to dalsze wy
czekiwanie byłoby grzechem przeciwko naszej godności i honorowi narodo
wemu, bylibyśmy karłami wielkich przodków, wyrodnymi ich synami! Oto 
pobudki, które kierowały założycielami i dodały im śmiałości odwołać się do 
pracy i ofiarności społeczeństwa, znajdującego się w lak ciężkich i trudnych
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warunkach ekonomicznych i moralnych, ;i minio to zniewolonego tyle naraz 
ponosić ofiar dla pracy społecznej, jaka zawrzała na wszystkich kierunkach 
i na wszystkich polach oświaty, kultury i bytu ekonomicznego. Kraj wyba
czył organizatorom tę śmiałość, skupiły się w Towarzystwie siły naukowe 
i fachowe do wspólnej pracy, są i fundusze, które z każdym dniem wzrastać 
będą, dlatego Hz. Panowie zdążajmy wytrwale ku urzeczywistnieniu naszych 
ideałów, a zagrzani przykładerti kmiecia polskiego i nauką, jaką z jego daru 
wysnuć powinniśmy, pracujmy wytrwale dla tej nawskroś narodowej Instytucyi, 
której iSz. Panowie, wybierając zarząd dajecie życie i powołujecie ją do real
nej, a skutecznej pracy ku odrodzeniu Ojczyzny...

Po tej przemowie, nastąpił wybór dziewięciu członków zarządu Towa
rzystwa. Wybrani zostali: pp. Tadeusz Korzon i Zygmunt Gloger (po 81 gł.), 
Eruzm Majewski (78 gł.), Włodz. Powichrowski (74 gł.), Aleksander Krausliar, 
Józef Dziekoński i Władysław Marconi (po 78 gł.), Franciszek Pułaski (04 gł.), 
hr. Adam Krasiński ((W gł.), Pius Weloński (00 gł.), Konstanty Wojciechowski 
(54 gł.), Kazimierz Broniewski (58 gł.), Adolf .1 chi wieki (47 gł.), Antoni Strza- 
łecki (40 gł.) i Andrzej Rotwand (80 gł.).

Od tej chwili Towarzystwo zaczyna funkeyonować i należy przypuszczać, 
że poparte życzliwością społeczeństwa, rozwijać się będzie stale, wypełniając 
tak ważną pracę naukową i kulturalną.

B I B L I  O G R A F I A.

TKOLOG1A. FILOZOFIA.

A l t  d a  n t  G a h r y k i . a : Papieże i lud. („Papes et Pa,ysant“) Przez... Nowe 
wydanie poprzedzone listem jego etninencyi Kardynała Ratupolli, sekretarza 
stanu jego świątobliwości Leona XIII. Warszawa, 1000. Nakład, księg. M- 
Szczepkowskiego. 8-o, form. podł., str. 08.

K i h ( ! i i i : i i  K a r o l  J ó z k f , biskup tyt. malleński, sufragan przemyski: Ka
zania i przemowy pasterskie do ludu wiejskiego. Tom II, obejmujący czas od 
pierwszej niedzieli postu do Zielonych Świątek włącznie. Przemyśl, 1!H)0. 
Nakład. A. .lusyńskiego. 8-o, str. 482.

Już M a t h i i s z , K s .: Nauki wiary katolickiej. Podręcznik dla szkół ś r e d 

nich. (Jzęść I. Wydanie drugie. Kraków, 1000. Nakład, autora. 8-o, str. 185.

J k y o n s  Stan Ł h  y  W.: Logika, objaśniona figurami i pytaniami. Prze- 
tłóimiczył z upoważnienia rodziny autora Henryk Wernic. Wydanie trzecie. 
Warszawa, 1.007, Bibl. Naukowa. 8-o, str. 182.
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L e m a ń s k i  J a n : Książnica polska. Tom •'). Nowenna czyli dziewięćdzie
siąt, dziewięć dytyrambów o szczęściu. Warszawa-Lwów, l!K)(i. Druk Piotra 

Laskauera i Sp.

L u b e o k i  K a z i m i e r z , D r .: Matka Boska w cywilizacyi polskiej. Lwów,
1905. Nakład, księg. polskiej B. Połoniecldego. 8-0, str. 10.

M o r a w s k i  M a r y a n , K s . T. .J.: Celowość w naturze. Studyum przyrod- 
niczo-filozoficzne. Wydanie czwarte, niezmienione. Kraków, 15)06. Nakład, 
redakcyi „Przeglądu Powszechnego.“ 8-0, str. 822.

T e n ż e : Wieczory nad Lemanem. Wydanie czwarte niezmienione. Kra
ków. 8-0, str. 363.

S c h a n z  P a w e ł , Dr.: Apologia chrześcijaństwa. Przekład Walerego Go- 
stomskiego. Z trzeciego wydania niemieckiego. Część H-ga. Bóg i objawie
nie. Tom II. Warszawa, 1006. Bibl. Dzieł Chrześcijańskich. Skład główny 
w księgarni Gebethnera i Wolffa. 8-0, str. 211 4- od 113 do 128.

S t r a s z e w s k i  M., D r . P r o f .: Wykłady psychologii. Kraków, 1900.

S y g a ń s k i  J a n , K s . T. J . :  Monografia obrazu M. B. Pocieszenia... w ko
ściele lwowskim O. O. Jezuitów. Lwów, 1900.

Z a d a n i a  dzisiejsze... katolicyzmu w Polsce. Ankieta „Przeglądu Po
wszechnego.“ Kraków, 1900. Nakład, redakcyi „Przeglądu Powszechnego.“ 
8-0, form. duży, str. XVI -f- 30 -f- 531.

H I S T O R Y A .

A s k e n a z y  S z y m o n : Książe Józef Poniatowski, 1701! 1813. Wydanie 
skrócone przez W. St. Warszawa, 1900. Nakład. Gebethnera i Wolffa. 8-0, 
str. 51.

B e l f o r t -B a x  E .: Historya rewolueyi francuskiej. Przełożył z 3-go wyd. 
angielskiego A. T. Warszawa, 1900. Tom 7 Biblioteki społecznej. Skład 
główny w księg. Powszechnej. 8-0, str. 132.

B e r o  M i k o ł a j , P r o i  .: Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. Prze
kład z rosyjskiego. Cz. III. Warszawa, 1900. Bibl. Dz. Wyb. Nr. 448. 8-0 , 
str. 115.

B u k o w i e c k a  Z.: Mała historya Polski. Kraków, 1900. 8-0, str. 150.

D ę b i c k i  L u d w i k : Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia. Z ilu
stracjami. Ser. II. T. I. Spółka Wyd. Polska, Kraków, 1900. 8-0, str. 319.

D e m b i ń s k i  B r o n i s ł a w : Albert Sorel. Kraków, 1906. Skład głów. w księ
garni G. Gebethner i Sp. 8-o, str. 29.

Dzierżanowska M a r y a : Dzieje ojczyste. Poiiręcznik do nauki na kla- 
N<i I i II. Warszawa, 1900. Nakład. J. Fiszera. 8-0, str. 188.

O u m p ł o w i c z  L u d w i k : Z okazyi „Szkiców" Tadeusza Wojciechowskiego. 
Odbitka z „Przeglądu Historycznego.” Warszawa, 1900. Skład głów. w księ
garni E. Wende i Sp. 8-0, str. 32.



K o p k ę  W i k t o r : Wspomnieniu z ostatnich l a t  Rzeczypospolitej krakow
skiej. Wydał Stanisław Estreicher. Kraków, 1900. Nakład. Tow. Miłośników 
historyi i zabytku Krakowa. Iłiltl. krakowsku Nr. .'U. 8-0, str. XXI -f 158.

K o r z o n  T a d e u s z : Historya nowoczesna (1788 180.")). Przez... Zeszyt 1. 
Warszawa, liKKi. Nakład. Gebethnera i Wolffa. 8-0, str. XII -j- 25G.

T e n ż e : Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta. Dopełnienie 
przy wydaniu drugiem. Kraków, 1900. Nakład, autora. 8-o, str. LX XX V I.

K r a u s h a r  A l e k s a n d e r : Nowe przyczynki do dziejów żywota i spraw 
Olbrachta Łaskiego, wojewody sieradzkiego (1583- 1(105). Kraków, 1!)(Hi. 8-0, 
str. 129.

K u n i ń s k i  E r n e s t : Księżna Tarakanowa. Opowiadanie na tle dziejów 
polsko-rosyjskich. Z ilustracyami i faksymiliami. Lwów, 1907. Polskie Tow. 
Nakładowe. 8-0, str. 300.

M u z e u m  n a r o d o w e  polskie w Rapperswilu. Z licznymi ilustracyami. 
Kraków, 1900. Nakład. Dyrekcyi Muzeum. 8-o, str. 108.

N i k d e u s t e t t e r : Terroryzm Paskiewicza. Relacya Niederstettera, gen. 
konsula ruskiego w Warszawie z 20 września 18.‘!1 r. Wydał dr. Adolf Stern. 
Kraków, 1900. 8-0, str. 2(1.

N i t m a n  K a r o l  .)., D r .: Tadeusz Kościuszko i jego sławna bitwa pod 
Racławicami. Opowiedział... Wydawnictwo ludowe; rok XXV , książeczka IV. 
Lwów, 190li. Wyd. 2. Nakładem Komitetu wydawnictwa dziełek ludowych. 

8-0, str. 64.

P l a g ę  K a r o l : Monety bite dla prowincyj polskich przez Austryę i Pru
sy, oraz monety wolnego miasta Gdańsku, Księstwa Warszawskiego i w oblę
żeniu Zamościa. Kraków, 1900. I-o, str. 3!) f  VIII.

R o c z n i k i  Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. XI. Toruń, 1900. Na
kładem Tow. Nauk. 8-0, str. 205.

Rok XII, str. 129- 100.

R o z p r a w y  A k a d e m i i  U m i e j ę t n o ś c i . Wydział historyczno-filozoficzny. 
Serya II. Tom XXIII, ogólnego zbioru, tom 18. Kraków, 1900. Nakład. Akad. 
Umiej. 8-0, str. .'122.

Z i e l o n k a  .Ia s t r z i j i i i k u  L u d w i k : Wspomnienia z Syberyi od roku 1803 
1889. Kraków, 1908. Spółka wydawn. Polska. 8-0, str. 320,
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H I S T O R Y A  l> I T  E  Ił A 'I' IJ R Y .

B o ii i n  R o m u a l d  A.: o „Panu Tadeuszu" Adama Mickiewiczu. Spostrze
ż e n i u  i uwagi z dołączeniem szczegółowej treści i charakterystyki osób dla 
młodzieży szkół średnic,li. Lwów, 1905. Nakład, księg. Kohlera. I8-0, str. 99.

B r z o z o w s k i  S t a n i s ł a w : Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyj
skiej. Lwów, 1900. Nakład, księg. II. Altenberga. 8-0, str. 120.



I I a i i n  W i k t o r : Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku. Lwów, 
Nakł. Tow. dla popierania nauki polskiej. 8-0, str. 133.

K o s s o w s k i  S t a n i s ł .: Brodzińskiego tłómaczenia pieśni ludowych. Przy
czynek do dziejów zajęcia się twórczością ludową w literaturze polskiej. Lwów, 
1000. Nakł. Tow. pryw. gimn. żeńskiego. 8-0, str. 45.

P h z k w ó s k a  M a ii y a  C z k s l a w a  (Hklia): Eliza Orzeszkowa. Trzeci tysiąc. 
Lwów, 15)0(5. Nakł. księg. H. Altenberga. 8-0, str. 100.

T a r n o w s k i  S t: Przemówienie przy otwarciu z j a z d u  naukowego im .  

Mikołaja Reja w Krakowie, dnia 1 lipca 100(5 r. Kraków, 1000. Nakł. autora. 
Spółka Wydawnicza Polska. 8-0, str. 1(>.

W i e k  x i x . Sto lat myśli polskiej Życiorysy, streszczenia, wyjątki. Pod 
redakcyą Ign. Chrzanowskiego, Henryka Galla, Stanisława Krzemińskiego. 
Toni I. Wypisy NŁ 1— 142. Warszawa, 1000. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8-0, 
str. XVIII t-480.

W o .i c i k u h o w s k i  K o n s t a n t y , D ii .: Zagadnienia społeczne w  powieści 
polskiej w XVIII i początkach XIX w. Lwów, 1000.
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F  I L  O L  O G  I A.

AHCHIV 1'ilr slavische Philologie unter Mitwirkung . . . lierausgegeben 

von V. .lagić, str. .128 138. Urilckner, Geschichte der russischen Literatur, an- 
gez. v. Alexius Wesselofsky, sir. 130— 142. Brilckner, Uber Nikolaus Rej, Kri- 
tisclie Studien, angez v. W. Neliring, śtr. 142 145. 'I'. Grabowski: Literarische 
Studien, ang. v. 1). Prohaska, str. 145 150.

K h ó i j ń s k i  K a z i m i k h z :  Pisownia polska. Na podstawie podręcznika prof.
A. Kryńskiego, tudzież uchwał komisyi językowej Ak Um. i zjazdu Rejow- 
skiego, zebrał . . . Lwów, 1007. Nakł. księg. Matuszewskiego i Meinharta. 
8-0, str. 118.

Ma i . e c k i  A n t o n i . Gramatyka języka polskiego szkolna, wyd. dziesiąte. 
Lwów, 1000. Nakł. autora. 8-0, str. 280.

P R A W  O.

DtiniKŃKKi At,.: Glówszczyzna w Statucie litewskim trzecim. Napisał... 
Studya nad bistoryą prawa polskiego, wydawane pod redakcyą Oswalda Bal- 
zura, t. II, zesz. 3. Lwów, 1000. Warszawa, K. Wende i Sp. 8-0, str. 78.

Zou, F r y d e r y k  (s t a r s z y ), Piiok. Un i w . ,Ia u . Pandekta czyli nauka 
rzymskiego prawa prywatnego. 'I’. I. Ozęść ogólna w połączeniu /. historyą 
źródeł prawa rzymskiego. Wydanie drugie poprawione. Kraków, 1000. Nakł. 
Sp. Wydawn. Polskiej. 8 0, format duży, str. X ) 534.
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S Z T  U K  A.

B i k g a s  B o l e s a w : Album. Paris, l!)()(i. Louis Tlieuveny. Warszawa, 
księg1. Naukowa. 8-0, str. 77.

K o z i c k i  W ł a d y s ł a w , Dr.: Św. Sebastyan. Studyum porównawczo z dzie
jów sztuki włoskiej (24 ilustracyj w tekście,). Kraków, 1000. 8-0, str. 138.

M i c h a ł  L i t y ń s k i : Rys dziejów Sztuki Starożytnej. Lwów, 1000. Na
kładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta. 8-0, str. 105.

S p r a w o z d a n i a  Komisyi do badali Historyi Sztuki w Polsce. Tom VII, 
zesz. IV, Kraków, 190(i. Nakładem Akademii Umiejętności. Skład główny 
w księgarni Spółki wydawniczej Polskiej. 8-0.

S p r a w o z d a n i e  dyrekcyi Muzeum Naród, w Krakowie za r. 1005. Nakł. 
Muz. Nar. 8-0, format, duży, str. 33.

— grona c.-k. konserwatorów i korespondentów Galicyi wschodniej. Te
ka tom III styczeń, kwiecień 1000. Lwów, 100(1. 8-0, str. !).

— wydawnictwa wydziału towarzystwa opieki nad polskimi zabytkami 
sztuki i kultury za r. 1005. Kraków, 1000. Nakł. Towarzystwa. 8-0.

Taine H i p o l i t : O Ideale w sztuce, z dzieła „Philosophie de l’art“, cz. V, 
streścił Stanisław Brzozowski. Warszawa, 1000. Wyd. M. Arcta. Książki dla 
wszystkich Nii 311. l('-o, str. 10(5.

Ż m i g r o d z k i  M i c h a ł , D r .: Historya sztuki w Polsce. Najkrótszy zarys. 
Wykłady na kursach im. Baranieckiego w r. 1005/0. Kraków, 1000.

N A U K I  P R Z Y R O D N I C Z  E.

A t ł a s  o k o ł o *o c z n y  G a l i c y i : Tekst do zeszytu dziewiętnastego. Oprać, 
dr. Wilhelm Kriedberg (z 5 rycinami). Kraków, 1000. Nakł. Akademii Um., 
Sp. Wyd. Pol. 8-0, str. 37.

M i c z y ń s k i  , lóż Ki'": Gospodarka przyrody. Wstępne wiadomości /, ko
smografii, fizyki, chemii i geologii. Dla młodzieży rolniczej ułożył . . . Nowy 
Sącz, 1000, Nakł. .1. K. .Jakubowskiego. Skł. głów. w księg. Gebethnera 
i Wolfla. 8-0, str. 170.

Z a p a ł o w i c z  H u g o : Krytyczny przegląd roślinności Galicyi. 'I'. I. Kra
ków, 1000. Nakł. Ak. Umiej. Spółka Wyd. Polska. 8-0, format duży, str. 
VIII 1-200.

S p r a w o z d a n i u  Komisyi fizyograficznej, obejmujące pogląd na czynności 
dokonane w ciągu rok 1001, oraz materyały do fizyogralii krajowej t. 38 (z 1 
ryciną w tekście i 0 tablicami w osobnym zeszycie). Kraków, 1900. Nakł. 
Akad. Umiej, 8-0, format duży, str. XXVI t-83 (-100 | 27.
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M E  D Y  C Y  N A.

D o m a ń s k i  S t a n i s ł a w , D r . p r o f . U n i w . .Ta g i e l l .: O gruźlicy. Lwów, 
1906. Nakł. Macierzy Polskiej. Skł. głów. w księg. G. Gebethnera i Sp. 
w Krakowie. 8-0, str. 91.

D r o b a  S t a n ., D r . i  K u c e r a  P a w e ł , D r .: Badania epidemii zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych w Galicyi w r. 1900. Opracowali dr. S. 1)., docent 
pryw. bakter. Uniw. .lag. w Krakowie i dr. P .  K., doc. pryw. anatomii patol. 
uniw. we Lwowie. Kraków, 1900. 8-0, str. 125, tablic 5 i mapy 2.

S a n a t o r y u m  d-ra Maryana Hawranka w Zakopanem pod kierownictwem 
d-ra Brzezińskiego. Zakopane, 1906. Nakł. Sanatoryum. 8-0, str. 8.

P O W I E  Ś C. —  P O E  Z Y A.

o ’A n n u n z i o  G a b r i e l e : Niewinny. Lwów, 1900. Nakł. księg. Polskiej
B. Połonieckiego. 8-0, str. 340.

B i e g  a s  B o l e s ł a w : Owczarek. Lechit. Dwa obrazy dramatyczne, przez... 
Warszawa, 1900. Skład głów. w księg. Naukowej. 4-o, .str. 104.

B l i z i ń s k i  J.: Pan Damazy, komedya konkursowa w 4-ch aktach. Lwów,
1906. Nakł. księg. H. Altenberga. 8-0, str. 62.

O o u r t k l i n  J e r z y : Spokój domowy, komedya w 1 akcie. Przekład Ma
ryi Kinklówny. Lwów, 1900. Nakł. księg. H. Altenberga. 8-0, str. 26.

O z e r b a k  A d a m : Sokoły. Poemat dramatyczny w  1 akcie. Nowy-Sącz, 
1905. 8-0, str. 105.

G o r c z y ń s k i  B o l e s ł a w : Policzek (Fragment dramatyczny) w jednej 
odsłonie. Warszawa, 1905, Nakł. M. Arcta. lO-o, str. 39.

H a .i o t a : Śni mi się... Uśmiech. Psinka. Żyje. 30 września. Sen panny 
Joanny. Nowele. Lwów, 1906. Gubrynowicz i Schmidt. 8-0, str. 262.

J e l e ń s k a  E.: Obrączka. Powieść. Warszawa, 1907. Nakł. Gebethnera
i Wolffa. 8-0, str. 284.

K i e r k e g a a r d  S ó r e n . Dziennik uwodziciela. Przełożył z duńskiego Sta
nisław Lack. Lwów, 1907. Nakł. księg. Polskiej B. Połonieckiego. 8-0, str. 208.

L a n g e  A n t o n i . Rozmyślaniu. Kraków, 1906. Nakł. Wacława Wiedigera. 
N-o, str. 132 + 2 nl. 4.

L i s t y , które go nie doszły. Przekład .Jadwigi Miczyńskicj. Wydanie 
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w przededniu wielkiej wojny 1812 r.

Po trzecim, zupełnym rozbiorze Polski, martwa cisza zaległa 
Litwą, zagaiło zdeptane brutalną przemocą wszelkie życie publi
czne, a umilkła też waśń partyjna. Z obu potężnych, zwalczają
cych się wzajem stronnictw—nie pozostało śladu. Huragan wypad
ków zmiótł z widowni dziejowej głównych aktorów, tak z jednej, 
jak z drugiej strony, tak konstytucyonalistów JJ maja, jak i Tar- 
gowiczan. Kossakowscy, Massalski dali głowę w dniach kwietnio
wych i majowych Wilna i Warszawy. Z patryotów, co nie padło 
w walkach kościuszkowskich lul> nie uwięziono w twierdzach Pe
tersburskich, albo na dalekiem zesłaniu, wyparte z kraju, tułało 
się na emigracyi. W kraju pozostały pionki, lub masy bierne, 
których wypadki minione nie potrafiły wyrwać z uśpienia. Świe
ciły, co prawda, jeszcze blaskiem próchna w Grodnie resztki świe
tnego dawniej dworu królewskiego, ale przesłaniała je groźna 
sylwetka prokonsula Repnina, w charakterze generał-gubernatora, 
sprawującego obecnie rządy nad Litwą. To też pozyskanie jego  
względów stało się obecnie przedmiotem usilnych a poniżających 
zabiegów obywateli świeżo wcielonych gubernij. Chodziło prze
dewszystkiem o odzyskanie skonfiskowanych dóbr, wypieranie się 
swego udziału w powstaniu i usprawiedliwianie się ze swego po
stępowania. Inni znowu domagali się nagrody, podnosząc swe 
zasługi podczas Targowicy i Sejmu Grodzieńskiego *). Straszny

') „Sborn. Ist. Obszcz., XVr, lituimgi Repnina;" oraz „8obrani,je Ukuzow
i praw. ruspor. Jekuteryny 11, po Siewiero-Zapadn. kraje."



przewrót, jaki zaszedł w stosunkach politycznych, nie w strząsnął 
głąbiej społeczeństwem, nie w yrw ał szerokich mas szlacheckich 
ze stanu indyferentyzinu i partykularyzm u zaściankowego, w jakim  
były pogrążone. Chciano przedewszystkiem  najrychlejszego za
kończenia owej sytuacyi przejściowej, w jak iej znajdow ały sią te 
prowincye. Z resztą przystosowano sią do nowych warunków dość 
prądko. Podawnem u szlachta zająta była drobnemi swemi spra
wami, pieniactwem, które sią teraz z zanikiem życia publicznego 
jeszcze wzmogło, pozatem znalazła dla siebie obfite źródło sporów
i dochodów w t. zw. eksdywizyach fortun znaczniejszych, jakie 
podówczas zdarzały sią często; skupowano też za bezcen m ajątki 
donataryuszów rosyjskich, z jakich niektórzy tacy donataryusze 
chątnie sią wyzbywali. Nie było, co praw da, tu ta j, na Litw ie 
właściwej, tego utracyuszow stw a i bezmyślnej bałagulszczyzny, 
.jakie podówczas m iały miejsce w prowineyach południowych, 
a których opisy przekazane zostały w relacyach pam iątnikarzy 
owoczesnych. W pływała na to, zdaje sią, jednak i ta  miądzy in- 
nemi okoliczność, że L itw a była krajem  biednym, obecnie spu
stoszonym przez wojną i pobyt znacznych sił rosyjskich, oraz że 
nie było tutaj podówczas magnackich rezydencyj, które na połu
dniu przeważnie nadaw ały tak „szeroki" ton życiu obywatelstwa. 
Wielkie dwory opustoszały, dziedzice przymusowo czy dobrowol
nie znajdowali sią poza krajem.

Z dawnych urządzeń polskich najmniejszym zmianom uległo 
sądownictwo: zachowano S ta tu t Litewski; w pewnej mierze obie
ralność sądów; utrzym ano dawniejsze konstytucyę sejmowe, z w y
jątkiem  Uchwał obu ostatnich sejmów, jako  rewolucyjnych; u trzy
mano dawne podatki polskie w guberniach litewskich, podwyższa
jąc. je  nieco. rl'o było niemal wszystko, co pozostało z dawnych 
instytucyj b. Rzpłitej. Reszta uległa asymilacyi, prowadzonej 
dość konsekwentnie przez Repnina, a poniekąd—rzecz godna uwa
gi wbrew opinii najw ybitniejszego podówczas męża stanu rosy j
skiego, lir. Bezhorodld, który wystąpował, jako stanowczy przeci
wnik podobnej polityki '). K atarzyna II poszła jednak za zda
niem Repnina i udzieliła mu najszerszych pełnomocnictw w obrą
bie generał-gubernatorstw a Litewskiego, obejmującego teraźniej
sze gub.: Wileńską, Kowieńską, Grodzieńską i .jeden powiat Miń
skiej. Jednakow oż rozpoczęte tu taj dzieło konsekwentnej’ niwelu- 
cyi z Cesarstwem zostało, jeśli nie powstrzymane, to przynajmniej
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>) Bezborodko do Repnina 25 list. 171)4. „Bbor. Istor. Obsze./." XVI, 0(>.
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w pewnej mierze zwolnione skutkiem  śmierci Katarzyny. „Z w stą
pieniem Paw ła na tron — pisze ks. Adam Czartoryski — powiał 
duch nowy w zarządzie adm inistracyjnym .' W prowincyacli gene- 
rał-gubernatorow ie, gubernatorow ie cywilni i inni urzędnicy stali 
się uważniejszymi w pełnieniu swych obowiązków, zmienili sposób 
obejścia się z podwładnymi i strzegli się nadużyć." Zmiana ta 
dawała się odczuwać i w prowincyacli polskich. Przywrócono na 
Białej Rusi zniesiony tam przez K atarzynę S ta tu t Litewski. Po
zwolono szlachcie co 3 lata odbywać sejmiki dla obioru m arszał
ków i urzędników sądowych. Repnina, k tóry  popadł w niełaskę 
u cesarza Paw ła, zastąpił Bułhakow. Wreszcie, i co najw ażniej
sze, pierwszą czynnością Paw ła było, jak wiadomo, uwolnienie 
więźniów polskich, trzym anych w twierdzach petersburskich, śród 
których znajdowali się: Kościuszko, Niemcewicz, Ignacy Potocki, 
Mostowski, Kiliński, Wawrzocki i inni. Amnestya, w ydana 2!) lu
tego I79(i r. i zezwalająca zesłanym wrócić do kraju, nie dotyczyła 
jednak emigrantów, których los pozostał bez zmiany. Przyznano 
niektóre ulgi pod względem finansowym oraz względem w ybiera
nia, rekru ta w prowincyacli litewskich. W szystko to były prze
cie ulgi ułamkowe, a nadzwyczaj niepewne, wobec zmiennego, 
gwałtownego charakteru cesarza Pawła. Dopiero po wstąpieniu 
na tron A leksandra 1, los Polaków uległ głębszej zmianie. Po
wszechna am nestya umożliwiła pow rót do kraju emigrantom, śród 
których byli: Prozor, Ogiński, G-iedroyć i inni. Wielu em igran
tom zwrócono dobra. Najważniejszą atoli zdobyczą było powie
rzenie ks. Adamowi Czartoryskiem u kuratoryi W ileńskiej, a tem 
samem oparcie wychowania publicznego na zasadach czysto naro
dowych na całej tej przestrzeni kraju. Pomyślne skutki tego 
zwrotu niebawem dały się odczuwać. Z powrotem em igrantów 
ożywiło się życie publiczne na Litw ie, wzrosło zainteresowanie 
sprawami spółczesnemi, sejmiki ożywiły się znacznie, przy wybo
rach, w szczególności na m arszałków gubernialnych, prowadzono 
gorące walki wyborcze. Zycie umysłowe zaczęło się budzić z le tar
gu, potężny impuls w tym kierunku dawała przekształcona obecnie 
na U niw ersytet daw na Szkoła Główna W ileńska, a następnie drugie 
wielkie ognisko światła, założone w Krzemieńcu przez Czackiego.

Śród takich polepszonych warunków, nadeszły wielkie kom- 
plikacye polityki zagranicznej pod postacią walki A leksandra 
z Napoleonem, związanej bezpośrednio ze spraw ą polską. Z ini- 
cyatyw y Czartoryskiego pow stała myśl uprzedzenia Napoleona 
przez Rosyę w podniesieniu tej sprawy. W ton sposób powstał 
głośny plan puławski 1H05 r., zmierzający do odbudowania Polski
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pod berłem Aleksandra. Po rozchwianiu sią tego planu, został 
on nanowo podjęty już na gruncie czysto litewskim w następnym 
1800 r. W tym celu, przez listy okólne ks. Czartoryskiego, miano 
tlo Wilna zaprosić wszystkich 8-iu m arszałków gubernialnych, 
oraz najw ybitniejszych obywateli litewskich i oczekiwać przyby
cia jadącego do armii cesarza A leksand ra1). Ks. Czartoryski oto
czony szlachtą miał spotkać Cesarza i złożyć adres dziękczynny, 
podpisany tutaj przez zgromadzonych reprezentantów  gubernij; 
na podstawie zaś tego adresu Litwinów, miało niezwłocznie na
stąpić zo strony  cesarza ogłoszenie się królem polskim w Wilnie. 
P ro jek t ten, nieuskuteczniony i w 1806 r., został znów poruszony 
wiosną 1807 r., kiedy z polecenia A leksandra, Czartoryski wezwał 
do głównej kw atery cesarskiej w Taurogach W awrzeckiego i ge
nerała Kniaziewicza 2). Tutaj proponował A leksander Kniaziewi- 
czowi objęcie dowództwa nad arm ią polską, k tórą zamierza utwo
rzyć celem odbudowania Królestwa Polskiego. Stanowcza odmo
wa Kniaziewicza, m otywowana niemożnością walczenia przeciw 
braciom w szeregach Napoleona, wpłynęła na ostateczne odrzuce
nie tego projektu. Wobec doznanych tylokrotnych zawodów ze 
strony Aleksandra, przedstawiciele Litwy zwrócili się jeszcze 
w ciągu tegoż 1807 r. do Napoleona. Mianowicie, latem t. r., 
podczas rokowań tylżyckich, w usprawiedliwionej obawie zupeł
nego pominięcia Litwy, staw iła się w Tylży pi’zed Napoleonem 
tajemna deputacya litewska, którą składali Sierakowski i 1’later, 
z propozycyą wywołania powstania na Litwie, w razie poparcia 
go przez Napoleona. Brutalnie odprawiona przez szefa sztabu 
lierthieru, porozumiewała się następnie z sekretarzem  stanu Ma- 
retem, ale również bezskutecznie :l). Pokój Tylżycki położył kres 
wszelkim nadziejom Litwy; mnóstwo rodzin, których synowie po-

*) Papiery St. Niemcewicza, arcii. Czartoryskich .Nii 62H1,
3) List ks. Czartoryskiego do gen. Kniaziewicza: „Z rozkazu J.O. Mo

ści powinien jestem zgłosić się do .). W. Pana i zaprosić go, abyś natychmiast 
po odebraniu niniejszego mojego listu, nie omieszkał do Taurogów /jechać, 
w najkrótszym, ile być może, czasie. Ze z tej podróży dla .1. W. Pana żadnej 
nie wypadnie nieprzyjemności, w tym go zupełnie upewniam. Dodam jeszcze, 
że dobro naszych współziomków jest przyczyną zawołania .1. W. Pana. Mam 
zlecenie zarekomendować .1. W. Panu, aby list mój i powód wyjazdu .1. W. P. 
został dla wszystkich w okolicy tajemnicą. W nadziei zobaczenia się z .IWI 
mam honor z prawdziwym i powinnym zostawać poważaniem.“ Arch. Czar
toryskich, JV!i 545H.

•) Por, „Jiuss. Star. CIX, 214.“



śpieszyli do szeregów Napoleońskich, zostało skompromitowanych; 
ciężkie przygnębienie i apatya ogarnęły społeczeństwo litewskie. 
W ypadło wyrzec się obiecujących planów odnowicielskich, jak ie  
doniedawna jeszcze snuto. Zresztą, niezawiśle od strony polity
cznej, samo wewnętrzne położenie społeczno-gospodarcze na Li
twie uległo w tym czasie znacznemu pogorszeniu.

W ciągu ostatnich la t wojennych, 1805— 1807 r., L itw a była 
wystawiona na nieustanne przemarsze wojsk rosyjskich oraz stały 
pobyt tu taj wielkich armij, skoncentrowanych na zachodniej g ra 
nicy. Przem arsze te, połączone z nadużyciami i gwałtam i komend 
wojskowych, zabieraniem  ludzi i koni z uprzężą do transportów , 
znacznemi rekw izycyam i furażu i żywności, za które niemożna 
było doczekać się wynagrodzenia, wszystko to w wysokim stopniu 
podkopywało dobrobyt mieszkańców. Trzyletni nieurodzaj, spo
wodowany w znacznym stopniu złą upraw ą roli skutkiem  braku 
rąk do pracy, sprow adził głód i choroby epidemiczne, które 
zmniejszyły o 1/b ogół niezbyt licznej ludności litew skiej. Rolni
ctwo znalazło się po r. 1807, skutkiem  włączenia Rosyi do t. zw. 
blokady kontynentalnej, w opłakanych warunkach, a stanowiło 
ono jedyne bogactwo Litw y '). W płynęły na to zarówno kilkole- 
tni nieurodzaj, jak  niemożność zbytu po pokoju Tylżyckim pro
duktów rolniczych do Anglii, co niebawem spowodowało na Li
twie dotkliwy brak gotówki. Ta ostatn ia okoliczność pogarsza
ną była nadto przez krytyczny stan, w jakim  znajdowały się pod
ówczas finanse rosyjskie, oraz przez środki specyalne, przedsie- 
wzięte w guberniach zachodnich ze strony rządu, system atycznie 
ogałacające Litw ę z pieniędzy metalicznych. Podatki w tych gu
berniach pobierano wyłącznie w srebrze, t. j. w blizko pięcioki-ot- 
nym stosunku, gdyż według ówczesnego kursu za 100 rubli asy- 
gnacyjnych liczono 22 ruble srebrem. W ynikało z tego, że Litwa, 
w porównaniu z innemi guberniami, płaciła w podatkach praw ie 
5 razy  więcej “). Wojny, prowadzone w ciągu tych i następnych 
jeszcze lat niemal bez przerwy, już po pacyfikacyi tylżyckiej, na 
1’ozmaitych kresach Cesarstwa, czy to od strony szwedzkiej, tu 
reckiej, czy perskiej, w ym agały znacznych zasobów gotowizny.
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rządzona przez komitet skarbowy w r. 1812.“ Archiwum Pro/,ora, Bibl. Ja
giellońska, ms. .Nii 5802.



Skutkiem tego od r. 1807 poczęto wywozić znaczne sumy w sre
brze i złocie z Izb Skarbowych (i-rodzieńskiej i W ileńskiej do ar
mii znajdującej się w Prusach; następnie znów w r. 1808, podczas 
wojny tureckiej, wszystkie wpływy, pobrane przez rząd w guber
niach polskich w złocie i srebrze, wysyłano niezwłocznie do Jass
i Mołdawii. Dla zaradzenia niedostatkowi gotow izny w kasach 
państwowych, Izby Skarbowe otrzym ały tajne zlecenia, ażeby 
asygnaty, ile tylko można, wymieniać na złotą monetę. N iezawi
śle od tej dyspozycyi ogólnej, w ice-gubernator grodzieński An- 
drejewskij otrzym ał w 1800 — 1810 r. od m inistra finansów spe- 
cyalne zlecenie forsownej wymiany asygnat na złotą i srebrną 
monetę po wszystkich m iastach i miasteczkach swojej gubernii, 
Izbom zaś Skarbowym dano rozkaz, aby na każde żądanie Andre- 
jew skiego dostarczały mu asygnat. Operacya ta  uwieńczoną zo
stała  pomyślnym skutkiem: na kontraktach Mińskich i Kijowskich 
ogromne sumy w gotowiźnie zostały wykupione, a za skuteczną 
posługę w tym względzie otrzym ał Andrejewskij dwa starostw a 
na 12 lat bez opłaty kw arty, znajdujące się w gub. W ileńskiej. 
W yciągając w ten sposób z guberni,) polskich wiele milionów go
towizny, rząd nic praw ie w tych guberniach nie w ydatkow ał 
w brzęczącej monecie, gdyż wbrew wyraźnym Ukazom K atarzy
ny I! i Paw ła I, zapewniającym przynajmniej wypłatę pensyj do
żywotnich w złocie lub srebrze, od r. 1809 wypłacano i te, podo
bnież jak  wszystkie inne pensye, w asygnatach podług miejsco
wego kursu. A w r. 1812, wbrew wyraźnemu brzmieniu Ustawy 
Uniwersyteckiej, zmuszono U niw ersytet Wileński do przyjęcia 
czteromiesięcznej należności częścią w asygnatach, mimo energi
cznego protestu ze strony kuratora, ks. Czartoryskiego. Brak go
towizny powodował fizyczną niemożność uiszczenia się obywateli 
litewskich z ciężarów publicznych, które kazano im opłacać w sre
brze. A dm inistracya miejscowa kładła to na karb buntowniczego 
usposobienia. Polaków, ukryw ających rzekomo swe kapitały  w ocze
kiwaniu rychłego wkroczenia Francuzów. Przedsięwzięto też su
rowo środki do wyegzekwowania zaległości podatkowych i z tego 
ty tu łu  w drodze sekwestru pobrano naw et wiele m ajątków w skar
bową opiekę.

Pod względem prawno-adm inistracyjnym  panował podówczas 
w prowiricyach zachodnich kom pletny chaos. Nominalnie pozosta
wiono te  prowincye przy dawnych prawach polskich, S tatucie L i
tewskim, w rzeczywistości jednak wprowadzono równolegle wiele 
norm ogólnych prawa rosyjskiego, oraz mnóstwo Ukazów spe- 
cyalnych, wydanych dla dzielnicy rozbiorowej kolejno przez K a
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tarzynę, Paw ła i A leksandra, częstokroć sprzecznych i niejasnych, 
co w związku z całym szeregiem nowych urządzeń i ustaw  lokal
nych treści adm inistracyjnej, w ytw arzało istny labirynt, gdzie 
b łąkała się ludność, a natom iast najwygodniej rozlokowała się 
nowa rosyjska biurokracya miejscowa, znajdując dla siebie obfite 
źródło nielegalnych zysków '). P lątaninę w sądownictwie znako
micie powiększała okoliczność, że pozostało mnóstwo nierozstrzy
gniętych procesów jeszcze z czasów rządu polskiego, ogromnie za- 
wikłanych, toczących się od wielu lat, a których końca nie było 
widać *). Zagm atwane te sprawy stały  się prawdziwym  ciężarem 
dla sądownictwa; starano się wszelkimi sposobami odwlec je  z je 
dnej kadencyi do następnej. Stwierdzić należy, że i sądownictwo 
ówczesne nie stało na wysokości zadania; w pływ ała na to obieral
ność urzędów sądowych, dzięki czemu zajmowały je  nieraz jedno
stki bez najmniejszej kwalifikacyi, jakiej oczywiście w ciągu 
trzechletniego urzędow ania niepodobna było nabyć w dostate
cznej mierze. Z drugiej strony, U niw ersytet W ileński nie zdążył 
jeszcze wychować grona uzdolnionych i w ykw alifikowanych sę- 
dziów-prawników. Brak wyższego trybunału apelacyjnego w pro- 
wiucyach Zachodnich dotkliwie dał się odczuwać obywatelom li
tewskim. Sprawy powyżej szacunku 500 rubli asygnacyjnych, 
więc stosunkowo wcale jeszcze drobne, szły na ostateczne roz
strzygnięcie do Senatu w Petersburgu, co pociągało za sobą zna
czne koszta i s tra tę  czasu. W Petersburgu zaś, jak  rychło prze
konano się z codziennej praktyki, spraw y częstokroć rozstrzy 
gała nie słuszność akcyi, lecz umiejętność pozyskania sobie, za po
mocą brzęczącego argum entu, decydujących w tym względzie oso
bistości w kancelaryach senatorskich. Ta okoliczność spowodo
wała powstanie w Petersburgu licznej klasy specyalnych plenipo
tentów, trudniących sit; popieraniem spraw  z gubernij polskich. 
Nie wymagano od tych „chodatajów“ ani kwalifikacyj praw ni
czych, ani sumienności szczególnej, w ystarczał pewnego rodzaj u 
spryt towarzyski i stosunki kancelaryjne. P rzy  takich w arun
kach, wobec tej nieznanej dotychczas, a kosztownej i długiej pro
cedury — (każdą sprawę odtąd można było przeciągać conajinniej 
przez pięć lat) przy zamiłowaniu szlachty litew skiej do pieniac- 
twa, spory sądowe prowadziły coraz częściej do zupełnej ruiny 
dość znacznych fortun. Wprawdzie, wkrótce po przyłączeniu pro-
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wincyj litewskich, przyrzekano ze strony rządu utworzenie dla 
nich w W ilnie wyższego Trybunału apelacyjnego. Sprawa ta  je 
dnak poszła w odwłokę i nie m iała być nigdy urzeczywistnioną, 
mimo natarczyw ych domagań sią i przełożeń w memoryałach, po
dawanych niejednokrotnie w tym przedmiocie przez mieszkańców 
Litwy do władz miejscowych, a nawet do samego monarchy. Do 
pogorszenia stosunków sądowniczych na Litwie przyczyniło się 
też niepomalu ustanowienie niektórych nowych urzędów czysto 
rosyjskich, a całkowicie zbytecznych, z kompetencyą zgoła nieo
kreśloną, jak  np. prokuratorów  w guberniach, a strapczych w po
wiatach. Urzędnicy ci, powszechnie znienawidzeni, stali się pra
wdziwą plagą całego kraju. Pod pozorem obrony interesów pań
stwa, w trącali się do każdej sprawy, aby ją  zawikłać jeszcze bar
dziej i wyciągnąć stąd dla siebie zyski osobiste. Specyalnością 
tych dygnitarzy lokalno-sądowych, upraw ianą przez nich eon amo- 
re, były denuncyacye wszelkiego rodzaju, skierowane zarówno 
przeciw osobom pryw atnym , jak  naw et i urzędnikom, nie w yłą
czając gubernatorów . Wogóle wypada stwierdzić, że cała ówcze
sna adm inistracya rosyjska na Litwie nie odpowiadała bynajmniej 
swemu zadaniu. Policya, nieliczna i przedajna, nie była w stanie 
naw et jako tako zapewnić bezpieczeństwa publicznego; w znacznej 
części gubernij litewskich zaczęły mnożyć się liczne bardzo w y
padki rozbojów i kradzieży w stosunku zastraszającym , n iezna
nym za poprzednich rządów polskich. Nieustanne przemarsze 
wojsk, wojny prowadzone na pograniczu, napełniły Litwę mnó
stwem zbiegłych żołnierzy i innych włóczęgów; głód powszechny 
i niedostatek, panujący od lat kilku, zwiększył jeszcze ich liczbę 
i zuchwałość, to też wypadki napadów zbrojnych na dwory stały  
się dość powszedniem zjawiskiem, a dotychczas zupełnie nieznanym 
na Litw ie. Policya była wobec tych ekscesów do tego stopnia 
bezczynna, że obywatelstwu nie pozostało nic innego, jak  pomy
śleć o zabezpieczeniu życia na własną rękę. Tak Tomasz Wa- 
wrzecki zorganizow ał w powiecie Bracławskiin rodzaj obywatel
skiej milicyi zbrojnej, k tó ra  uchroniła ten pow iat od wybryków, 
jak ie  gdzieindziej miały miejsce. Zresztą, pod innymi jeszcze 
względami ówczesna adm inistracya rosyjska na Litwie przedsta
wiała się nader niekorzystnie. Nawet Karamzin, którego w żaden 
sposób o stronniczość niemożna było podejrzewać, pisał podów
czas, że jeżeli można jednem słowem określić, co się dzioje w Ro
syi, słowem tym będzie: „kradną;" i w rzeczy samej kradzież i ła
pownictwo było zorganizowane na najszerszych zasadach na ca-
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łym obszarze Rosyi owoczesnej ■). Cóż dopiero mówić o Litwie, 
gdzie skład urzędników l>ył daleko gorszy, niż w guberniach we
wnętrznych, a gdzie dla ludności miejscowej trudniejsza i dalsza 
była droga skargowa. Jedyny postrach na urzędników nieuczci
wych i gnębicielskich stanow iły podówczas t. zw. rewizye sena
torskie z Petersburga; a tego środka niepodobna było doczekać 
się w guberniach polskich, z wyjątkiem dwukrotnych rewizyj se
natorskich w gubernii W ołyńskiej, które położyły tam przynaj
mniej kres rządom osławionego Komburleja. Litwa właściwa na
tom iast nie mogła otrzym ać podobnego zadośćuczynienia wzglę
dem swoich niem iłosiernych satrapów. Jedynie Czartoryski czy
nił częstokroć odpowiednie przełożenia Aleksandrowi I, lecz w okre
sie 1807 — 1812 wpływ ks. Adama znacznie osłabł, a i dłuższa 
nieobecność jego w kraju wpłynęła na to, że dochodziły go tylko 
dalekie echa gw ałtów  i nadużyć popełnianych na miejscu. W  ten 
sposób działalność takich Brusiłowyoh, Bennigsenów, Ertelów —ucho
dziła prawie zawsze bezkarnie. Do wyjątków niezmiernie rzad
kich zaliczyć wypada Riinskaho-Korsakowa, k tóry  podczas dwu
krotnej bytności w Wilnie w charakterze wojennego gubernatora, 
potrafił zyskać sobie zaufanie mieszkańców i zasłużyć na ich 
wdzięczność.

W guberniach rusko-litewskich pozostawiono Polakom sejmi
ki szlacheckie dla obioru m arszałków i sędziów. Sejmiki te, gu
bernialne i powiatowe, odbywały się co trzy  lata. W szyscy urzę
dnicy, wybrani na sejmiku, musieli być zatw ierdzeni przez guber
natora w powiatach, a gubernialni przez m inisteryum. Urzędy te, 
w szczególności m arszałków guberni alnych, posiadały podówczas 
niemałe znaczenie, to też bywały przedmiotem burzliwych walk 
wyborczych. Zajścia, jak ie  m iały miejsce na wyborach w gub. 
Podolskiej i W ileńskiej w r. 1809, pociągnęły za sobą wydanie do
datkowych przepisów względem wyborów w guberniach polskich *). 
Odtąd w zgromadzeniach szlacheckich mogła brać udział tylko 
szlachta, w ładająca pewnym określonym m ajątkiem, posiadająca 
pewną ilość dusz poddanych, lub m ająca stopień naukowy, albo 
stopień oberoficerski w służbie wojskowej, albo rangę kolegialnego 
regestra to ra  w służbie cywilnej. Obranymi na urzędy gubernial- 
no lub m arszałkowskie mogły być tylko osoby posiadające po nad 
20 dusz; mniej zamożni mogli zajmować tylko urzędy powiatowe.

'I Por. szczegóły u Dabrowina, R. S t a r .  X(JVII1, s t r .  58.
Pełny Zbiór praw i rozp. rządów. XX X , .Nu 23513.
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Szlachta, chcąc obejść to ograniczenie, zapisywała odtącl synów 
swoich, jako  praktykantów  kancelaryjnych w rozm aitych juryzdyk- 
cyach, kiedy w rzeczywistości obowiązki ich pełnili zwykli kan
celiści; trw ało to póty, póki nie doczekano sią upragnionego ty 
tułu „koleżskiego reg istra to ra ,1* otwierającego im wstąp na zgrom a
dzenia szlacheckie i do tak upragnionych urządów. W olała wię
ksza część szlachty tą drogą, aniżeli wysiłkiem umysłowym zdo
bywać stopnie naukowe na Uniwersytecie Wileńskim. Co sią ty 
czy samego regulam inu sejmików, to nominalnie miały sią one 
odbywać podług dawnych praw polskich. W rzeczywistości atoli 
było zupełnie inaczej. W praw odawstw ie polskiem, jak  wiadomo, 
nie było, aż do Sejmu Czteroletniego, żadnego formalnego regula
minu sejmikowego. Tymczasem liosya pozostaw iła Polakom nie
które dawne prawa, ■/. wyłączeniem właśnie uchwał dwócli osta
tnich sejmów, a na gubernie polskie nie rozciągniono punktu (>4 
Dyplomatu cesarzowej K atarzyny o przyw ilejach szlachty; wobec 
tego gubernie te były pozbawione jakiejkolw iek organizacyi zgro
madzeń szlacheckich, nie przyjąto w całości formy rosyjskiej, ani 
wyjednano dla siebie osobnej. Zwykle sejmiki odbywały sią w tym 
porządku, że przed każdym  z nich marszałkowie gubernialni ukła
dali dla swojej gubernii specyalne praw idła, powołując sią na ró
żne pojedyńcze Ukazy i naw et na niektóre punkta dyplomatu 
szlacheckiego, i wyjednywali nastąpnie od gubernatorów  zatw ier
dzenie tych prawideł. Nazywało sią to sejmikowaniem „podług 
praw polskich," co oczywiście śród podobnych warunków niebar- 
dzo odpowiadało rzeczywistości '). W późniejszych latach, mia
nowicie w r. 1810, zarządzonein zostało, aby dla wiąkszego po
rządku tych zebrań, obierać powiatowych urządników w powia
tach; zaś na sejmiki gubernialne dokonywać specyalnycli wybo
rów przez 10 delegowanych z każdego powiatu, zamiast, jak  do
tychczas, przez całą szlachtą, mającą prawo głosu 2).

Najdotkliw iej jednak dawały sit; odczuwać mieszkańcom gu
bernij zachodnich i najwiącej wywoływały z ich strony utyskiwań 
nadużycia w stosowaniu powinności rekruckiej, połączonej ze zna
cznymi kosztami transportu  rekrutów do m iast gubernia lnych, 
oraz z niesłychanemi zdzierstwami ze strony urządników kornisyj 
wojskowych. N ieprzyjętych rekrutów  należało zastąpować przez
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innych, co wym agało nowych znacznych kosztów; to też, chcąc 
uniknąć tego, obywatele byli zmuszeni okupywać sią członkom 
komisyi. Panow ała w tyili wzglądzie stale już określona taksa: 
tak wiąc inspektorowi lekarskiem u płacono od głowy rekruckiej 
po 8 ruble, dalej trzeba było opłacić sią urządnikowi wojskowe
mu, delegowanemu do poboru, oraz cywilnemu, wyznaczonemu do 
tej czynności od władzy gubernialnej, podoficerowi inwalidów, 
który dokonywał pomiaru rekruta, wreszcie faktorom, ułatw iają
cym łapów ki '). Prócz tego, obywatel, czy gmina, dostarczająca 
rekrutów, winna była złożyć pewną kw otą na ubranie i utrzym a
nie rekrutów . W ypada jednak zarazem stw ierdzić z drugiej stro
ny, że obyw atelstw o starało sią o oddawanie do wojska ludzi naj
gorszej konduity, których chciano pozbyć sią ze wsi. Że to isto t
nie miało miejsce na Litwie, a nawet, niestety, bardzo cząsto, ma
my na to  pozytywne świadectwa w aktach Rządu Tymczasowego 
Litewskiego z r. 1812, które zgodnie stw ierdzają, że obywatele, 
za przykładem  la t minionych, usiłowali do pułków podówczas for
mowanych, dostawiać, jako  rekrutów , bądź słabych i kalek, bądź 
dezerterów z wojska rosyjskiego i włóczągów wszelkiego ro d za ju 2). 
Aby położyć kres podobnym nadużyciom, zaleconem zostało, sto
sownie do przełożeń w tym wzglądzie szlachty litew skiej, od ro
ku 1811 przyjmować rekrutów  jedynie w m iastach gubernialnych 
w komisyach ad hoc ustanowionych. Narażało to, co prawda, na 
koszt transportow ania do oddalonej cząstokroć „gubernii," chro
niło jednak mieszkańców od zdzierstw , jak ie  miały miejsce w ko
misyach powiatowych. To też „K uryer Litewski" w tymże 1811 r. 
stw ierdzał, że oddawna pobór rekrutów  nie odbył sią w takim  po
rządku, tak  prądko i z „ukontentowaniem 11 powszechnem 8), Ilość 
rekrutów, dostarczanych podówczas, wahała sią pomiędzy 3 do 5 
z każdych 500 dusz (mąskich), zdarzało sią jednak, że pobór był 
dokonywany parą razy do roku, a w r. 1812 w niektórych guber
niach odbył sią trzykrotnie. W r. 1813 podczas poboru w sierp
niu brano z każdych 500 dusz i) rekrutów ; są to cyfry wprost 
straszne, zważywszy rzadkość zaludnienia na L itw ie, zwłaszcza 
po stra tach  spowodowanych przez rok wojny 1812; pobór zaś od-

' ) Uućkiewicz. „Kwestya Włościańska n u  Lit,wic w XIX stuleciu," ins. 
Akad Umiejętności w Krakowie, .NI 12(Kt.

") Archiwum w S/.czorsuch lir. Chreptowicza-Butenjewa, Papiery Rzą
du Tymczasowego: Siła zbrojna, i,. V, ms. 12(S.

*) „Kuryer Litewski*1 1H11, !)•'!.



bywał się na podstawie rewizyi dusz z 1811 r., licząc przeto dzie
wiątego rekruta, należałoby faktycznie znacznie powiększyć.

Co się tyczy samego społeczeństwa litewskiego, to po poko
ju Tylżyckim zapanowała w niem znowu apatya, połączona z pe
wnego rodzaju niechęcią względem Księstwa Warszawskiego. 
Było to zarówno rezultatem zawodu, jakiego doznali wszyscy  
mieszkańcy dzielnicy rosyjskiej po zawarciu pokoju, jak niektó
rych instytucyj i urządzeń Księstwa, jako to: konskrypcyi, wpro
wadzenia kodeksu Napoleona, a w szczególności uwolnienia wło
ścian. Szeroko też rozpowszechniano na Litwie tendencyjne wie
ści o niedostatku powszechnym, panującym w Księstwie i niepo
miernych ciężarach publicznych, jakie ponosili'tameczni mieszkań
cy. W każdym razie entuzyazm dla Napoleona, jaki żywiono na 
Litwie przed r. 180 7 ,  znacznie obecnie osłabł. Nie bez wpływu 
na to pozostała akcya, jaką w r. 1.806 byli podejmowali ks. Adam 
Czartoryski z Niemcewiczem, Chomińskim i innymi. Akcya ta, 
opierająca wszystkie widoki na Aleksandrze i nacechowana skraj
ną aiitynapoleońską tendencyą, jakkolwiek nie ogarnęła szerszych 
kół ziemiaństwa, w każdym razie, zważywszy poważną i wpły
wową inicyatywę, skąd wyszła, musiała oddziałać w pewnej mie
rze na podkopanie tych wielkich nadziei, jakie pokładano w Na
poleonie, w szczególności po zawodzie wywołanym przez dzieło 
Tylżyckie. Wkrótce jednak wypadki miały pchnąć opinię w in
nym kierunku.

Wojna r. 180!) i świetne w niej tryumfy oręża polskiego wy
wołały wielkie poruszenie umysłów we wszystkich dzielnicach 
dawnej Polski. Ferment ten objawił się najsilniej w prowineyach 
południowych, graniczących z wschodnio-galicyjskiin teatrem woj
ny. Młodzież na ochotnika przechodziła granicę i tłumnie wstę
powała do szeregów armii Księstwa. To spowodowało nowy sze
reg udręczeń i reprosyj wszelkiego rodzaju ze strony rządu ro
syjskiego. Kłamliwe raporty gubernatorów o przygotowującym  
się jakoby wybuchu powstania w zaborze rosyjskim, wywołały 
kilka Ukazów, grożących sekwestrem i konfiskatą dóbr osobom, 
wydalającym się bez pozwolenia władz za granicę. Ukazy do Se
natu z dnia 2 4  sierpnia, 5 października i 17 grudnia 1 809  r. ') za
powiadały konfiskatę majątków osób, które przeszły za kordon, 
a ich samych, w razie pojmania, miano karać niezwłocznie z całą 
surowością prawa. Dopiero w Ukazie z dn. 17 grudnia wyzna-
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czono 6-io miesięczny termin powrotu osobom, które znajdowały 
się zagranicą przed wydaniem tego Ukazu. Rozporządzenia te 
rządowe dały powód do licznych prześladowań, częstokroć zgoła 
niesłusznych. Miejscowa biurokracya, w której prym trzymał 
Komburlej, znalazła dla siebie obfite żniwo do wszelakich znęcań 
się i gwałtów, będących w znacznej sprzeczności zarówno z przy
wilejem szlachty rosyjskiej służenia w obcem państwie, jako też 
z prawami przysługującemi Polakom na pograniczu, jako sujets 
mixtes, a uroczyście gwarantowanym im nieco wcześniej przez 
Aleksandra. Na tę okoliczność nie omieszkał też zwrócić uwagi 
cesarza ks. Czartoryski, komunikując Aleksandrowi liczne skargi, 
otrzymywane od rodaków. W rozmowach poufnych, odbytych 
z Czartoryskim w Petersburgu w 1809 i 1810 r., ') cesarz probo- 
wał usprawiedliwić swoje postępowanie względem Polaków, lecz 
w końcu naciskany przez ks. Adama uznał, że polityka jego wzglę
dem Polaków była błędna i przyrzekł cofnąć w najbliższej przy
szłości te zarządzenia. Powiększenie w r. 1809 prawie w dwój
nasób Księstwa Warszawskiego musiało nasuwać Aleksandrowi 
poważne obawy co do jego polskich prowincyj w razie wojny 
z Francyą; przykład zaś zachowania się Galicyi w r. 1809 musiał 
dawać wiele do myślenia. Ta okoliczność nietylko wpłynęła na 
oświadczoną Czartoryskiemu przez Aleksandra gotowość udziela
nia pewnych ulg w zakresie zarządzonych środków represyjnych, 
lecz budziła w cesarzu myśl nawrotu do dawniej uznanych pla
nów pozyskania sobie Polaków przez obietnice regeneracyjne. 
W rozmowach z Czartoryskim cesarz zwierzył się nieco z tych 
planów, mianowicie oświadczył, że widząc narazić niemożliwość 
skupienia wszystkich ziem polskich pod swoim berłem, chciałby 
przynajmniej nadać odrębną organizacyę ziemiom polskim w jego  
państwie, i zapytywał, czy mógłby liczyć wówczas na poparcie 
Polaków, domagał się zarazem wskazania najskuteczniejszych środ
ków po temu. Zaskoczony niespodzianie tem pytaniem, Czarto
ryski zaznaczył, że jedynym środkiem pozyskania ufności Pola
ków jest odbudowanie ich Ojczyzny i złączenie w jedną całość 
jej rozdartych części. Wszystkie inne środki będą tylko paliaty- 
wami, które, nie uleczając choroby radykalnie, mogą tylko przy
nieść pewną folgę i umożliwić czasowi okazanie swego zbawien
nego wpływu. Dlatego radzi unikać wszystkiego, co może dra-

') Rozmowy miano /  Cesarzem 12 listopada 180!) r , 2(1 grudnia 18011 i'., 
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żnić niepotrzebnie Polaków, a zatem należy uszanować raz przy
znane ich prawa i mienie i nie cofać okazanych wcześniej dobro
dziejstw. Tu wyliczał ks. Adam szereg środków, które, zdaniem 
jego, mogłyl»y służyć temu celowi, jako to: zaniechanie sekwe- 
strów i konfiskat, powszechna amnestya, nietykalność funduszów 
edukacyjnych i oddanie zarządu nad nimi specyalnej magistratu- 
rze, znajdującej się pod kontrolą ministeryum oświaty. Dalej 
uznawał za konieczne zrównanie gubernij polskie,li z centralneini 
w pobieraniu podatków, oraz ustanowienie dla nich Wyższego 
Trybunału Apelacyjnego, któryby rozpatrywał w ostatniej instan- 
cyi wszelkie sprawy na podstawie praw miejscowych i w języku 
polskim. Ten ostatni środek, dodawał Czartoryski, można byłoby 
uważać za wypływający z chęci monarchy ustanowienia w tych 
guberniach specyalnego Departamentu Senatu. Środki te byłyby 
próbne i przygotowawcze do tycli przekształceń, jakie cesarz 
zamierza przeprowadzić później. Uchylał się zarazem Czartory
ski od odpowiedzi, na postawione przez Aleksandra pytanie, co 
do projektowanej odrębnej organizacyi Litwy przez utworzenie 
W. Ks. Litewskiego, uważając siebie za niekompetentnego do de
cydowania o tak skomplikowanej materyi, stwierdzał jednak, że 
wykonanie tych projektów spotkałoby się z wielu trudnościami, 
tembardziej, że zamiary cesarza nie są pod tym względem zupeł
nie jasne i stanowcze. Zapytywał także, czy zechce cesarz po
stawić na czele administracyi litewskiej urzędników Polaków, 
utworzyć odrębne wojsko polskie, oraz poruczyć kierownictwo 
sprawami litewskieini, jak to ma miejsce obecnie dla Finlandyi, 
oddzielnej Kancelaryi stanu w Petersburgu, w ten sposób, aby 
gubernie litewskie nie podlegały bezpośrednio Senatowi i mini
strom Cesarstwa. Dalej zapytywał, czy cesarz ma na widoku 
w dalszej przyszłości, połączywszy wszystkie części Polski z Księ
stwem Warszawskiem, utworzyć z nich jedno Królestwo Polskie 
i ogłosić się królem polskim, oraz nadać temu Królestwu konsty
tucyę, zabezpieczającą samoistny rząd, prawa i przywileje naro
du polskiego. Dodał wreszcie, że, zdaniem jego, pora sposobna 
do urzeczywistnienia, tych projektów minęła, tem bardziej, że zbli
żają się wypadki stanowczo, które w ten czy w inny sposób roz
strzygną ostatecznie sprawę Polski '). Z całego toku tej rozmo
wy widać, że ks. Adam, nauczony już smutnemi doświadczeniami
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z la t 1805 i 180C> w ątpił o szczerości obecnych wynurzeń cesarza 
i niechciał angażować się w tak  niepewnych i niejasnych przed
sięwzięciach, tem bardziej, że zdawał sobie dokładnie sprawę, iż 
chodziło tu ta j jedynie o zaszachowanie Napoleona i rozdwojenie 
umysłów Polaków w chwili stanowczej, jak a  zdaw ała się nadcią
gać. Nie chciał przykładem  swoim zachęcać rodaków do staw ia
nia drugiego ołtarza, na którym  poświęcaliby krew  swą, mienie 
i uniesienia. Wobec rezerwy, okazanej przez Czartoryskiego, Ale
ksander zaczął rozglądać się za jakim ś innym wybitnym  Polakiem, 
któryby został posłuszniejszem w jego rękach narzędziem. Traf 
zdarzył, że przybył podówczas do Petersburga były podskarbi, 
Michał Ogiński, opatrzony pełnomocnictwami licznie zebranej 
w Wilnie litewskiej szlachty, dla złożenia u stóp monarchy pe
wnych dezyderatów lokalnych. Uprzejmie przy jęty  przez cesarza, 
Ogiński wnet pomyślał o odegraniu wybitnej roli politycznej i za
jęciu poniekąd dawnego stanow iska Czartoryskiego. Względy, 
okazane mu przez cesarza, godność senatora i tajnego radcy, ja 
ką został obdarzony, a nadewszystko daleko idące a m gliste obie
tnice, w których A leksander był prawdziwym  mistrzem, zaw ró
ciły zupełnie głowę b. podskarbiemu. Niebawem powrócił z P e
tersburga na Litwę, głosząc wszędzie o najlepszych intencyach 
polskich cesarza, których świeżo dał dowód przez urzeczywistnie
nie w Ukazie (i października 1811 r. ‘) większości ich życzeń, zło
żonych w memoryale cesarzowi. Do najważniejszych ulg przy
znanych tym Ukazem zaliczyć wypada obietnicę zrównania gub. 
W ileńskiej z innemi guberniami pod względem pobierania podat
ków oraz wydania w najbliższym czasie urządzenia, dotyczącego 
powszechnego rozgraniczenia gub. W ileńskiej. Sprawy te były 
wagi pierwszorzędnej dla mieszkańców Litwy, zmniejszonoby 
w ten sposób ciężar podatkowy, jaki zupełnie niesprawiedliw ie 
ponosiła Litwa, oraz przez uregulowanie stosunków granicznych 
znakomicie zmniejszonoby ilość procesów i zatargów  granicznych. 
Ukaz ten mieścił również przepisy, dotyczące zgromadzeń szla
checkich; odtąd w guberniach sejmiki miały się składać z dele
gatów  poszczególnych powiatów i obierać jedynie urzędników 
gubernialnych. Wreszcie pozwolono przy poborze wojskowym 
wykupywać się od rekru ta  za cenę 1000 rubli asygnacyjnych za
m iast 500 rubli srebrem, jak było dotychczas; zapewniony został 
również wolny wywóz zboża na wszystkie strony granicy lądo
wej. Takie były koncesye uzyskane w Petersburgu przez Ogiń-

') „Kuryer Litewski/ 1811, JMŁ 38.
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skiego, które uczyniły głośnem jego imię i zyskały mu zachowa
nie i popularność śród rodaków.

Wieść o tych łaskach doszła ks. Adama Czartoryskiego, ba
wiącego podówczas w Wilnie. Dziękował on ') za nie cesarzowi, 
stwierdzając powszechną radość z icli powodu, zwracał jednak 
uwagę na liczne nadużycia, jakich dopuszczają się urzędnicy na 
Litwie, którzy niepotrzebnie drażnią opinię publiczną i mogą zruj
nować przez to wszystkie dalsze projekty cesarza, dotyczące Li
twy i Polski. Aleksander w rzeczy samej nosił się wtedy z pla
nami daleko szerszemi, aniżeli mógłby przypuszczać Czartoryski, 
a które w znacznej mierze obliczone były na skaptowanie sobie 
Polski. Przemyśliwał on mianowicie w owej właśnie chwili o ra- 
ptownem uderzeniu na nieprzygotowanego zupełnie Napoleona, 
zagarnięciu Księstwa Warszawskiego i ogłoszeniu się królem pol
skim; w ton sposób, zyskując sobie sympatyę i poparcie Polaków, 
spodziewał się zaskoczyć i pokonać Napoleona. Odpisując Czar
toryskiemu, odkrył mu powyższy swój plan zaczepny i polecił 
zbadanie w tym kierunku umysłów osób wpływowych w Księ
stwie, a przedewszystkiem ks. Poniatowskiego -). Misya ks. Adama 
do Warszawy, wobec stanowczej odmowy ks. Józefa, spełzła na 
niczem; Aleksander musiał wyrzec się swego planu, dla którego 
konieczną, uajpierwszą szansę powodzenia, stanowiłby akces woj
ska polskiego Księstwa Warszawskiego. Zarazem od tej chwili, 
na miejsce chybionej ofenzywy rosyjskiej, szykowanej na bieżący 
rok 1811, zapowiedziała się ofenzywa francuska na rok przy
szły 1812®). Zarazem wyradzała się obawa, aby Napoleon do tej 
swojej ofenzywy nie zechciał w całkiem podobny sposób po
zyskać sobie Litwy i obrócić ją przeciw cesarzowi rosyjskiemu, 
jak Aleksander był zamierzał uczynić z Księstwem Warszawskiem 
przeciw cesarzowi Francuzów. Zaś przykład Galicyi w czasie 
minionej wojny francusko-austryackiej 180!) r. nasuwał poważne 
obawy co do zachowania się prowincyj litewskich na wypadek 
przyszłej wojny francusko-rosyjskiej. To też tembardziej głó- 
wnem usiłowaniem Aleksandra stało się odtąd pozyskanie s o b i e  

sympatyi i utrzymanie w lojalności Polaków znajdujących się pod 
jego berłem.

')  K m. A d a m  d o  A le k s a n d r a ,  /, W iln a , 12 c z e r w c a  1810. M a /.ad o , II, 284.

») Cesar/, do Czart., 25 grud. 1810. Mazado, 11,248. Instrukcya: „Kuska- 
ja Starymi11 CXI, 454. Odpowiedź Czart. 18 (HO) styczniu 1811. Mazade, II, 255.

“) Askenazy. Ks. Józef Poniatowski; Przyczyny wielkiej wojny 1812 r.; 
Dwu stulecia.

4 3 2  LITWA W PRZEDEDNIU W IE L K IEJ WOJNY.



LITWA W PRZEDEDNIU W IELK IEJ WOJNY.

Nastrój umysłów na L itw ie nie był podówczas bynajmniej 
przychylny rządowi rosyjskiemu. Represye wszelkiego rodzaju, 
jako  to: konfiskaty, sekw estry dóbr, stosowane tu taj od r. 1809, 
wywołały rozgoryczenie tem większe, że postępowanie władz lo
kalnych było zupełnie samowolne, i że całkowicie spokojne zacho
wanie się ludności nietylko nie uspraw iedliw iało stosow ania tutaj 
podobnych ucisków, lecz naw et nie dostarczało do nich pozoru. 
System kontynentalny, brak gotówki powszechny, ciężkie przesi
lenie ekonomiczne, jakiem u ulegało całe państwo, wszystko to 
zwiększało jeszcze niezadowolenie, ogarniające szerokie masy spo
łeczeństwa. Coraz częściej zwracano oczy na zachód, oczekując 
stam tąd wybawienia z nieznośnego położenia, w jakiem  się znaj
dowano. Sym patye Napoleońskie, przygasłe nieco po pokoju Tyl
życkim, na widok okrojenia Księstwa W arszawskiego, odżyły 
wraz z pokojem Schoenbruńskim na widok znacznego zwiększenia 
terytoryum  Księstw a przez część Galicyi. Spodziewano się, że 
w razie wojny z Napoleonem, k tóra zdawała się być nieuniknioną 
i niechybnie zwycięską dla Francyi, Litwa, złączona z Księstwem, 
utworzy Królestwo Polskie. Nadzieje te podsycały wiadomości, 
dochodzące z Księstwa, o wielkich zbrojeniach tam przedsięwzię
tych. „K uryer litewski," jedyny oficyalny inform ator prasowy 
Litwinów w sprawach politycznych, donosił '), że wojsko K się
stw a będzie podniesione do 100,000, że Poniatow ski zostanie 
vice-królem. Nie brakło i bezpośrednich stosunków z Księstwem, 
czy to przez częste wycieczki obywateli litewskich do Księstwa, 
czy przez Żydów, którzy bywali chętnymi pośrednikami w dostar
czaniu korespondencyi wszelakiej, wydawnictw i broszur z za kor
donu. W ten sposób rozpowszechniła się broszura K ołłątaja, pod
nosząc zw ątpiały duch w społeczeństwie i ufność do Napoleona. 
Linigracya młodzieży litewskiej do wojsk Księstwa nie ustaw ała, 
owszem, zwiększała się. Wielu magnatów, ja k : ks. Dominik R a
dziwiłł, Pac, ks. A leksander Sapieha, przenosiło się na stały  po
byt, do W arszawy, rzucając dobra swe na pastw ę sekwestrów, 
ufni, że w niedalekiej przyszłości powrócą tu ta j ze zwycięskiemi 
wojskami Napoleona. „Zimnem je s t -  pisze współczesny świadek, 
R osyanin— jakim  gorącym putryotyzmem pałała wtedy Litw a, 
przewyższając może naw et w tym względzie Polaków. Dla niej 
Napoleon był pół-bogiom, ideałem potęgi ziemskiej, zesłanym  
z nieba dla odbudowania Polski, połączonej z Litwą s).“

*) „Kuryer Litewski,“ 1812, M 60.
) „Russknja Starymi,“ Dubrowin, (1X11, 2M.
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Takie mniej więcej było usposobienie umysłów w pewnej 
przynajmniej części społeczeństwa w zaborze rosyjskim, kiedy 
w kw ietniu 1811 r. ruchliwy i am bitny Michał Ogiński znów po
spieszył z Paryża do Petersburga z zamiarem odegrania wybitnej 
roli politycznej w najbliższej przyszłości. W idziane po drodze 
przygotow ania wojenno, rozmowy niektóre, słyszane przez niego 
w Paryżu  i Dreźnie, gdzie spotkał Kołłątaja, przekonały go o bli
skim wybuchu wojny; postanowił zakomunikować w szystkie swo
je  informacye i spostrzeżenia cesarzowi Aleksandrowi i skłonić 
go do uprzedzenia zamiarów Napoleona przez zajęcie Księstwa 
i połączenie się z wojskiem pruskiem. Można byłoby, zdaniem 
Ogińskiego, uskutecznić to z łatwością, gdyby cesarz ogłosił się 
królem polskim, przez co miałby na zawołanie 12 milionów Pola
ków, pełnych poświęcenia i zapału dla wskrzesiciela swej Ojczy
zny. W yobrażał sobie Ogiński dość naiwnie, że przywozi do P e
tersburga nowe wiadomości i nową ideę, choć oczywiście nic 
absolutnie nowego nie miał do powiedzenia Aleksandrowi, ani ja 
ko informator, ani jako  projektowicz; mógł mu co najwyżej być 
przydatnym, jako dogodne narzędzie dla utrzym yw ania społeczeń
stw a polskiego na Litwie w połowicznych na Rosyę nadziejach, 
a tem samem w pożądanem dla Rosyi stanie rozdwojenia i nie
zdecydowania. Nie zdając sobie zgoła spraw y z tej istotnej swo
jej roli, Ogiński z całym zapałem wynurzył się ze swemi pomy
słami przed cesarzem na pierwszem posłuchaniu, jak ie  otrzym ał 
28 kwietnia. Było to właśnie w chwili, kiedy A leksander odebrał 
pismo od ks. Czartoryskiego z wiadomością o zupełnem niepowo
dzeniu jego misyi w arszaw skiej; wysłuchał, mimo to, z tem wię
kszą cierpliwością wielkiego planu Ogińskiego, k tóry  był ponie
kąd kopią jego własnego z przed paru miesięcy, obecnie z ża
lem zaniechanego. Nie zdradził się z tem ani słowem, zaznaczył 
tylko, że uważa chwilę obecną za nieodpowiednią do podobnych 
eksperymentów, upewnił go wreszcie, że jedynym  celem jego  będzie 
odtąd zapewnić szczęście swoim poddanym polskim i w yraził ży
czenie, aby Ogiński w tym względzie przedstaw ił swoje pro jek ty ').

Ogiński nie omieszkał skorzystać z tego upoważnienia i 27 
maja złożył cesarzowi obszerny memoryał *), składający się z dwu 
części. W pierwszej rozwodził sit* autor obszernie, że Napoleon 
nie ma na celu istnienia niepodległej Polski, mimo to jednak zrę-
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cznem  postępow aniem  łudzi P olak ów , którzy ca łk ow icie  są obec
nie pod je g o  urokiem . S ąd ził jednak O gińsk i, że gd yb y  rząd 
rosyjsk i zm ien ił d o tych czasow y  sposób postępow ania z P olakam i, 
w  takim  razie i w K sięstw ie  zasz łab y  stan ow cza  zm iana w  uczu
ciach w zględem  N apoleona. M ieszkańcy K sięstw a , n iepew ni lo sów  
p rzyszłych , udręczeni podatkam i, rek w izycyam i, konskrypcyą, po- 
rów nyw ając sw oje p ołożen ie  z położeniom  rodaków  w  zaborze rosyj
skim , którym  p ozostaw iono ich daw ne prawa, nadano odrębną or- 
gan izacyę , zgodną z warunkami m iejscow ym i i charakterem  m ie
szkańców , pod osłoną tak p otężn ego  m ocarstw a, jak  R osya , boz- 
w arunkow o odczu liby  ca łą  różnicę postępow ania  z nim i obu rzą
dów  i d o łoży lib y  w szelk ich  usiłow ań , aby znaleźć się  pod berłem  
A leksandra. W tym  celu radził O giński nie w łóczn ie  u tw orzyć  
z 8 gubernij tak zw anych  P o lsk ich  (W ileń sk iej, G rodzieńskiej, 
M ińskiej, W itebskiej, M ohilew skiej, W ołyńskiej, P odolsk iej i K i
jow sk iej) odrębny ok rąg pod nazw ą W ielk iego  K sięstw a  L itew 
sk iego  z W ielk ą  K siężn ą  K atarzyną, jak o  N am iestn ik iem . Środek  
ten, zdaniem  jogo , w y w o ła  pow szechny entuzyazm  P olak ów  dla 
A leksandra i po łoży  kres w szelk im  w p ływ om  N apoleońsk im  na 
L itw ie. Dalej dom agał się  przyw rócen ia  S ta tu tow i L itew skiem u  
całej m ocy d zia łan ia  z m odyfikaoyam i, jak ich  będą w ym agały  
okoliczności obecne; utw orzenia  w  W ilnie Senatu czy  T rybunału  
bezapelacyjnego; w reszcie  n a leg a ł na kon ieczność zrów nania  gu- 
bernij L itew skich  z innem i co do podatków  i sposobu ich po
bierania.

Cesarz, po w ysłu ch an iu  teg o  m em oryału, sk ierow ał O g iń sk ie
go  do Spora,ńskiego, k tóry  podów czas s ta ł u szczy tu  sw ej p otęg i 
i miał poruczone sobie od cesarza zaw iad yw an ie  sprawam i finlandz- 
kiem i i polskiem i.

Spraw a polska  b y ła  parokrotnie om aw iana w  m em oryałach  
S perańskiego, z łożon ych  cesarzow i w  latach  1 8 1 0 — 1811 ‘). Spe- 
rański podkreślił w nich n iezw y k łą  don iosłość dla R osy i zagadnień  
polsk ich , będących dla niej p iętą A ch illesa , a kom plikujących się  
je szcze  bardziej przez ich  charakter m iędzynarodow y. P rzew id y
w ał z pow odu m ałżeń stw a N ap oleon a  zw rot stan ow czy  w  je g o  
p o lityce  d otychczasow ej w zględom  R o sy i, a w zw iązku z tom po
ruszenie przez n iego  spraw y polsk iej. D w ie h yp otezy  n asu w ały  
się  mu w tym  kierunku: albo oddanie K się s tw a  W arszaw sk iego

') Memoryał Sperańskiego z sierpnia 1K10, „Ruskaja Stary»a,“ OIV, 4H5, 
oraz /. 11 marca 1K11 u Duhrowiua „Huskąja Starymi,“ CVIII, 257.
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Prusom, co byłoby łatw iejsze i mniej niebezpieczne dla Rosyi; 
albo utworzenie K rólestw a Polskiego przez przyłączenie do Księ
stw a Śląska i innych prowincyj polskich w zaborze pruskim, co 
spowodowałoby zupełny upadek Prus, a ze strony A ustryi wywo
łałoby obawy o Galicyę oraz sprowadziłoby natychm iastow y wy
buch pow stania na L itw ie i na Rusi. Wobec tego należy zawczasu 
ułożyć stały  plan postępow ania polityki rosyjskiej względem Po
laków, znajdujących się pod panowaniem Aleksandra. Należy ich 
przyw iązać do Rosyi i w ten sposób zapewnić sobie ich lojalność. 
W tym celu należy natychm iast zabrać się w przyłączonych od 
Polski guberniach do przeprow adzania reform, które, pod pozorem 
zwykłych zmian w wew nętrznej adm inistracyi celem jej ulepszenia 
i przystosow ania do miejscowych warunków, nie powinny wzbu
dzać żadnych podejrzeń w gabinetach zagranicznych. Cel istotny 
tego przedsięwzięcia winien być utrzym any w tajem nicy i może 
być tylko z konieczności odsłonięty. Bacznie należy śledzić po
stępowa,nie Napoleona i zastosowywać do tego własne. Mianowi
cie trzeba uważać, czy Napoleon zechce tylko powiększyć K się
stwo W arszawskie, czy też przywróci Polskę. W tych okoliczno
ściach należy chwycić się względem Polski środków stanowczych, 
które mogą być oparte na dwóch potężnych uczuciach: nadziei 
otrzym ania w szystkiego i obawie, że wszystko może być straco
ne. Oczywiście, że tych uczlić Francy a nie może silniej podnie
cić, niż Rosya. W przeciwnym razie, gdyby niebezpieczeństwo 
me zagrażało, należy natychm iast zastosować względem tych gu
bernij szereg środków przedwstępnych. Za jeden z takich uważał 
przedewszystkiem  utworzenie w Wilnie Komisyi Doradczej, której 
celem byłoby pozyskać zaufanie lepszych jednostek i dać Polakom 
nadzieję, że lojalnością mogą polepszyć swój los o wielo pewniej 
i łatw iej, niż powstaniem. Gdyby zachodziła trudność w utwo
rzeniu podobnej komisyi, należy natychm iast, o ile można, zadość
uczynić wszelkim życzeniom Litwinów; ponieważ zaś pomiędzy 
ich prośbami znajdują się kwestye, których na pierwszy rzu t oka 
niepodobna rozstrzygnąć, należy pod pozorem rozpatrzenia tych 
właśnie kwestyj utworzyć w Wilnie kom itet i członków jego  skło
nić do poczynienia poufnych wynurzeń. Przedewszystkiem  je 
dnak należy wzmocnić w tych guberniach policyę, mianować lep
szych gubernatorów , wypracować dla nich lepszo instrukeye. Itów- 
nież uważa za konieczne skoncentrowanie tu ta j, w Petersburgu, 
w szystkich gałęzi tajnej policyi z tam tych gubernij, jako to : gu
bernatorów, dyrektorów  poczt i rozmaitych urzędników, wysyła
nych ta,111 ze specyalnemi poruszeniami. W kilka, miesięcy potem
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zw racał ponownie uwagę cesarza na doniosłość spraw polskich, 
które, w razie przywrócenia Polski, mogą nasunąć poważne kom- 
plikacye. Przew idyw ał, że skoro Napoleon obieca Polakom przy
wrócenie ich Ojczyzny, natychm iast wybuchnie powstanie w pro- 
wincyacli rusko-litewskich, gdyż te będą liczyły na poparcie Napo
leona, a w tedy każde ustępstwo, uczynione przez Rosyę celem 
odwrócenia wojny, podnieci tylko zuchwalstwo Francyi. Stąd 
wynika, że jeśli żądania rosyjskie co do utrzym ania status quo 
obecnego w Księstwie zostaną odrzucone, należy dać poznać Fran
cyi, że Rosya gotow a je s t do walki, oraz że zmienia swój system 
polityczny. Na Polskę liczyć niepodobna, wojna jak a  w niej w y
buchnie, będzie nosiła wszelkie cechy podnieconego patryotyzm u, 
co je s t zupełnie naturalne, ponieważ Polakom będzie chodziło
0 byt ich Ojczyzny. Natom iast należy baczną zwrócić uwagę na 
H gubernij zachodnich; z dwojga złego lepiej mieć wojnę, niż 
stracić dobrowolnie te prowincye, a zatem należy już obecnie 
sposobić się energicznie do walki. Treść isto tna tych przygoto
wań polega na dokładnem w yjaśnieniu sobie, czego mogą oczeki
wać zachodnie prowincye w nowym ukształtow aniu się stosunków? 
Wolności i odbudowania Polski. Rosya może im ofiarować i je 
dno i drugie, n ik t nie da im tego taniej i na trw alszych podsta
wach. Tyle Sperański, do którego obecnie skierował cesarz Ogiń
skiego z jogo meinoryałem. Widzimy, że myśl utw orzenia W iel
kiego Księstwa Litewskiego, k tórą podnosił Ogiński w swojein 
piśmie złożonein cesarzowi, była już oddawna z odmiennych pun
któw wyjścia szczegółowo roztrząsana i przez samego cesarza
1 przez jego  zaufanego doradcę.

Sperański w d. II (23) czerwca przedstaw ił swojo uwagi nad 
powyższym meinoryałem O gińsk iego1). Zaznaczał z góry, że ela
borat Ogińskiego nie może w niczem zmodyfikować poprzednich 
zapatryw ań cesarza na tę  sprawę, radził, nie idąc dalej, utworzyć 
w Petersburgu Komitet /, przedstawicieli H gubernij po jednym 
z każdej, pod prezydencyą Zawadowskiego, łubianego przez Pola
ków, pod pozorem skarg  Polaków na nierównomierność opodatko
wania tych gubernij z centralnemi, w rzeczywistości zaś dla opra
cowania reform, które zamierza sit; przeprowadzić na Litwie. Ta 
ostrożność, zdaniem Sperańskiego, była konieczna ze względu na 
zagraniczne gabinety i na opinię rosyjską, która, będąc już wzbu

i) „Sbornik istor. materiałów i/. Kancel. J. Imp. Wieliozestwa,11 I, 
215—217.
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rzoną przez autonomię nadaną Finlandyi, w idziałaby w utw orze
niu tego Komitetu zamach na całość Rosyi. Należy do czasu, nim 
się Komitet zbierze, prace przygotowawcze w tym kierunku po
wierzyć znajdującym się obecnie w Petersburgu Polakom, jako to: 
Ogińskiemu, Platerow i, Strojnowskiemu, ks. Lubomirskiemu i ks. 
Lubeckiemu, aby w ten sposób ugruntow ać najprędzej ich nadzie
je  oraz, jak  się w yrażał: „dać ich troskliwości pożyteczne zajęcie," 
czyli, innemi słowy, odwrócić icli uwagę od widoków, idących od 
Napoleona i K sięstw a W arszawskiego i tym sposobem zneutrali
zować energię społeczeństwa litewsko-polskiego. W tem też tkw i
ła w tej chwili isto tna intencya Aleksandra. Radził też Sperań- 
ski, aby dla uniknięcia rozgłosu i otrzym ania lepszego składu te 
go Komitetu cesarz sam zamianował przedstawicieli z każdej 
gubernii, przyczem zdaje się, że wybór można dobry uczynić, za
sięgnąwszy od Potockiego Seweryna i Ogińskiego listy  projekto
wanych kandydatów  do tego Kom itetu. A leksander zresztą nara
zić. nie uczynił nic w tym kierunku; przy spotkaniu z Ogińskim 
praw ił mu komplementy z właściwem sobie m istrzostwem w uj
mowaniu ludzi, słowem—stosował swoją zw ykłą taktykę, polegają
cą, zdaniem historyka rosyjskiego (Szyldera), na tem, że częstował 
każdego ulubioną jego potrawą, ukrywając, przytem  istotne swe 
zamiary i dopiero w ostatniej chwili czyniąc zw rot nagły a nie
spodziewany. W ten sposób wszelkie plany budowane na charak
terze Aleksandra, a tem bardziej na jogo półsłówkach i wynurze
nia,cli, obracały się wniwecz, o czem kolejno mieli się przekonać 
ludzie tak rozmaici, a na swój sposób niepospolici, jak : C zartory
ski, Napoleon, Sperański, Capo dMstria, a tem bardziej słaba głow a 
Ogińskiego.

Skoro jednak w tem miejscu tyle wypada nam mówić o Ogiń
skim, w arto na chwilę bliżej przyjrzeć się postaci byłego podskar
biego, a obecnie gwałtem  narzucającego się na pośrednika w tak 
śliskich, a skomplikowanych wówczas stosunkach polsko-rosyj
skich. Michał Kleofas Ogiński, synowiec wielkiego hetm ana litew 
skiego, urodził się w r. 17(>5. N iopozbaw iony') zdolności i pe
wnej’ rzutkości, k tórej dawał dowody w swem tak bogatem w zda
rzenia i zmiany dziwne życiu, świetnie w ykształcony, gorący pa- 
tryo ta, ale niestały, zarozumiały aż do samochwalstwa, łatw ow ier-
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ny, bardzo często  p ow od ow an y w  sw ych  czynach i w ystąp ien iach  
pobudkami natury najhardziej pryw atnej, posiadał n iepoham ow aną  
sk łonność do in teresów  p ien iężnych , co odbiło  się  n iejednokrotnie  
fata ln ie na je g o  karyerze polityczn ej, która rozpoczęta w  chara
kterze p osła  R zp ltej w  H adze, zw iązan ego  śc iśłe  ze stronnictw em  
patryotycznem , a mimo to sk ładającego  p rzy sięg ę  na w ierność  
K atarzynie w ręce am basadora rosy jsk ieg o  w  H adze, zaprow a
dziła  go  do T argow icy , od której otrzym uje podskarbiostw o litew 
skie. Z w ybuchem  pow stania , po nieudanej ucieczce za granicę, 
zagrożon y  szubienicą, staje pod chorągw iam i K ościu szk i, w alczy , 
uchodzi z rozbitkam i na em igracyę, tam  czyn n y  w  jej przedsię
w zięciach  i zab iegach  dyp lom atycznych , jak o agen t w  K on stan ty 
nopolu, z w stąpien iem  na tron A leksandra w raca do kraju. Z n ie
chęcony do ży c ia  p u b liczn ego  usuw a się  w  w iejsk ie  zacisze, za
ję ty  tw órczością  m uzyczną i uregulow aniem  sw ych  nader zaw i-  
kłanych interesów  ogrom nej, lecz obciążonej m ocno długam i for
tuny. W sw ycli kłopotach fin an sow ych  doznaje pom ocy ze strony  
Aleksandra, oczarow any je g o  osobą i sposobem  bycia, przek szta ł
ca się  z daw nego, zapalonego p atryóty  i em igranta, ufającego  
w  pom oc Francyi dla P o lsk i, w  rosy jsk iego  senatora i tajnego  
radcę, a zapalonego w ie lb ic ie la  A leksandra, w  nim  jed y n ie  upa
trującego nadzieje P olsk i. N iech ęć  do N apoleona, czy sto  osobistą , 
p rzen osił na d zie ło  je g o , K się stw o  W arszaw skie, i w sze lk ie  urzą
dzenia tam zaprow adzone, chciał mu p rzeciw staw ić  odbudow ane  
przez A leksandra W ielk ie  K sięstw o  L itew sk ie  z urządzeniam i 
zb liżonem i do daw nych  polskich . Ł atw ow iern y , pozornie dobrze 
w  św iecio  otarty , lecz napraw dę n ieśw iad om y zupełn ie  rzeczy w i
stych stosunków , w p ływ ów , in tryg , panujących podów czas na dw o
rze petersburskim , zam ierzał d zia łać ręka w  rękę bezpośrednio  
z cesarzem , nie znając zupełn ie  charakteru A leksandra, a opierając  
się  na tak ch w iejnych  podstaw ach, jak  fam a p ow szech n a o ży c z li
wych zam iarach je g o  w zględem  P olsk i, oraz w spania łom yślnym  cha
rakterze m onarchy. C zuł poniekąd m oże i sam kruchość tych  pod
staw , o strzegan y  zresztą  w tym  w zg lęd z ie  przez K ołłątaja, ale  
to g o  nie pow strzym ało , ani naw et do ostrożności n ie sk łon iło . 
Sądził, że czu łością , serdecznością  i zupełnem  w ylaniem  podbije  
»najchytrzejszego  z G reków  b izan tyjsk ich ,“ jak  A leksandra po 
n iew cza sie  zd efin iow ał N apoleon. A leksander, g łęb o k i znaw ca lu
dzi, n iew ątp liw ie  odrazu p oznał się  na O gińskim , a w  dodatku  
m iał w  ręku dosadną .jego ch arak terystyk ę, skreśloną przez ks. 
C zartorysk iego; trafnie też  uznał cesarz w panu M ichale dosko
nałe narzędzie do tej k ok ieteryjnej gry , jak ą  w ów czesnej kry



tycznej dla sieb ie  chw ili zam ierzał prow adzić w zględem  P olaków  
w o g ó le , a L itw in ó w  w  szczegó ln ości.

N ie  otrzym ując żadnej zgo ła  odpow iedzi na sw ój m em oryał 
złożon y  w  maju, a rzekom o aprobow any podów czas przez cesarza, 
O gińsk i w e w rześniu zaw iadom ił o sw oim  w yjeźd zie  na L itw ę. 
A leksander znów  p ożegn ał go  czu łym , w ie le  m ów iącym  napozór, 
a napraw dę nic nie m ów iącym  frazesem : „P ow iedz sw oim  ziom 
kom,. że zajm uję się  ich losem , że chciałbym  m ódz popraw ić go, 
że m oże przedstaw ić się  w krótce sposobność, k iedy  będę m ógł 
dać im tego  dow ody, że liczę  na ich  przyw iązan ie  i że proszę
o zupełne zaufanie." N a w ątp liw ości w yrażone co do sta łości 
tych  zam iarów  cesarza, ostatni odparł z żyw ością : „...Jakto w  n ie
p ew ności?! Jedno z d w ojga  pow inno nastąp ić: bądź to w  razie 
w ojny u tw orzę K ró lestw o  P o lsk ie , połąozone z cesarstw em , jak  
W ęgry i C zechy z A ustryą; bądź, je ż e li w ojna nie nastąpi, w pro
w adzę w  w ykonanie nasz w ielk i projekt co do L itw y."  N a  L itw ie  
rozpoczął O giń sk i ż y w ą  ag ita cy ę , g ło szą c  o w ie lk ich  zam iarach  
A leksandra. C hodziło  o pozyskan ie p rzedew szystk iem  w p ły w o 
wych i w yb itn ych  osób. W Szaw lach  p orozum iew ał się  z Ludw i
kiem  P laterem , który o tem spotkaniu n iezw łoczn ie  don iósł ks. 
A dam ow i. ') O giński n a lega ł, aby n iezw łoczn ie  zabrać się  do zre
d agow an ia  projektu U kazu, jak i m iał poprzedzać now ą organiza- 
cy ę  L itw y. Do punktów , w yrażonych  w  m em oryale O giń sk iego  
z maja, P later proponow ał tak w ażne, jak używ anie języ k a  pol
sk iego  w załatwianiu wszelkich spraw w 8 guberniach i obsadzanie  
w szelk ich  urzędów  w y łączn ie  L itw inam i, u tw orzen ie kancelaryi 
litew sk iej w  P etersburgu , na w zór istn iejącej fin landzkiej, oraz 
rady stanu i m in istrów  w  K sięstw ie , w reszcie  w yd z ie len ie  fundu
szów  edukacyjnych z oddzielnych  g a łęz i dochodów  publicznych. 
N a podstaw ie tych  uw ag  Platera, za wspólnem  porozum ieniem  się  
z O gińskim , zredagow any zo sta ł ów  projekt U kazu, k tóry  O giń
ski zabrał z sobą do P etersb u rga dla przed staw ien ia  cesarzow i.

Przed w yjazdem  w y n u rzy ł się  b y ł O giński przed Platerem  
ze sw oich  w idoków  i nadziei. M ówił o kom itecie  litew sk im , k tó 
ry na w yraźne życzen ie  cesarza, ma się  zebrać wkrótoo w Peters-
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burgu (nawiasem mówiąc, ten pomysł kom itetu był już dawniej 
projektowany, w r. 180(> i L807 przez Stanisław a U rsyna Niomce- 
wicza w m emoryałach jego złożonycli ks. Adamowi w r. 180(> 
i samemu cesarzowi w r. 1807). K om itet ten, stosownie do pro
jek tu  Niemcewicza, miał się składać z senatorów Polaków, znaj
dujących się w Petersburgu, oraz delegowanych po' jednym  z ka
żdej gubernii. Tak samo miało być obecnie. Pod prezydencyą 
Zawadowskiego mieli go składać Sperański, ks. Czartoryski, o ile 
się zgodzi, Ogiński, Seweryn Potocki oraz deputowani z 8 guber
nij, na których proponował Ogiński z gub. W ileńskiej W awrze- 
ckiego, z Grodzieńskiej księcia Lubeckiego, z Mińskiej Giecewi- 
cza, z Mohylowskiej Szadurskiego, z W itebskiej Ludw ika P latera, 
z W ołynia senatora Strój 110wskiego, z Podola Czackiego i z Ukrai
ny Adama Rzewuskiego. P la te r proponował, aby zam iast Giece- 
wicza powołać K arola Prozora byłego oboźnego, a na miejsce 
Szadurskiego ks. Kazim ierza Lubomirskiego osobiście znanego ce
sarzowi. ■) Skoroby zaś obecność Szadurskiego w komitecie rze
czonym była konieczna, proponował go na swoje miejsce. Ogiń
ski komunikował mu, że projektowano mianować namiestnikiem 
W. Ks. Litewskiego księcia Oldenburskiego, ale W ielka Księżna 
K atarzyna jest. temu przeciwna, utrzym ując, że małżonek jej 
nie je s t  odpowiedni na to stanowisko. Myślano także o księciu 
W irtemberskim, gubernatorze Białej Kusi. Ogiński, niewiadomo
o ile szczerze, proponował nawet ks. Czartoryskiego. Nie miano 
pewności, czy ks. Adam zechciałby brać udział w całej robocie; 
gdyby się zgodził, ofiarowanoby mu bądź namiestnictwo, bądź też 
sek re taryat stanu i kierownictwo kancelaryi litew skiej w Peters
burgu; w takim  razie Ogiński, który  też kandydował do tego sta
nowiska, zostałby członkiem rady litewskiej. Cztory m inisterya 
miały być rozdane w ten sposób: spraw wewnętrznych Seweryno
wi Potockiemu lub ks. Czartoryskiem u, wówczas Potocki zostałby 
senatorem, co byłoby lepsze dla spraw y; sprawiedliwości Wa- 
wrzeckiemu, skarb Czackiemu i ministeryum  wojny Kniaziewiczo- 
wi, ks. generałowi Ziem Podolskich, gdyby się zgodził, miano 
ofiarować godność wielkiego m arszałka lub wielkiego kanclerza. 
Senat z łatw ością można będzie skompletować, wobec tego próż
ność wielu zostanie zaspokojona nominacyą na kasztelanów  i wo
jewodów. Ogiński tw ierdził, że cesarz poruczył mu sporządzić
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Iist,(> urzędników  litew sk ich  i prosił w tym  w zg lęd z ie  u pom oc  
Platera i W aw rzeck iego .

Armia litewska składałaby się z 80 tysięcy i zostawałaby 
pod dowództwem namiestnika, pod nim zaś faktycznie dowodziłby 
Kniaziewicz w charakterze pierwszego generała dywizyi. Na 
generałów dywizyi proponowano Kniaziewicza, Sierakowskiego, 
Wyszkowskiego, Giedroycia, Łaźnińskiego i Giżyckiego; genera
łami brygad jazdy zostaliby w takim razie ks. Eustachy Sangu- 
szko, Karwicki, Kołyszko, Kossakowski brygadyer wreszcie Pą- 
gowski; generałami brygad piechoty chciano mieć Niesiołowskie
go, Stefana Grabowskiego, Kropińskiego, Wawrzeckiego bryga- 
dyera, Seweryna Rzewuskiego, nakoniec Paca. Początkowo armia 
liczyłaby mniej, ponieważ składałaby się wyłącznie z kontyngen- 
su tegorocznego rekrutów. Pierwszym warunkiem istnienia tej 
armii będzie, że armia litewska nie będzie brała udziału w woj
nie z Polakami Księstwa Warszawskiego. Jak widzimy, nadzieje 
polityków litewskich szły dość daleko.

C hodziło przedew szystk iem  o p ozysk an ie do tej akcyi Czar
torysk iego , K niaziew icza , C zack iego , k tórzyby'nadali sw oim  udzia
łem  san k cyę m oralną całej tej robocie i p ociągn ęlib y  za  sobą  
w ahający się  o g ó ł; zdaw ano sobie doskonale spraw ę, że bez nich 
cała  ta akcya sp ełz łab y  na niczem . W iem y, że stosunki pom ię
dzy C zartoryskim  a O gińskim  nie n a leża ły  do n azb yt przyjaznych; 
ży w ili oni ku sob ie w zajem ną n iechęć, p łynącą m oże poniekąd, przy
najmniej ze strony O giń sk iego , z ryw alizacy i o w p ływ  i zaufanie  
u A leksandra. W spom inaliśm y, jak  surow o, chociaż zupełn ie s łu 
szn ie, ocen ia ł C zartoryski charakter i dzia ła lność O giń sk iego . To 
też  O giński poruczył P laterow i zw rócen ie s ię  do ks. Adam a i w y 
badanie g o  ostrożne, co do tych  planów. W razie akceptow ania  
togo planu, ks. Adam m iał od sieb ie  sk łon ić  do tego  K n iaziew i
cza i C zackiego. Na odjezdnem  O giński poruczył P laterow i dal
sze rozw in ięcie  punktów , zaw artych  w pom ienionym  projekcie  
Ukazu. Plater, doskonały  pracow nik, którem u niebaw em  po kil 
ku ledw o latach, poruozony będzie u d zia ł w robotach redakcyj
nych nad projektam i kon stytu cy i K rólestw a P o lsk ieg o , n iezw ło 
czn ie zabrał s ię  do pracy i już 10 grudnia przybył do W ilna z g o 

tow ym  projektem  U staw y rządow ej. W W ilnie sp otk ał się  z W a- 
w rzeckim , któremu zakom unikow ał w szystk o  sły szan e od O giń 
sk iego . W aw rzecki zg o d z ił s ię  na. w szystk o , sądził ty lk o , że  
lepiej b yłob y m oże, aby ten k om itet zebrał się  w W ilnie, niż 
w  P etersburgu. P racę P la tera  op atrzy ł sw em i uw agam i, które  
w yd ały  sic; P la terow i bardzo słuszne i w p ły n ęły  na zm odyfiko
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w anie n iektórych  u stępów ; z teg o  w y ło n ił sic} projekt U staw y  
R ządow ej W ielk iego  K sięstw a  L itew sk iego , k tóry  n iezw łoczn ie  
zo sta ł przesłany O gińskiem u do P etersburga. W pracy sw ojej, 
w yzn aje P later, pow odow ał się  dw om a w zględ am i, prim o— żeby  
ta  U staw a konstytucyjna dała L itw inom  te sam e praw a i korzyści, 
ja k ie  m ają ob yw ate le  K sięstw a  W arszaw sk iego , sećundo— starał 
się, ile  m ożna, zachow ać daw ne nazw y polsk ie, bądź to w  urzę
dach, bądź przez podział terytorya ln y .

O giński, rozstaw szy  się  z P laterem , udał s ię  do P etersb u r
ga , g d z ie  w  drugiej połow ie października z ło ż y ł sw yj projekt 
Ukazu cesarzow i. W piśm ie, dołączonem  do projektu, ’) p isał, że  
odczytan ie  now ej organ izacyi senatu petersbursk iego i inform a- 
cye  zebrane co do urządzeń fin landzkich  sk ło n iły  go  do poczy
n ienia pew nych zm ian w  projekcie, nie naruszając je g o  podstaw ; 
tak w ięc , zam iast m ianow ania nam iestn ik iem  k ogoś z rodziny ce
sarskiej, m ożna byłoby w yzn aczyć  zw y k łeg o  generał-gubernatora. 
B ęd zie  to  jedynie- środkiem  adm inistracyi w ew nętrznej i n ie  mo
że nasunąć żadnych  obaw  gabinetom  zagranicznym . M onarcha nie 
u czyn iłb y  nic w ięcej nadto, co uczynionem  zosta ło  dla F in lan- 
dyi, a u szczęśliw iłb y  przez to m iliony m ieszkańców , p ozysk a ł ich 
przyw iązan ie  i znakom icie p om nożył sw e  s iły  bojow e. N a  razie  
nie otrzym ał O giński żadnej odpow iedzi od cesarza ani na sw oje  
pism o, ani na projekt. D opiero w listop ad zie  po z łożen iu  przez 
O giń sk iego  adresu d zięk czyn n ego  sz lach ty  w ileń sk iej za  przyzna
ne jej ze sz łeg o  roku u lg i finansow e, a podp isanego przez w sz y s t
kich m arszałków  z gubernialnym  Su listrow sk im  na czele , ukazał 
się  reskrypt cesarsk i na im ię senatora O gińsk iego; ‘-) b y ło  to  p ierw 
sze pism o polskie podpisane przez cesarza, A leksandra.

W listop ad zie  rów nież d o w ied zia ł s ię  O gińsk i, że cesarz po- 
ru czy ł generałow i A rnifeltow i i baronow i R osenkam pfow i opraco
w an ie U staw y kon stytu cyjn ej dla L itw y, a praw ie rów nocześn ie  
kr. W itt i ks. K azim ierz Lubom irski otrzym ali p o lecen ie  u łożen ia  
projektu organ izacy i armii w  8 guberniach  polskich, połączonych  
z cesarstw em . O statn i projekt m iał być przesłan y  do oceny O giń 
skiem u, który w in ien  był przedstaw ić sw oje uw agi w tym  w z g lę 
dzie oraz z ło ży ć  cesarzow i o sta teczn y  szk ic  projektu. Zarazem  
p olecił A leksander A rn ifeltow i porozum iew ać się  z O gińsk im  nad 
najskuteczn iejszym i środkam i celom  m ożliw ie najprędszego utw o-

') Ogiński do Aleksandra, 22 octobre 1811. Mómoire.s III, 77.
*) Mćmoires, Ogiński, t. III, 82; reskrypt wydany !> grudnia 1811.
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rżeniu w prow incyach litew sk ich  w ojska po lsk iego , w szczeg ó ln o 
ści co do uform ow ania w  tycli guberniach licznej jazd y . Podczas  
rozm ow y w końcu listopada, jak ą  prow adził z O gińskim , zazna
c zy ł cesarz k ilkakrotn ie, że w obec oczek iw an ego  rych łeg o  zerw a
nia z N apoleonem , n ależy  sk ierow ać w szy stk ie  u siłow an ia  do 
w zm ocnien ia  s ił bojow ych; skutkiem  teg o  w ypadnie na razie od
ło ży ć  na później projektow aną o rg a n iza cy i W. Ks. L itew sk iego;  
żądał zatem  p ozytyw n ych  inform acyj co do zasobów , ja k ie  mo- 
żnaby w ydobyć z prow incyj polsk ich . S ło w a  te zg n ęb iły  O giń
sk ieg o : w id z ia ł ruinę w szystk ich  sw oich n ad ziei; mimo to jednak  
ufny c ią g le  w  szlachetne zam iary cesarza zabrał się  do now ej pi
san iny i już I grudnia w yk oń czy ł now y m em oryał dla cesarza.

W  tym  now ym  m em oryale ') O gińsk i w y ch o d ził z założenia , 
że tw orzen ie  odrębnej armii litew sk iej, bez nadania tem u krajow i 
nowej organ izacyi, k tóraby znacznie p o lep szy ła  los P o lak ów  w  za
borze rosyjskim , jest w warunkach obecnych zg o ła  n ieodpow ied
nie; m ogłob y  ono b yć jed y n ie  następstw em  kardynalnych zm ian  
reform atorskich, ja k ie  tym  prow incyom  uprzednio zo sta ły b y  za
pew nione. P olacy  gubernij ru sk o-litew sk ich  —  p is a ł— obecnie po
noszą już n ie ty lk o  te  sam e ciężary, co inni poddani cesarstw a, lecz  
prócz teg o  są w y sta w ien i na przykrości zw iązane z k on systen cyą  
w  rzeczonych guberniach zachodnich w yjątk ow o w ielk iej m asy  
w ojsk a i na szyk an y  w sze lk iego  rodzaju ze strony adm inistracyi 
cyw iln ej. N ic  n ie zrobiono dla pozyskan ia  sob ie szlach ty , która  
je s t  w łaśc iw ym  reprezentantem  narodu i, jak o  taka, m oże jed yn ie  
sku teczn ie  poprzeć u siłow an ia  m onarchy. D alej w y w o d z ił O giń
ski, że obecnie w obec w iszącej groźby w ojny, w obec tego , że N a
poleon n iezaw odnie podniesie teraz spraw ę polską, w sze lk ie  p lany, 
dotyczące odrębnej organ izacyi sam ego ty lko  K sięstw a  L itew sk ie
go  będą ty lk o  półśrodkiem , nie czyn iącym  w cale tak iego  w raże
nia, ja k ie  w y w o ła ły b y  parę lat, n aw et rok tem u. N a leży  zatem —  
w n iosk ow ał uprzedzając N apoleona, n iezw łoczn ie  u tw orzyć Kró
lestw o  P olsk ie z tych 8 gubernij, o g ło s ić  się królem  polskim  
i w uroczystym  m anifeście obiecać temu królestw u przyw rócenie  
kónstytucyi ii maja i przyłączenie w razie pom yślnej w ojny K się
stw a W arszaw sk iego  i G alicy i. W ysłu ch aw szy  p o w y ższeg o  me- 
m oryału, A leksander po sw ojem u łask aw ie  a ogó ln ik ow o ośw iad 
cz y ł O gińskiem u, że odbudow anie całej P olsk i przy K osy  i, a za
tem i przyjęcie ty tu łu  króla p o lsk iego  odpow iada w zasadzie  w ła-
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snym jego życzeniom, że jednakowoż w obecnej niewyjaśnionej 
konjunkturze należy wstrzym ać się jeszcze z tak  ważnym krokiem 
i oczekiwać dalszego rozwoju wypadków, które, jak  sądzi z o trzy
manych wiadomości, nie doprowadzą jeszcze do rychłej katastrofy  
wojennej. W każdym razie prosił, aby Ogiński w skazał mu oso
by, którym mógłby poruczyć wygotowanie planu organizacyi 8-iu 
gubernij, ponieważ projekt Arm felta nie zadaw alnia go. Ogiń
ski zapewnia w swoich pamiętnikach, że było dlań rzeczą nader 
trudną w obecności cesarza nagle wskazać odpowiednich kandy
datów. Skądinąd wszakże wiemy, że lista osób, do takiego komi
te tu  proponowanych, była przez niego daleko wcześniej przygo
towana: wszak już w czerwcu r. 1811 pokazywał ją  Sperańskie- 
mu, a we wrześniu Platerow i, którem u również pokazywał tę 
listę, jako  już  aprobowaną przez cesarza. Szczegół ten zasługuje 
z tego względu na uwagę, że świadczy między innemi o stopniu wia- 
rogodności zredagowanego znacznie później dzieła pam iętnikarskie
go Ogińskiego, zarówno pod względem szczegółów osobisto-rze- 
czowych, jakoteż zwłaszcza pod względem dat i kolejności wy
padków. Proponując owych kandydatów, złożył Ogiński projekt 
Ustawy Rządowej, nad którym  od dłuższego czasu, bez upowa
żnienia cesarza, pracował łącznie z Ludwikiem Platerem  i ks. 
Ksawerym Lubeckim. Był to ów projekt, wygotowany przez 
P latera, o którym powyżej była mowa, poprawiony następnie przez 
Ogińskiego i Lubeckiogo. Cesarz przyjął ten projekt, obiecał 
w najprędszym  .czasie powołać delegatów do kom itetu, szczegól
nie jednak zalecił Ogińskiemu mieć na uwadze kw estyę włościań
ską: „Ta najbardziej pożyteczna klasa społeczeństwa — odezwał 
się była częstokroć traktow ana przez Was (Polaków), jak  llelo- 
ci.“ Ogiński odparł, że ta  spraw a była również przedmiotem 
obrad, lecz nie została rozstrzygniętą ostatecznie, ponieważ zacho
dzi trudność, w jaki sposób dadzą się pogodzić praw a właścicieli 
z istotnem  dobrem włościan. Na dowód, że spraw ą włościańską 
pilnie się zajmowano, odczytał cesarzowi list ks. Lubeckiego świe
żo otrzym any, w którym ten poddawał ostrej krytyce projekt 
uwłaszczenia włościan, proponowany przez Arm felta w jego  pro
jekcie ustawy konstytucyjnej, a będący naśladowaniem wzorów 
szwedzkich; Lubecki pragnął, aby kw estya ta  została rozw iązaną 
w duchu ustaw y )) maja, drogą stopniowych przeobrażeń z zacho
waniem właścicielowi przynależnych praw właścicieli, oraz aby 
rozstrzygnięcie tej kw estyi było powierzone kom itetowi, składa
jącem u się z mieszkańców kraju, zalecał wreszcie w postępowaniu



Audyencya rzeczona miała miejsce 27 stycznia 1H12 roku. 
„Odtąd pisze Ogiński w pam iętnikach ')- nio było więcej mowy
o projektach autonomii Litwy, cesarz wydawał się bardzo zaję
ty, a ja  nie dawałem mu do zrozumienia, ile tem wszystkiem 
byłem zmartwiony." Burza wojenna zbliżała się raptow nie; 
w kw ietniu wyjechał A leksander do Wilna, zalecając Ogińskiemu, 
który  wtedy właśnie zapadł na zdrowiu, aby po wyzdrowieniu 
niezwłocznie przybył za nim do stolicy Litwy.

W ypada na tem miejscu sprostować pogłoski, tułające się 
po pamiętnikach rozm aitych (Ostrowski, Niemcewicz) o faktycznem  
istnieniu jakiegoś oficyalnego kom itetu politycznego do spraw li 
tew skich przed wojną 1812 r. Nie posiadamy żadnych urzędo
wych danych stw ierdzających powołanie rzeczonego kom itetu; 
zresztą Ogiński, pisząc apologię swego zaślepienia względem 
Aleksandra w swoich pamiętnikach, nie omieszkałby skonstatować 
w yraźnie podobnego faktu, dającego przynajmniej jakąkolw iek 
realną podstawę jego  ówczesnym złudzeniom; tymczasem nie znaj
dujemy u niego ani jednej pozytywnej o tem wzmianki. Były 
tylko oddalone projekty, którym  tak  chętnie lubił się oddawać 
Aleksander, z drugiej strony była czysto pryw atna robota kilku 
magnatów, bawiących podówczas w Petersburgu, jak  Ogińskiego, 
ks. Lubeckiego, ks. Lubomirskiego. Zachodzi tu prawdopodobnie 
pom yłka w utożsam ianiu tego nieistniejącego kom itetu z kom ite
tem rzeczywistym, utworzonym nieco później, w maju, z obywa
teli litewskich W awrzeckiego, Sulistrowskiego, Lubeckiego, Pla- 
tera  do repartycyi żywności dla wojsk rosyjskich.

Co się tyczy wspomnianego projektu konstytucyjnego, opra
cowanego przez P latera, Ogińskiego i Lubeckiego, pow stał on, 
jak  zaznaczyliśmy, z rozwinięcia punktów, zaw artych w projekcie 
Ukazu, złożonego jeszcze w październiku 1811 r. przez Ogińskiego 
cesarzowi. P rojekt ten składał się z II punktów; Wielkie Księ
stwo Litewskie miało być utworzone z 8 gubernij: W ileńskiej, 
Grodzieńskiej, Mińskiej, W itebskiej, Mohilowskiej, Podolskiej, Wo
łyńskiej i Kijowskiej, oraz z 2 obwodów: Białostockiego i Tarno
polskiego. Zarząd nad Księstwem miał być poruczony Namiestni
kowi, rezydującemu w Wilnie; na utrzym anie jego  dworu, któremu 
chciano zapewnić okazałość, a nawet świetność, wydzieloną zosta
łaby część dóbr rządowych. W Petersburgu, przy cesarzu, miała 
znajdować się Kancelarya Litew ska z Sekretarzem  Stanu na czele

i) Mćmoirc.s, Ogiński, III, 121.
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dla kierownictwa wszelkimi sprawami litewskiemi. Zarząd we
w nętrzny chciano powierzyć Radzie Adm inistracyjnej, pod prze
wodnictwem Nam iestnika cesarskiego, R ada miała się składać 
z kilku wydziałów, utworzonych z dyrektora naczelnego i kilku 
radców. Wszyscy członkowie tej Rady byliby mianowani w prost 
przez cesarza. Miał zostać wydany oddzielny Regulamin general
ny adm inistracyi dla K sięstw a Litewskiego, przepisujący szczegó
łową organizacyę wszystkie!) gałęzi zarządu lokalnego w zakresie 
podziału terytoryalnego Księstwa, rozkładu podatków, adm inistra
cyi funduszów koronnych, utrzym yw ania wojska i kontygensu re
krutów, policyi, poczt i komunikacyi, wym iaru sprawiedliwości, 
spraw  oświaty, rolnictw a i przemysłu, jakoteż obejmujący ścisły 
wywód obowiązków i instrukcyj dla władz ustanowionych. R egu
lamin ten miał być zredagowany przez Komitet, pracujący pod 
okiem cesarza. S ta tu t Litew ski miał pozostać prawem cywilnym 
W. Ks. Litewskiego; wszystkie sprawy cywilne i krym inalne miał 
sądzić Najwyższy Trybunał, zasiadający w Wilnie. Urzędy pu
bliczne miały być dostępne wyłącznie dla obywateli osiadłych 
i mających własność w Księstwie. Językow i polskiemu winna by
ła zostać przywróconą moc obowiązująca w ekspodycyi wszystkich 
spraw  Księstwa. W reszcie fundusze edukacyjne miały być na 
zawsze oddzielone od innych gałęzi dochodów publicznych.

A leksander posłał powyższy projekt Ogińskiego wraz z dru
gim projektem  kónstytucyi Księstw a Litewskiego, opracowanym 
przez Armfelta, do oceny ks. Adamowi Czartoryskiem u. Czarto
ryski odniósł się krytycznie do obu projektów i poradził w ypra
cować na ich podstawie projekt pośredni, radząc do tej pracy po
wołać ludzi rozumnych, dobrze myślących, cieszących się zaufa
niem rodaków, nie zaś takich przygodnych działaczy, jak  Ogiński, 
„którego samo imie, wysunięte na czele tej roboty, może natchnąć 
nieufnością co do powodzenia i trwałości podobnego przedsięwzię
cia; oskarżają go bowiem powszechnie o lekkomyślność, której 
nie raz dał dowody** '). P ro jek t Ogińskiego przesłał ks. Adam ze 
swej strony do oceny Linowskiemu do W arszawy. Opinia Linow- 
skiego je s t nadzwyczaj ciekawa a nader surowa. Nazywa 011 pro
jekt kónstytucyi litewskiej osobliwym amalgam atem  wszystkich wad 
kónstytucyi !5 maja, oraz wszystkich błędów kónstytucyi Księstwa 
W arszawskiego. Nam iestnik W ielkiego Księstwa będzie figurą 
malowaną, rządzić wszystkiem będzie M inister Sekretarz Stanu,

1) Ks. Adam do cesarzu 4 czerwca 1H12 r. „Rusk. Nt.“ 0X11, >)-•



m inister sprawiedliwości będzie jeszcze bardziej śmiesznie potężny 
od naszego (Łubieńskiego), mając wpływ pośredni i bezpośredni 
na wykonywanie sprawiedliwości. Mnóstwo urzędników, którzy 
byliby tylko ciężarem niepotrzebnym krajowi. Niema ani słowa, 
co do organizacyi arm ii—żadnej gwarancyi, co do jej przeznaczenia 
i użycia. Linia dem arkacyjna pomiędzy szlachtą a innemi klasa
mi, niegodna I!) stulecia, k tóra zatam ow ałaby nazawsze postępy 
cywilizacyi w tym kraju i zgotow ałaby straszliw ą rewolucyę dla 
naszych potomków. Słowem, zdaniem Linowskiego, jest to pro
dukt nadzwyczajnego ubóstwa, i Rosyanie powinniby przyjąć go 
bez wahania, jako rzecz może bardzo popularną, lecz nie mogącą 
nic zgoła dać narodowi, który powinien dążyć do odzyskania 
wcześniej czy później swej niepodległości. Niepodobna nie zgo
dzić się z tą  surową, acz słuszną, k ry tyką  elaboratu Ogińskiego 
i spółki. Uderza tu  wzmianka o m inistrze sprawiedliwości; była 
ona odbiciem obaw powszechnie żywionych za Księstwa W arszaw 
skiego, aby ta  władza nie w yw ierała zbyt potężnego nacisku na 
sądownictwo: pamięć Tyzenluiuza, trzęsącego trybunałam i, była 
jeszcze dość świeża w pamięci ogółu '); zaś warszawski m inister 
sprawiedliwości, Feliks Łubieński, nie cieszył się popularnością. 
Naogół, sądząc z Ukazu, rzeczywiście wiele spraw najważniej
szych, jak  kom petencya władzy monarszej, sejm i w ładza prawo
dawcza, samorząd wiejski i miejski, wojsko narodowe i t  d. zo
stały pominięte milczeniem. W takim stanie Ustawa rządowa 
W ielkiego Księstw a Litewskiego zadaw alniała co najwyżej oli
garchiczne pragnienia m agnateryi litew skiej. Nie wprowadzała 
zasadniczych zmian w dotychczasowym zarządzie Litwą z tą  ró
żnicą jedynie- niew ątpliw ie kapitalną, niezmiernie dodatnią i wa
żną pod względem narodowym, lecz niew ystarczającą, bo niewy- 
czerpującą wszystkich wymagań interesu narodowego w danej 
przełomowej chwili dziejowej że urzędnicy Rosyanie byliby za
stąpieni przez Polaków, oraz że przywróconoby dawne ty tu ły  
i urzędy polskie, .lako tak a  nie mogła iść w porównanie naw et 
z oktrojowaną przez Napoleona konstytucyą Księstwa W arszaw
skiego, i było bardziej niż wątpliwe, aby mieszkańcy Księstwu 
zechcieli zamienić swoją Ustawę rzeczyw istą na tak poronione 
dzieło, jakięin była projektow ana Ustawa rządowa W. Ks. Litew
skiego.

(Jo się tyczy w szczególności projektowanego utworzenia, a r
mii litewskiej, której plan i organizacyę poruczono opracować ks.
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Kazimierzowi Lubomirskiemu i hr. W ittowi, w papierach ks. Ada
ma przechował się projekt organizacyi armii litewskiej w 8 gu- 
berniacli z roku 1811 '). J e s t  to, jak  widać ze wstępu, tylko szkic 
ogólny pracy, prowadzonej od dłuższego czasu, a obejmującej 
w szystkie szczegóły, związane z tą  sprawą. A utor oświadcza, że 
pragnąłby oprzeć organizacyę armii litew skiej na zasadach czysto 
narodowych, wskrzeszając ile można dawne formy polskie, przez 
co chciano przeciw staw ić Litwę sfrancuziałemu Księstwu W ar
szawskiemu. Z organizacyą faktyczną armii litewskiej należy nie
co się wstrzym ać i przystąpić do niej dopiero w kilka miesięcy 
po nadaniu Litwie konstytucyi 3 maja, ażeby Polacy, doznawszy 
całej różnicy postępowania względem nich A leksandra i Napoleo
na, sami uczuli potrzebę uzbrojenia się w obronie nadawcy przy
wróconej konstytucyi. Armia litew ska powinna stanowić część 
składową armii rosyjskiej, zachowując jednak odrębne umunduro
wanie i komendę polską. Kodeks karny wojskowy dla wojska li
tewskiego będzie zastosowany do charakteru narodowego i możli
wie zbliżony do kodeksu wojskowego K sięstw a W arszawskiego. 
Stopa żołdu będzie ta  sama, co w całej armii rosyjskiej. W ojsko 
litewskie składać się będzie z pułków regularnych i milicyi. W oj
sko regularne litew skie miało zostać doprowadzone do 100,000 lu
dzi; początkowo jednak miało liczyć daleko mniej. Unikając nie
dogodności, związanych z tworzeniem  nowych pułków, miano puł
ki dotychczasowe rosyjskie, liczące w sobie najwięcej żołnierzy 
Polaków, nazwać polskimi i kompletować następnie tylko polskim 
rekrutem. Pułki te dostaną później odrębne umundurowanie, i ofi
cerowie Rosyanie zastępowani stopniowo będą przez Polaków. 
Skoro ilość ostatnich będzie dostateczna, wprowadzoną zostanie 
polska komenda. Tym sposobem stworzonoby arm ię narodową 
polską, nie dezorganizując ogólno-państwowej. Również Polakom 
dawanoby stanow iska naczelników dywizyj i brygad. Zupełnie 
nową formacyą byłby jedynie korpus pieszej i konnej gw ardyi li
tewskiej. Ilość pułków polskich będzie ściśle zastosowana, do ilo
ści Polaków w armii rosyjskiej. Na początek ma być utworzonych 
*> pułków pieszych: 4 liniowe i ‘2 strzelców; w ten sposób, że z 72
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pułków należy wybrać po jednej kompanii z 160 ludzi ze wszyst
kimi oficerami i podoficerami Polakam i, znajdującym i sią w tym 
pułku. Będą to doskonałe kadry do sformowania owych <> pułków, 
które już po 4 miesiącach będą w zupełności gotowe, złożone 
z wyćwiczonego żołnierza. Polskich pułków pieszych ma być ogó
łem 40, ale to dopiero z czasem, pod sam koniec czynnego skom
pletowania wojska litewskiego do 100,000 ludzi. Co się tyczy ka- 
waleryi, to  arm ia litew ska ina liczyć 12 pułków ułańskich; w liczbę 
ich wejd/.ie 5 pułków już istniejących, z których każdy dostarczy 
4 szwadrony dla utworzenia 7 nowych regim entów. Nadto 10 
obecnych pułków huzarskich dostarczą każdy po jednym  szwadro
nie, złożonym z oficerów i żołnierzy Polaków w tym pułku będą
cych, a 24 obecne pułki dragonów dostarczą po '/a szwadrona. 
W szystko to razem da siłę 42 szwadronów jazdy  polsko-litewskiej, 
dostatecznej dla utworzenia 7 nowych pułków ułańskich. Pułki 
te zostaną później dokompletowane przez szlachtę czynszową
o 8 szwadronów, k tó ra  będzie stanow iła szwadrony wyborowe 
tych pułków, pobierając wyższą płacę, przy odmieniłem umundu
rowaniu, pod nazwą towarzyszów, nie podlegających karze cielesnej. 
Szwadrony te m ają być tworzone wyłącznie z ochotników i do
piero po ogłoszeniu K rólestw a Polskiego.

Drugą część składową wojska narodowego miała stanowić 
milicya dwóch rodzajów: milioya pierwszego rzędu ze szlachty, 
oraz drugiego rzędu z mieszczan i włościan. Pierw sza ma sic; 
składać z czynnej i rezerwowej: do czynnej będzie należała szla
chta w wieku od 18 do 24, podzielona na szwadrony i pułki, zbie
rana corocznie na (i tygodniowe ćwiczenia. Każdy szlachcic, na
leżący do niej, ma stanąć na miejsce ćwiczeń konno z konnym 
pachołkiem, wyekwipowanym .jego kosztem w przepisanym uni
formie. W czasie pokoju, prócz tych (i tygodniow ych ćwiczeń, mi
licya ta  nie będzie obarczona żadnymi obowiązkami, nie będzie 
również używana poza granicam i kraju, będzie czynna tylko w ra
zie najścia nieprzyjaciół. Pierw szy szereg tw orzyć miała szlachta, 
drugi przyprowadzeni przez nią pachołkowie. Czas służby wyno
sić miał lat 4, puczem na la t <> przechodzić się miało do milicyi 
rezerwowej, złożonej z całej szlachty, niemogącej być umieszczo
ną w milicyi czynnej. Rezerwa będzie powoływana tylko raz na 
rok celem ćwiczeń i spraw dzania etatów ; przeznaczona jedynie do 
kompletowania milicyi czynnej, nie będzie obowiązana do ekwipo- 
wania się własnym kosztem, chyba tylko w razie wprowadzenia 
czynnej milicyi na linię bojową. Ogół milicyi czynnej obliczano 
na 80 pułków po 550 ludzi każdy, co dałoby razem około 20 ty 
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sięcy jazdy. Miano nadzieję, że zarządzenie to przyw róciłoby szla
chcie jej dawnego ducha wojennego.

Mieszczaństwo tw orzyłoby Obronę Narodową czyli milicyę 
drugiego rzędu, przeznaczoną do odbywania służby garnizonowej 
w znaczniejszych m iastach i miasteczkach. Obrona Narodowa ma 
być również dwustopniową. Pierw szy stopień stanow iłaby milicya 
piesza, złożona z włościan i mieszczan od 20 do 30 lat, podzielo
na na kompanie i bataliony, pełniąca służbę garnizonową, konwo
jow ą i transportow ą; liczyłaby 20,000 ludzi. Druga składałaby 
się z wszystkich mieszkańców od 25 do 50 lat w każdein mieście 
i m iasteczku; pod nieobecność wojsk pełniłaby w miarę potrzeby 
służbę bezpieczeństwa, a w czasie wojny byłaby uzbrajana w ca
łości, jako pospolite ruszenie.

Już  z powyższych szczegółów łatw o zauważyć liczne wady 
tego projektu. Przemilczano zupełnie formacyę artyleryi i inży- 
nieryi, wychodząc z założenia, że arm ia rosyjska ma poddostat- 
kiem tej broni. Chciano wskrzesić formy dawne, które już za cza
sów Rzplitej uważano za przeżyte, usiłowano przywrócić w armii 
dawne przyw ileje stanowe. Przy poborze rekrutów  chciano zasto
sować system kastowy, zamierzano utworzyć kolonie wojskowo- 
rolnicze; do tego ostatniego projektu przykładano podówczas wiel
ką wagę w sferach wojskowych, gorąco popierał tę  myśl cesarz 
Aleksander. Co najważniejsze jednak, to drażliw a strona moral- 
no-polityczna tego projektu, który liczył się z możliwością wojny 
domowej wojsk polsko-litewskich przeciw polslco-warszawskim, czy 
to w razie wkroczenia wojsk Napoleona na Litwę, czy w samo
istnej inwazyi lub łącznie z arm ią rosyjską na Księstwo. P ro jek t 
• on je s t z tego jeszcze powodu godzien uwagi, że niektóre myśli 
w nim wyrażone, zostały urzeczywistnione w la t kilka potom przy 
tworzeniu korpusu litewskiego.

Plany te  i projekty, dotyczące przyszłych losów Litwy, nie 
mogły ujść uw agi społeczeństwa rosyjskiego. Jeżeli praw a przy
znane niedawno W. Ks. Finlandzkiemu, w szczególności zaś przy
łączenie do niego gubernii W yborskiej, od stu lat praw ie już na
leżącej do Rosyi, wywołały pewne niezadowolenie w społeczeń
stwie rosyjskiem  (Czyczagow, Strogonow ’), jeżeli obwiniano Spe- 
1'uńskiego, że chce rozczłonkować Rosyę, i zgoła niesłusznie widziano 
w nim sprawcę autonomii Finlandyi, to cóż mówić o niezadowo-

LITWA w  p r z e d e d n i u  w i e l k i e j  WOJNY. 451

') (!/,yc/u^ow do Woroncowa, iirchiw. Woroncowa, XX, 17H; Strogo
now do kN. Adama, liii muren 1812 r.. archiw. Czartor. rps. 5449.



leniu, jak ie  w szerokich kołach w yw ołałaby podobna organizacya 
Litwy. W idzianoby w tein zamach na całość i nietykalność Ro
syi, uważano bowiem w szerokich kołach zabrane prowincye pol
skie za zdawien dawna rosyjskie. W yrazicielem opinii tych sfer 
był Karamzin '), k tóry  nieoinieszkał w tym względzie przedłożyć 
swoich uwag cesarzowi. Szlachta rosyjska przyjęłaby to z wiel- 
kiem niezadowoleniem, podobnie, jak  później utworzenie Królestwa 
Polskiego; nie mogłaby się pogodzić z tem wyróżnieniem okaza- 
nem obcoplemieńcom. Jak  w sprawie finlandzkiej oskarżano głó
wnie .Sperańskiego, tu taj upatrywano głównego sprawcę w Arm- 
felcie, posiadającym podówczas całe zaufanie Aleksandra. Nio 
może być kwestyi, że cała liczna biurokracya rosyjska uczułaby 
sit; przez utworzenie W. Ks. Litewskiego poważnie zagrożoną 
w podstawach swego bytu; wszak prowincye zabrane były ciągle 
dotąd tem Eldorado dla olbrzymiej masy urzędników, zaczynając 
od gubernatorów a kończąc na isprawnikach, gdzie w krótkim  
stosunkowo czasie i stosunkowo bezkarnie mogli dorabiać sit; 
wcale pokaźnych fortun. Naw et Sperański, uważany narówni 
z Koczubejem i Zawadowskim przez polityków  litewskich za sprzy
jającego tym projektom, ostrzegawczo, a naw et wręcz nieprzychyl 
nie, wskazywał cesarzowi na bardziej skomplikowany charakter 
zagadnień polskich, w porównaniu z finlandzkiemi. Strogonowa, 
szlachetnego skądinąd i życzliwego Polakom  człowieka, w prost 
przerażała myśl utw orzenia W, Ks. Litewskiego: widział w tem 
tysiączne niebezpieczeństwa zarówno dla potęgi rosyjskiej, jak
i dla dobra samych P o laków 2). Najbardziej przestraszała go myśl, 

że wszystkie węzły, dotychczas łączące te prowincye z Cesarstwem, 
po utworzeniu W. Ks. Litewskiego czy K rólestw a Polskiego, zo
staną zerwane, oprócz istnienia wspólnego monarchy, dźwigające
go te dwio całkiem odrębne korony. W stosunku do ogólnego  

ukształtow ania sit; wewnętrznego Uosyi, ze szczególnem uwzglę
dnieniem Litwy, Strogonow występował jako  stanowczy przeci
wnik federalizmu i z tego stanow iska wrogo patrzy ł na całą ro 
botę Ogińskiego i towarzyszów. Ilównież niepochlebny sąd o ów
czesnych politykach litew skich znajdujem y w liście N ow osilcow a:l)-
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Zdaniem j e g o  W ię k s z o ś ć  ich są to ludzie, kierowani prywatą, idą
cy na noże j e d n i  przeciwko drugim, a co najgorsze, ciemni zaró
wno względem swego celu, jak  i sposobów jego osiągnięcia. J e 
dni życzą sobie kónstytucyi 8  maja, in n i  żądają nowej w rodzaju 
opracowanej przez Armfelta.

Napoleon był zawczasu powiadomiony o wyż wyłuszczonych 
planach litewskich, poruszanych podówczas w Petersburgu. W spół
czesne ra p o r ty ') agentów francuskich, przysyłane do Paryża przez 
m arszałka I)avouta i rezydenta francuskiego w W arszawie Bigno- 
na, są przepełnione alarmującemi, a często zgoła bajecznenii w tym 
względzie W ie ś c ia m i .  Donoszono o kónstytucyi, jakoby faktycznie 
już nadanej prze/. A leksandra prowincyom polsko-litewskim, o do- 
konanem już jakoby utworzeniu W. Ks. Litew skiego z przyw ró
coną ustaw ą 8 maja, o sformowaniu armii litewskiej, której do
wództwo mieli objąć W awrzecki i Niesiołowski, oraz o oczekiwa
nym przybyciu A leksandra to do Wilna, to do Białegostoku, to 
wreszcie na Z m ujdź do Zubówa, i o rychłem ogłoszeniu się jego 
królem polskim, lub wreszcie o tworzącej się konfederacyi gene
ralnej z Ogińskim i Wawrzeckim na czele. We wszystkich tych 
wieściach oczywiście było mało prawdy faktycznej; były one je 
dnak echem możliwych działań petersburskich Ogińskiego i kom
panii. W każdym razie Napoleon odtąd musiał zwrócić szczegól
niejszą uwagę na Litwę i zależyć mu musiało wielce na tem, aby 
mieć stam tąd informacye dokładne, nietyle względem tamecznych 
robót pseudo-politycznych, ile zwłaszcza względem obrotów wojsk 
rosyjskich na Litw ie. Służba informacyjna w tym zakresie pole
coną została Bignonowi w W arszawie, k tóry  ze swej strony po
starał się o odpowiednią pomoc. Pom agał mu mianowicie w do 
starczaniu wszelakich informacyj z Litwy głównie ks. Aleksander 
Sapieha, którego obszerna korespondencya a) w tym względzie 
z Bignonem świadczy o rozmiarach, jak ie  przybrała ta  robota wy
wiadowcza. Roiło się podówczas na Litwie od agentów polsko- 
francuskich, którzy pod przybranemi nazwiskami przedostaw ali się
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tutaj z K sięstw a1). W Smoleńsku, Mińsku, Mohylowie i innych 
miastach pojawiali się podówczas szpiedzy w wielkiej ilości pod 
postacią wędrownych akrobatów, nauczycieli, artystów , m uzykan
tów, lekarzy i mnichów wędrownych, w gubernii Mińskiej zjawiło 
się wielu geometrów, zajmujących się sporządzaniem planów oko
licznych miejscowości a). Skutkiem  tego m inister wojny zarządził, 
aby osób, przybyłych z K sięstw a W arszawskiego, nie dopuszczano 
do oglądania fortec oraz zdejmowania z nich planów, w razie zaś, 
gdyby jakieś osoby narodowości polskiej, francuskiej lub żydow
skiej dopytyw ały się o ilości i stanie wojsk, winny być natych
m iast aresztow ane a). R aporty współczesne urzędowe władz rosyj
skich przepełnione są wiadomościami o rozm aitych osobnikach, 
podejrzanych o szpiegostwo; nie pomagały najostrzejsze zarządze
nia, [trzy licho funkcyonującej policyi osobnikom tym  udawało się 
zawsze ominąć czujność w ład z2). Poza tą  kategoryą szpiegów 
wojskowych, raporty  rosyjskie notują, jako agentów politycznych, 
przybyłych z Księstwa: Franciszka Potockiego, ad ju tan ta  m arszał
ka Davouta, bawiącego w r. 1812 dłuższy czas w W ilnie i poro
zumiewającego się tam z wybitniejszymi obywatelami, dalej wy
mieniają Szydłowskiego, brygadyera, i Łabuńskiego, b ra ta  kanoni
ka w ileńskiego8). W szyscy oni, podług urzędowych raportów, sta 
rai i sit; agitow ać na korzyść Napoleona, głosząc o rychłem przy
wróceniu przez Napoleona K rólestw a Polskiego 4). Była to, jak  
gdyby reakcya przeciw prowadzonej przez Ogińskiego i tow arzy
szów robocie projektowo-ugodowej.

Robota tych projektowiczów, tak bezpłodna, jak  widzieliśmy, 
w ubiegłym r. IBM, obecnie w 1812 r., w miarę zbliżania się woj
ny, znowu się ożywiła i zaczęła silniej oddziaływać na społeczeń
stwo litewskie. Dotychczas nio przykładano wielkiej wagi do za
biegów Ogińskiego; dopiero uzyskano przezeń ważne ulgi p rak ty 
czne,, dotyczące gubernii W ileńskiej, a wkrótce potem rozciągnięte 
na gubernię (Grodzieńską, podniosły imię jego w opinii współrodaków. 
Reskrypt cesarski na imię senatora Ogińskiego rozsław ił go po 
w szystkich prowineyach polskich zaboru rosyjskiego; zaczęto g ło
śno mówić o jego osobistych konferencyach z cesarzem i planach,
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które na nich !>yły poruszane. W ślad za tem nastąpił reskrypt 
na imię ks. Druckiego-Lubeckiego 24 grudnia 1811 r. ‘), stw ierdza- 
jący  dokonane już zadośćuczynienie niektórym  żądaniom Litwinów 
i zapowiadający rychłe rozstrzygnienie pozostałych ich dezyde
ratów. Ulgi, przyznano podówczas guberniom zachodnim, były 
stosunkowo znaczne. O kazem 2) 17 listopada 1811 r. pozwolono 
w guberniach zachodnich wnosić podatki zbożem, a ukazem z dnia 
18 grudnia 1811 r . 3) zrównano gubernie litew skie i Obwód Bia
łostocki z innemi guberniam i cesarstw a, kasując w szystkie dawne 
podatki polskie dotychczas tu istniejące, wprowadzając natom iast 
podatek poduszny; tą  drogą wszystkie opłaty i podatki, pobierane 
tu taj dotychczas w srebrze, miały się opłacać od 1812 r. asygna- 
tami Banku Państw a podług normy ogólnej. Było to udogodnie
nie dla L itw y wynędzniałej, a w dodatku w 1811 r. nawiedzonej 
nieurodzajem. To też pochwałom na cześć delegatów Litw y nie 
liyło końca; podnoszono pod niebiosa ich cnoty, zasługi i poświę
cenie obywatelskie. W Grodnie na sejmiku w styczniu 1812 roku 
pułkownik Lachnieki podnosił zasługi Ogińskiego, którego szla
chetnych i gorliwych starań najcelniejszym sta ł się przedmiotem 
los Litwy, oraz domagał się, aby w dzienniku Zgrom adzenia Szla
checkiego zapisać mu wdzięczność i podziękowanie, przesłać mu 
to do Petersburga z prośbą, aby po oddaleniu się ks. Lubeckiego 
z P etersburga raczył przyjąć m andat delegata gubernii Grodzień
skiej4). Ogiński ze swej strony rozw inął ruchliw ą akcyę. Pod ko
niec 1811 r. zwołał on do Mińska zjazd najw ybitniejszych obyw a
teli litewskich, jak  Prozora, Chreptowicza Adama, W awrzeckiego, 
Sołtana, Białopiotrowicza, Rzewuskiego, Tyzenhausa i wielu in
nych. Zjazd, o którym  wiemy tyle tylko, że pojednali się na nim 
dawniejsi Targowiczanie zo zwolennikami ustaw y majowej, nie 
powziął zdaje się żadnej stanowczej decyzyi; oglądano się na nie
obecnego ks. C zartoryskiego5). Udało się Ogińskiemu w tym cza
sie wciągnąć do swej akcyi m arszałków gubernialnych: w ileńskie
go, Sulistrowskiego, Lubeckiego świeżo obranego grodzieńskim  
i Rokickiego mińskiego, co ze względu na ówczesne znaczenie tej

') „Kuryer Litewski," z r. 1812, Na 111.
") Zbiór kompletny praw i rozporządzeń rząd. Na 24H75.
*) Zbiór komp. p. i rozp. rząd. .Nii 24913.
«) Głos pułkowniku Lachnickiego delegowanego powiatu grodzieńskie
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godności i wielki wpływ rzeczonych osób śród szlachty, było na
bytkiem bardzo pożądanym. Usilnie starano się neutralizować 
akcyę przeciwną, rozw ijaną wówczas przez Bignona i Sapiehę, 
podkopać zaufanie do gw iazdy napoleońskiej, jak ie  od strony 
W arszawy wpajane było ogółowi polskiemu na Litwie, przypomi
nano zawód tylżycki, wystawiano nędzę panującą w Księstwie, 
ucisk podatkowy, konskrypcye, straszono kodeksem napoleońskim 
i instytucyami nienarodowemi, narzuconemi Księstwu, przede
wszystkiem  zaś straszono uwolnieniem i uwłaszczeniem włościan, 
czego, pewna przynajmniej część m agnateryi i szlachty na Litwie, 
a zwłaszcza na Rusi, mocno się obawiała. Te obawy miały nie
jednokrotnie zaznaczyć się za krótkotrw ałych rządów Komisyi 
rządowej W. Ks. Litew skiego w 1812 r., a musiały być silnie roz
powszechnione, jeśli wypadało używać tak dobitnych argumentów, 
celem rozproszenia ich, jak  to następnie s tara ł się uczynić w świe
tnej mowie A leksander Linowski podczas uroczystego posłuchania, 
danego deputacyi litew skiej, na radzie konfederacyi generalnej.

Do agitacyi politycznej na rzecz A leksandra wciągnięto na
wet kobiety. Pani Zofia Potocka, wdowa po Szczęsnym, w licznem 
otoczeniu swego dworu w r. 18.11 odbyła podróż większą po zie
miach Podola, Ukrainy i W ołynia, propagując wszędzie idee anty- 
napoleońskie i zalecając powierzenie losów narodowych w ręce 
łaskawego cesarza Rosyi. P ięk n a  pani Naryszkinowa, urodzona 
Czetw ertyńska, znana powszechnie z przyjaźni żywionej dla niej 
przez Aleksandra, opuściła na kilka miesięcy Petersburg, i otoczo
na tłumem wielbicieli, odwiedziła w tym samym celu prowincye 
południowe. Panie owe usilnie starały  się nakłonić młodzież za
możniejszą do wstępowania w szeregi rosyjskie, wysławiając, szcze
gólną predylekcyę cesarza do Polaków, której dałby już oddawna 
namacalne dowody, gdyby nie to, że okoliczności obecne i wzgląd 
na Napoleona stoją temu dotąd na przeszkodzie1).

Mimo wszystkich tych usiłowań, entuzyazmu, jaki spodziewa
no się wywołać dla Aleksandra i idei polsko-rosyjskiej, nie roz
palono nigdzie. Poza nieliczną garstką magnateryi litewskiej, 
ogromna większość wierzyła w Napoleona; gwiazda jego, jak 
mniemano, ciągle podnosząca się, choć naprawdę już chyląca się 
do swego zachodu, pociągnęła za sobą naród. Starodawne sym- 
patye dla Francyi, odnowione z nią na tylu polach bitew, brater

*) Marn'U«ron, III, IH4: Exposó, donnę piu1 im officier venu dc la VV<>* 
lhynie, le 21 dóeembre 1811.
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stwo broni, powinowactwo cywilizacyjne, przedewszystkiem zaś 
widok realnych zdobyczy narodowych Księstwa W arszawskiego: 
wszystko to razem w yw ierało ciśnienie tak silne, jakiego doraźna 
agitacya przeciwna, przeważyć nie była w s tan ie '). Były całe, a liczne 
i wpływowe, rodziny średnioszlacheckie, jak  Prozorów, Giedroy- 
ciów, Sołtanów i innych, które uchodziły za bezwarunkowych 
stronników Napoleona, widziały w nim jednym  dźwignię przyszło
ści Polski. Nie brakowało śród nich uczestników Sejmu Cztero
letniego i insurekcyi Kościuszkowskiej, weteranów służby publicz
nej, do których łatw o trafia ły  echa wielkich nadziei narodowych, 
żywionych w W arszawie. Do nich też zwracano się stam tąd z wy
mownym apelem; do nich odwoływał się stary  W ybicki, starając 
się natchnąć ich tą  ufnością, jak ą  sam żyw ił do Napoleona „leka
rza chorób i cierpień wspólnych im w szystk im "a). Młodsza gene- 
racya, gorętszego tem peram entu, zapatryw ała się na przykłady 
takie, jak  ks. Dominika Radzi wiła, Paca, Tyszkiew icza Tadeusza, 
służących w wojsku Księstwa, albo M atusiewicza, Aleksandra 
Chodkiewicza, ks. A leksandra Sapiehy, odgrywających tam wybi
tną rolę polityczną. Z drugiej znów strony stw ierdzić należy, że 
wczesna emigracya, a stąd nieobecność tych św iatłych i patryo- 
tycznych czynników na Litwie, o tyle niepomyślnie odbiła się na 
stanie opinii litew skiej, że na miejscu zostaw iła pole otw arte dwu
znacznej działalności Ogińskiego i towarzyszów, ludzi, którym  nie
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podobna odmówić do brój znajomości spraw krajowych i sporej do
zy rzutkości, ale k tórzy niedość wysoko pojmowali powagę spra
wy wszechnarodowśj. 1’ozatem psychika wielkich mas szlachec
kich na Litwie i Rusi była raczej bierna w stosunku do aktual
nych zagadnień politycznych. Ta okoliczność w połączeniu z uczu
ciem rozdwojenia, jak ie  bądźcobądź wywołała akcya petersburska 
w przeciwstawieniu do warszawskiej, tłóm aczy poniekąd, że usi
łowania litew skie w r. 1812 cechuje taki brak ofiarności obywa
telskiej większej m iary i że w ydały one, w stosunku do ogromnych 
wymagań chwili, tak  śmiesznie małe rezultaty.

W każdym razie jednak można było już wówczas, w przed
dzień wybuchu wojny, mieć pewność, że mowy być nie może
o tem, aby Litwini zbrojnie poparli projekty cesarza Aleksandra; 
mimo całej apatyi większości, mimo chęci utrzym ania status quo, 
mimo gorączkowych usiłowań z Petersburga inspirowanych, łatw o 
można było przewidzieć, żo z chwilą wkroczenia wojsk Napoleona 
na Litwę i rzucenia hasła odbudowania Polski, wszystko oświad
czy się za nim. Zdawał sobie z tego sprawę cesarz Aleksander; 
to też w ostatniej chwili, przystępując już do nadchodzących dzia
łań wojennych, raz jeszcze zmienił swoje względem Polaków po
stępowanie, mianowicie, od środków kaptujących przeszedł wprost 
do środków prezerw atyw nych adm inistracyjno-wojskowej natury.

Reskryptem  cesarskim z. dn. 21 marca do m inistra policyi 
szczególny nadzór został rozciągnięty nad guberniami pograniczne-
iii i : „Okoliczności chwili obecnej — głosił reskrypt — wym agają 
szczególnej baczności na sposób myślenia obywateli ziemskich i in
nych klas ludności pogranicznej. Skutkiem  czego zaleca się gu 
bernatorom cywilnym wymienionych gub. mieć ścisły dozór nad 
postępowaniem mieszkańców oraz natychm iast przesłać ministrowi 
policyi spis osób niepewnych z podziałem na 2 kategorye: do pierw
szej zaliczeni być mają wątpliw i, do drugiej całkiem podejrzani; 
w tem wszystkiem  z a le c a  się postępować z ostrożnością i rozwa- 
gą“ '). P ierw szy pośpieszył z raportem  Komburlej W ołyński; do
nosił on, że najbardziej buntowniczo są usposobiono gubernie Po
dolska, Mińska i Litewska, dla utrzym ania w spokoju ludności 
uważał za konieczne rozszerzenie władzy gubernatorów , pozosta
wiając. im, w razie jakow ych niepokojów, moc działania stosownie 
do okoliczności, oraz a,sygnowania nadzwyczajnej sumy pieniężnej 
dla zjednania zaufania ludności i pomocy z jej strony w wykry-
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waniu politycznych przestępstw . Łatwo odgadnąć, że istotnym  
przeznaczeniem tych pieniędzy m iała zostać kieszeń nienasyconego 
Komlmrleja. P rzychylając sit; do tego wniosku, K om itet m inistrów 
‘27 kw ietnia postanow ił w drodze nadzwyczajnej udzielić w guber
niach pogranicznych do rozporządzenia gubernatorom  sumę 10 ty 
sięcy rubli oraz zalecił dla powściągnięcia buntowniczego usposo
bienia ludności używać wszelkich środków, jak ich  okoliczności bę
dą wym agały. R aporty  innych gubernatorów  mniej więcej zgadza
ły się pod tym względem, że tymczasowo panuje w prowincyacli 
zachodnich spokój, ale z chwilą ustąpienia wojsk rosyjskich wszyst
ko zwróci się tu ta j przeciw Rosyi. G ubernator litewski pisał 
13 kwietnia, że większość szlachty wileńskiej je s t wrogo usposo
biona względem rządu, a i reszta je s t  chwiejna i niepewna. Gu
bernatorow ie stw ierdzali jednom yślnie, że tylko ludność żydowska 
okazuje przywiązanie do Rosyi, że w obawie najścia nieprzyjaciół 
gminy żydowskie zarządziły post i modły o powodzenie rosyjskie
go oręża.

Tymczasem ‘20 kw ietnia cesarz Aleksander, uroczyście w itany 
przez liczne tłum y ludności, wjechał w bramy stolicy Giedymina.
O wjeździe tym monarchy do W ilna tak świetnym  pisał górnolo
tnie „K uryer Litewski**: „Najwyższe i najpożądańsze oczekiwanie 
nasze spełniło się w dniu dzisiejszym. O godzinie w pół do 3-ej 
z południa ujrzeliśmy w murach naszych ukochanego Monarchę. 
Stokrotny w ystrzał z dział i uderzenie w dzwony obwieściło ten 
szczęśliwy wypadek**'). Cesarz, otoczony świetnym orszakiem ge
nerałów i adjutantów , wjeżdżał konno z przedm ieścia Antokolskie- 
go. Cudny łańcuch wzgórz, ciągnący się wzdłuż gościńca, okryty 
był mnóstwem ludu różnego stanu. Spotkany na przedmieściu 
przez obywateli miejskich z m agistratem  na czele, jechał cesarz 
dalej, mijając uszykowane cechy rzemieślnicze z rozwiniętym i sztan
darami, lud izraelski w staroświeckich nawpół wschodnich sbro- 
jacli, poprzedzany przez rabinów, niosących przykazania mojżeszo- 
we i ofiarowujących cesarzowi chleb i sól na srebrnej tacy, wresz
cie przed K atedrą  oczekujące go licznie zebrane duchowieństwo 
z kapitu łą na czele. Tu się zatrzym ał cesarz dla ucałow ania K rzy
ża Świętego i ruszył dalej do pałacu generał-gubernatora przy 
dźwiękach muzyki wojskowej i hucznych okrzykach ludu: „Niech 
żyje Im perato r!“ W pałacu wreszcie był powitany przez władze 
55 gubernatorem , szlachtę z marszałkiem Sulistrowskim  i uniwer-
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sy te t z rektorem Śniadeckim na czele. Nie przypuszczano jeszcze 
podówczas w Wilnie, choć wiedziano o napięciu stosunków fran- 
cusko-rosyjskich, że wojna tak rychło wybuchnie i że po dwóch 
zaledwo miesiącach wypadnie w tem samem mieście w itać Napo
leona.

Z pobytu A leksandra w W ilnie wysnuwano za granicą L itw y 
najfantastyczniejsze wnioski i hipotezy. W W arszawie mówiono, 
jako  o rzeczy pewnej, o ogłoszeniu się Aleksandra, królem polskim,
o tworzeniu przez niego konfederacyi i t. p . '). Sam naw et ks. Adam, 
którem u więcej, niż komukolwiek były w tym względzie wiadome 
zamiary Aleksandra, ulegał tymże złudzeniom; w jednym z listów 
ówczesnych do przyjaciela pisze on między innemi: „Mówią, że 
W. Ks. Michał m ianowany je s t W. Księciem Litewskim i żo na jego 
imię przysięgi i podpisy zbierają. J e s t  to dobry znak, że Moskwa 
już  chce sama ustanaw iać odrębnego mocarza w swoich dotąd 
prowineyach, ja  w tem widzę podobieństwo szczęśliwych na przy
szłość skutków i pierwszy krok uczyniony do szczęśliwego da 
Róg pokoju, bo wiele zyskalibyśmy, żeby przyszło negocyować 
tylko o osobie, k tóra zasiądzie na naszym tronie, a nie już o roz
dziale zupełnym i niepodległości tronu" -J).

W W ilnie tymczasem zgoła nie myślano o podobnych aktach 
realnych, odbywały się tam świetne bale, urządzane na cześć cesarza, 
na których A leksander rozw ijał pełnię swych zalet towarzyskich, 
czarując niemi serca Litw inów i Litwinek, licznie zebranych podów
czas w Wilnie. Zebrano m arszałków gubornialnych z <5 litewskich 
gubernij. Sulistrowski z Lubeckim dostali ordery Św. Anny I kla
sy; kilku młodych m agnatów otrzym ało klucze szambelańskie i or
dery, niektóre panie z tow arzystw a litew skiego mianowano damami 
dworu :|). To było wszystko. „W szystko głucho, bo w szystko się 
waży i dojrzewa, daj Boże, żeby się nie przestało," pisał bezimien
ny korespondent wileński do Puław pod d. 28 kw ie tn ia4). O wiel-

‘) jyKmperour Alexandre arriyó ń, Vihm a assemblć osoby, o których 
już wiedzieliśmy pour former une espfcce de Ooiifćdóration. (Jes mesnieurs 
oni demande <pi’il lasse venir le 1’rinc.e Adam, mais l’Kmpereur a repondu: 
„Le priuco Adam m’a domie mille et. mille preuveH de son dóvounment et de 
son zile,. (!’est » moi a  lui teinoigner ma reconnaissance en lie pas 1’a p p e l a n l  

a prćsent.11 ’/  listu majora Orłowskiego przysyłającego tę wiadomość od jen. 
Rożnieckiego. Arrli. ('zartor, f>l7(i.

*) Ks. Adam do Kropiriskiego !l lipc.a 1H12 r., areli. ks. Czartoryskich, 5.r>.‘Lr>.
*» „Kuryer Litewski,“ 1.-12, JSfii :I7 i następne.
*) Dębicki, 1’uJawy, II, 147.
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kich planach, snutych przez cesarza łącznie z Ogińskim podczas 
r. 1811 i w początkach 1812, nic było mowy obecnie; są wprawdzie 
pewne wskazówki, że myśl poruszenia spraw y polskiej nie opusz
czała jeszcze i wówczas Aleksandra; wtedy to mianowicie polecił 
on lir. de M aistre napisanie m anifestu o wskrzeszeniu K rólestw a 
Polskiego w maju 1812 r .1). W oświadczeniach jednak swoich, 
czynionych wobec zebranych tu ta j Litwinów, a oczekujących z nie
cierpliwością kroków stanowczych, cesarz nie poruszał zupełnie 
tych spraw. Później jeszcze, podczas ostatnich godzin swej by
tności w Wilnie, w yraził przybyłem u dopiero wówczas Ogińskie
mu żal, że z powodu braku czasu był zniewolony zrzec się kilku 
projektów swoich względem Litw y, nie powiedział jednak, na czem 
miały one polegać. W źródłach rosyjskich a) są wzmianki, że na 
zaniechanie planów litew skich A leksandra, wpłynęły wrogie przed
staw ienia i wpływy W. Ks. K onstantego i Szyszkowa. Mogły zre
sztą oddziałać też na to wpływy innych przytom nych naówczas 
doradców cesarza, a w szczególności przybyłego wtedy do Wilna 
barona Steina, gorącego przeciw nika myśli odbudowania pod ber
łem Aleksandra Polski. Ale koniec końcem wielkich wpływów 
nie było potrzeba, skoro nie było napraw dę odpowiedniej decyzyi 
ze strony samego cesarza.

W parę dni po przybyciu do Wilna, A leksander przyjął de- 
putacyę obywateli wiejskich z ks. Lubeckim i Sulistrowskim  na 
czele; deputacya przybyła z wynurzeniem uczuć wiernopoddańczych 
oraz oświadczyła gotowość dostarczenia wojskom rosyjskim  w szyst
kiego, czego one potrzebować będą, całkiem bezinteresownie. Ce
sarz podziękował w kilku słowach polskich, przyrzekł zamianować 
z pomiędzy Litwinów kom itet, k tóryby się zajął repartycyą ży
wności. Podobny kom itet był utworzony poprzednio, podczas woj
ny 1807 r., przez magnatów prowincyj południowych i poczynił 
w tedy całkiem bezpłatnie milionowe dostaw y dla armii rosyjskiej. 
Kom itet teraźniejszy, do którego weszli: W awrzecki, P la ter Lu
dwik, oraz m arszałkowie gubernialni: miński Rokicki, wileński 
Sulistrowski i grodzieński ks. Lubecki, miał obowiązek niezwłocznie 
zająć się wszelkiemi dostarczeniam i do armii w tych 3 guberniach,
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z; pominięciem zupełnem urzędników intendentury, osławionych ze 
swoich nadużyć. Członkowie tego kom itetu wzięli się z zapałem 
godnym lepszej spraw y i w bardzo krótkim  czasie, mimo zeszło
rocznego głodu, powszechnego niedostatku pieniędzy i braku uprzę
ży, potrafili zgromadzić znaczne zapasy żywności i furażu. Ta 
gorliwość usłużna, a raczej karygodna lekkomyślność w wyzby
waniu się produktów w przededniu wojny, wydać się musi tem- 
bardziej uderzającą, że arm ia rosyjska wcale nie potrzebowała 
podobnej ofiarności, mając oddawna doskonale zaopatrzone olbrzy
mie m agazyny zapasowe. Z drugiej zaś strony ta  źle umieszczo
na hojność, objawiona podówczas przez Litw inów , m iała się w krót
ce bardzo boleśnie pomścić z chwilą wkroczenia półmilionowej 
armii napoleońskiej, kiedy nowe dostarczenia, stały  się nieodbitą 
koniecznością. Rządowi rosyjskiemu w ten sposób niewątpliw ie 
dogodzono, i to nietyle w znaczeniu pozytywnem, gdyż, jak  się 
rzekło, mógł 011 przy swoich pełnych m agazynach obejść się bez 
dostarczeń darmych litewskich, ile w z naczepi u negatywnem, gdyż 
ułatwiono już z góry w ten sposób ogołocenie i ogłodzenie jak  
najw iększe kraju, oddanego wkraczającemu nieprzyjacielowi. Wy
starczało albowiem tylko spalić nagromadzone w kilku punktach 
zasoby całego kraju, aby uniemożliwić lub przynajmniej znakomi
cie utrudnić utrzym anie siej armii nieprzyjacielskiej w wypróżnio
nych guberniach. Ze taki, a nie inny cel miano na względzie, 
świadczy okoliczność, że kiedy wojska Napoleona przeszły już 
Niemen i arm ia rosyjska była w pełnym odwrocie, nie przesta
wano jeszcze wybierać od obywateli należnej żywności; to też aż 
do samej praw ie chwili z a ję c ia 1) W ilna przez Francuzów, m aga
zyny rosyjskie były napełniane i dopiero w ostatniej chwili zosta
ły podpalone przez kozaków.

Na wypadek cofnięcia się wojsk rosyjskich z Litw y w głąb 
Rosyi, wydano cały szereg tajnych instrukcyj do gubernatorów  
względem postępow ania ich w tej okoliczności. Mianowicie, zalo- 
couem zostało a) przy pierwszem zbliżeniu sit; nieprzyjaciela, wywozić 
do miejsc bezpiecznych, a w każdym poszczególnym razie w skaza
nych, kasy rządowe, oraz część archiwów z rozmaitych urzędów, 
w szczególności wszystko, co mogłoby dać jakow eś informacye
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0 kraju, jako  to: plany, mapy, lustracye o liczbie dusz z la t 1795, 
1800, 1811, taryfy  podatkowe, inw entarze dóbr rządowych i poje- 
zuickich i t. d., słowem wszystkie te wiadomości, na których 
podstawie nieprzyjaciel mógłby nakazywać dostarczenia; nadto 
w szczególnej pieczy należy mieć akta komisyj do poboru rekru
tów  i wszelkie informacye, dotyczące powinności wojskowej. Prze
pisano zawczasu najściślejszą tajemnicę, bez zwrócenia najm niej
szej uwagi mieszkańców. Równocześnie wszyscy urzędnicy przy 
pierwszem zbliżeniu się nieprzyjaciół winni opuścić miasto i skie
rować się do wyznaczonych poprzednio miejscowości, nie w yłą
czając naw et niższych urzędników kancelaryjnych. D la urzędników 
gubernii Grodzieńskiej wyznaczono, jako punkt zborny, Psków.

Rzeczą .jest ze wszech miar godną uwagi, że Kom itet, zaj
mujący się dostawami żywności dla wojska, a przynajmniej wię
kszość jego członków, najwidoczniej nie przypuszczał zgoła mo
żliwości dobrowolnego opuszczenia Litwy przez Rosyan i pracował 
z ogromną energią, w ynikającą oczywiście z przypuszczenia, że 
Litwa będzie dopiero punktem  wyjścia wielkiej akcyi zaczepnej 
Aleksandra, t.j. opierał się na przypuszczeniu, odpowiadającem wpra
wdzie dawniejszym  zamierzeniom cesarza, lecz w obecnej chwili 
wręcz przeciwnem rzeczywistości. Najwidoczniej ze strony rządu sta
rano się podtrzym ywać podobne złudzenie. W rzeczy samej Komitet 
w samem Wilnie w m agazynach tamecznych nagrom adził żywno
ści i furażu na jeden miesiąc dla 8 dywizyj piechoty i 4 jazdy  '). 
W szystko to padło pastw ą płomieni z chwilą ustąpienia Rosyan 
z Wilna. Świadczy to nader niepochlebnie o przenikliwości ów
czesnych działaczów litewskie}), jak : W awrzecki, Lubecki, Suli- 
strowski i inni, na których też, pomimo ich dobrych chęci, spada 
niemała część odpowiedzialności za pewne przynajmniej ujemne 
warunki kampanii 1812 r., z uwagi zarówno na ogołocenie Litwy 
ze wszelkich zasobów, jakoteż i na rozdwojenie opinii miejscowej.

Dnia ‘24 czerwca odbył się w uroczym Zakrecie, pod Wilnom, 
wspaniały bal, k tó ry  miał zostać poniekąd historycznym. Podczas 
tego balu otrzym ał A leksander doniesienie o przepraw ie Napoleo
na, przez Niemen; zata ił jednak tę wieść doniosłą, nie chcąc mącić 
powszechnego wesela, panującego na zabawie. Trudno opisać za
m ieszanie, jak ie  ogarnęło nazajutrz Wilno; dwór, dygnitarze
1 urzędnicy rosyjscy, jako  też część „tow arzystw a" polskiego,

') „Sickretunja pierepisku. słominskawo lsprawniku,11 ms. Bibl. Publ. Wi- 
leii. ,NŁ 170.
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związanego z dworem rosyjskim, śpieszyli jak  najrychlej opuścić 
miasto. Zam ęt trw ał kilka dni; 26 w nocy Aleksander opuścił 
Wilno; wyjeżdżając, rozkazał osobom, składającym Komitet do re- 
partycyi żywności, udać się do Petersburga i oczekiwać tam dal
szych rozkazów. W ten sposób usuwano z kraju ludzi, których 
talenty , wpływ i dokładna znajomość stosunków krajowych mogły 
stać się cennym nabytkiem dla rządu, ustanowionego na Litwie 
przez Napoleona. Położenie zaś, w jakiem  znaleźli się w Peters
burgu ci przymusowi zakładnicy, nie należało z^oła do przyje
mnych. Przemocą usunięci z kraju, zawiedzeni w swoich nadzie
jach, pokładanych w Aleksandrze, potępieni, jako  zdrajcy, przez 
Napoleona, musieli w męczącej bezczynności spoglądać na patryo- 
tyczne wysiłki narodu, powołanego do broni przez Konfederacyę 
Generalną. Opuszczając Wilno, byli świadkami, jak  owoce ich 
prac i poświęceń, ogromne m agazyny z żywnością, staw ały się 
pastw ą płomieni. Zdawać mogli podówczas sobie sprawę, jak nie- 
zaszczytną, koniec końcem, odegrali rolę.

.Już w nocy z 27 na 28 czerwca 1812 r. ostatnie oddziały ar
mii rosyjskiej opuściły W ilno. „Nie było prawie nikogo z mie
szkańców—opisuje te chwile świadek naoczny *)—któryby zmrużył 
oko tej nocy. Nie było wprawdzie żadnych hałasów na ulicy, ale 
właśnie wśród nocy ponury szczęk broni, ten ten t koni i głuchy 
tu rko t ciężkich arm at po kamieniach bruku toczących siej i kiedy- 
niekiedy dający się słyszeć przytłum iony głos dowódcy: miały 
w sobie coś przenikającego (grozą) dla spokojnych mieszkańców, 
którzy przy zgaszonein świetle i zamkniętych oknach przysłuchy- 
wali się temu wszystkiemu, korzystając tylko z blasku gwiazd 
i księżyca. Nad rankiem zwolniał nieco przechód wojska, a po 
siódmej rano była naw et chwila zupełnej ciszy. Lecz o ósmej 
ostatnia ty lna straż armii rosyjskiej pod dowództwem księcia Nza- 
chowskiego zaczęła ustępować przez m iasto na Antokol. Szli na
przód strzelcy piesi, a. raczej biegli kłusem, żeby nie być zasko
czonymi od nieprzyjaciela w tych ciasnych ulicach. Potem nastę
powała konna arty lerya  z kilkunastu dział lekkich złożona, nako- 
niec zam ykała oddział jazda huzarów i czerwonych kozaków 
gw ardyi, z k tórych każdy trzym ał w ręku pistolet z odwiedzionym 
kurkiem  i pod nim zwieszoną na temblaku w ydobytą z pochew 
szablę. Oddział ten był właśnie pierwszym, co się s ta rł z Fran
cuzami na drodze między Rykontami a Wilnem. Pochód taki trw ał
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zaledwo pół godziny i potem zrobiło się zupełnie głucho i pusto 
na ulicach. Żywego ducha nie było widać nigdzie, wszyscy czuli, 
że w tak stanowczej chwili niebezpiecznie byłoby zamieszać się 
między tych, którzy co moment mogli z sobą przyjść do walki. 
Część ludności nie śmiała wychylić się z domów,' a młodsi i od
ważniejsi byli już na Pohulance, aby zobaczyć Napoleona, a obok 
nich i rodaków swoich. Ale za miastem wkrótce potem, bo o !)-ej 
rano, ukazał się widok, przerażający mieszkańców Śnipiszek: ko
zacy zapalili wielkie magazyny zboża przygotowanego dla wojska 
rosyjskiego oraz Zielony most obwiązany już dniem pierwej sło
mą i oblany smołą. Gęste dymy rozległego pożaru rozwinęły się 
czarnemi kłębami od ostatnich domów Śnipiszek aż do wzgórków 
Kalwaryi.

Stan ciszy i odrętwienia jakiegoś trwał blizko godzinę. Wtem
0 10 rano dwóch kozaków z białymi kołnierzami sadziło kłusem 
z Biskupiej ulicy przez Świętojańską ku Zamkowej. Byli to wła
śnie jedni z tych, którzy podpalili most Zielony, a nie znając do
brze miasta, zbłąkali się, nie wiedząc, jak się stamtąd dostać na 
Antokol za całą armią. Nagle powstały krzyki około Kardynalii,
1 kozacy cwałom zwrócili się do ulicy Biskupiej. Dwóch strzel
ców konnych francuskich popędziło za nimi i pod samym pałacem 
wzięło ich w niewolę, bo już odwrót na Antokol był przecięty 
przez ułanów polskich Pągowskiego i strzelców konnych francu
skich. “

O 12-ej w południe, poprzedzony przez ułanów polskich pod 
dowództwem potomka dawnych wojewodów wileńskich, wjechał 
Napoleon do Wilna, witany tysiącznymi okrzykami ludu: „Niech 
żyje wielki Napoleon!"

Tegoż dnia na Sejmie nadzwyczajnym w Warszawie prokla
mowano uroczyście przywrócenie Królestwa Polskiego i połączenie 
Narodu Polskiego w jedno napowrót ciało w całkowitych obrębach 
dawnej Rzeczypospolitej, w niepodzielnem zjednoczeniu Korony
i Litwy ').

J a n u s z  I w a s z k i e w i c z .
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do Ziemi świętej 
J\ Słowackiego.

Między pamiątkami po twórcy Chorału, troskliwie przecho- 
wanemi przez syna jego, Romana Ujejskiego, znajduje się dzien
niczek podróży, który z autografem wiersza: „Smutno mi Boże“
i fragmentem „Króla Ducha," ofiarował Słowacki swemu ulubio
nemu uczniowi, na pamiątkę. Na podstawie tej nieznanej badaczom 
spuścizny .Juliusza, przy pomocy jego Listów i Pam iętników1) 
pragnę odtworzyć jedną kartę z życia poety, pełną rzewnych 
wspomnień.

Od dawna było pragnieniem Słowackiego, który wiary, za
szczepionej w dzieciństwie, nigdy nie zatracił zupełnie, poznać 
miejsca zroszone krwią męczeńską Chrystusa, uświęcone nauką, co 
jak rosa niebieska używiła spiekły ugor bezdomnych i wydziedzi
czonych. Donosząc matce z przystani morskiej /. Otranto (w Kala- 
bryi), dnia 2(1 sierpnia 1880 r. że wybiera się w „pobożną wę
drówkę przez Grecyę, Egipt do Jeruzalem," puszczał się Słowacki 
w daleką i uciążliwą drogę, w „świat nieznajomy, pełny niebez
pieczeństw." Poetę-melancholika, co „rozpaczy pokłonem bił przed 
Bogiem," wygnał smutek, pędziło „serce pełne łez i boleści," szu

i) Porównaj Wrażeniu /  podróży .). Słowackiego na wschód. Uibl. 
Wars/,. 1891 IV. MO L. Mcyet .1. Słowacki, Hild. Wars/,. INDU II. 182. K. H«- 
sick. Życic ,). Słowackiego, Kraków, 1 KJ»7. 'I', II, str. 2(18. A. Małecki, .1. Sło
wacki, wyd. B. Gubrynowic/,, Lwów, 1!H)1. 'I'. II, str. HI.



kające w „ognistych wzruszeniach4* ukojenia. Podróż do ziemi św., 
odsłaniająca rąbek bezbrzeżnie smutnej duszy poety, tłóm aczy 
przyczynę wyjazdu. Kroczący przez życie, jak  przez pustynię, 
uciekał przed własną myślą w św iat nowy, w nadziei, że mu tam 
„lepiej będzie."

Zwiedziwszy Grecyę, zbliżał się do celu swych marzeń. Do
pływając dnia 19 października 1836 do Aleksandryi, na widok 
zachodu słońca we wschodniej purpurze, na cichej fali morza śród
ziemnego, napisał wspaniały hym n: „Smutno mi Boże,“ którego 
pierwszy rzu t — dotychczas nieznany — opiewał jak  następuje:

D O  M A T K I  M O J E J ' ) .

Na morzu śródziemnym, 19. octobr. (1830 *).

Malko moja! Twe dziecko, noszone na ręku,
Widziało zachód słońca, na który proroki 
Patrzali pełni luteń Dawidowych dźwięku.
Widziałem roztopione w promieniach obłoki 
Wielką tęczą kolorów i krąg słońca biały,
Rzucający po niebie wielkie światła strzały.
I w myśli mojej było jedno czucia mgnienie,
Rozpryśnione na wieczność, jak słońca promienie.
Niech będzie życie pełne chwil takich, a prześnię 
I zbudzę się u Boga, nie wiedząc, że byłem 
(W innym świecie... i że mnie obudził za wcześnie)
Zbudzony — ani spytam, dla czego tak wcześnie.

I wieczność mi się w tem słońcu przyśniła,
Jako orłowi, co ku niemu lata,
Myśląc, że będzie tam orłów mogiła 
Lub gniazdo dzieci . . . “)

') Taki był pierwotny napis wiersza, zmieniony w drugiej redakcyi 
(ogłoszonej w podobiźnie w wyd. Dzieł Słowackiego, Lwów, 1H!(4 III) na 
nHynm o zachodzie słońca na morzu.11 W Tygodniku literackim Woykowskio- 
K" z (i maja 1839, gdzie go poraź pierwszy wydrukowano, ma tytuł „Hymn.“ 

“) W autografie tego wiersza (własn. A. Małeckiego) w drugiej redak
cyi: „D. 20. paździor, dopływając do Aleksandryi W Tygodn. liter. (III 
redakcya 1839). „Pisałem o zachodzie słońca, na morzu przed Aleksandryą.“ 

») Oba ustępy przekreślono w autografie. Po nich poczyna sit; wła
ściwy „lfymn.“
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Smutno mi Boże - Dla mnie na zachodzie 
Rozlałeś blasków tęczę ') promienistą, 
Przedemną widzę w szafirowej wodzie «) 
Gwiazdę ognistą . . .
Lecz chociei niebo ozłocił i morze, *)
Smutno mi Boże . . .

.lak puste kłosy z podniesioną *) głową 
próien i dosytu 

Stoję rozkoszy (tego świata próżny),
Ale dla ludzi 

(A dlu mych bliźnich") mam twarz jednakową:
Ciszę błękitu —
Ale przed Tobą głąb serca otworzę:
Smutno mi Boże . . .

(Jak dziecko płacze za matką)
matki odejściem się żali 

Jako za (matką odchodzącą z domu •)
Mała

Płacze) dziecina . . . tak ja, płaczu bliski, 
Patrząc za słońcem ’), co mi rzuca z fali 
Ostatnie błyski . . .
Choć wiem, że jutro za ltn i") nowe zorze, 
Smutno mi Boże . . .

Wczoraj") na wielkiem morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,

•) Poprawiono w drugiej redakcyi nu „tęczę blasków.“
“) Przedemną gasisz w lazurowy wodzie. Kpitet: „szafirowy" przyjęty

i przekreślony w drugiej redakcyi.
’) W drugiej redakcyi: „Ohocieś tak niebo ozłocił i morze," poprawio

no ostatecznie: „Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze.“
*) Przez omyłkę napisał poeta w drugiej redakcyi pochyloną11 i prze

kreśliwszy przywrócił tamże „z podniesioną.11
“) W drugiej redakcyi: „Dla obcych ludzi.1* Słowa wzięte w nawias prze

kreślił poeta, a dopisał u góry wyrazy, zostawione na tem samom miejscu.
») Poprawka drugiej redakcyi; Jako na matki odejście się żali.
7) Patrząc na słońce (II red.).
») Popraw. II red. „błyśnie."
“) Dzisiaj (II rod.).
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Widziałem w mirem  ') powietrzu bociany,
Spięte szeregiem . . . *)
Żeni je znał (kiedyś) dzieckiem') na polskim ugorze,
Smutno mi Boże . . .

Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
(Żem się z grobami więcej niż w ojczystym 
Bawił domu . . .)
Żem nie znał prawie ojczystego domu *) . . .
Żem był jak człowiek, co się (przeciw ") w drodze trudzi 
Przy blaskach gromu . . .
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi Boże . . .

Ty będziesz widział moje białe kości 
(Na każdem polu . . . gdzie je  wiatr rozsypie)
W straż nie oddane kolumnowym czołom,
A leni jest jako człowiek co zazdrości
Mogił (prochom) popiołom -
Więc, że mi błędne gdzieś gotujesz łoże")
Smutno mi Boże . . .

Kazano ’) w kraju niewinnej dziecinie 
Modlić się za mnie codzieri, a ja przecie 
(Błądzę samotny . . .  i mój okręt)
Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie,
Płynąc po świecie . . .
Że ta modlitwa") dziecka nic nie może,
Smutno mi Boże . . .

■ ) Spotkałem lotne w powietrzu (II red.).
') Długim  szeregiem (11 red.).
") W drugiej redakcyi przywrócił poeta przekreślony wyraz „kiedyś" 

zumiiist „dzieckiem.*
') W drugiej red. Żem nic znał prawie rodzinnego domu. W druku: 

nZem prawie nie znał rodzinnego domu." Czy tu przestawka Cod pierwotnej 
składni słabsza) nie jest omyłką druku?

») Poprawka 11 red. na „pielgrzym11 zaczęty zwrot „przeciw11 (fali) 
przekreślony.

") „Więc że nieznane gotujesz mi łoże“ (II red.). „Więc, że mieć będę nie- 
ipokojne łoże“ (III red.).

’) W II red. „Mówiono" przewrócił tamże pierwotne brzmienie: kazano. 
") IKifc że modlitwa (11 red.).
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( Więc niech się przecie i żałosna skarga 
Roztopi w tęczy olbrzymiej zachodu, 
l  niech ją  wicher z chmurami roztarga)
(Ze na to słońce, rozlane ogromnie 
W  tęczy szafirze i w złotym błękicie,
No\yi śmiertelni sto lat będą po mnie 
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie 
Patrzeć w zachwycie —  ’)
Na tęczę blasków, którą tak ogromnie 
Anieli twoi w słońcu*) rozpostarli,
Patrzący marli
Nim się przed blasków wiecznością a) ukorzę,
Smutno mi Boże . . .

Podróż po Egipcie miała się ku końcowi. Odbywszy 1 sty
cznia 1887 ostatni dzień kwarantanny w El-Arish, wyjechał naza
jutrz do Gazy, leżącej na drodze z Kairu do Jerozolimy. Puścił 
się przez pustynię z dwoma służącymi w towarzystwie beduinów, 
niesiony jakby w lektyce przez wielbłąda, który szedł wolno, pa
sąc, się „wonnym tamaryntem." Życie stepowe, roztaczało przed 
poetą swoje czarujące wdzięki. Brodzącego w piaskach afrykań
skich nęci „ziemia zieleniejąca się,“ podziwia kwiaty w „rodzaju 
hiacyntów,“ przypatruje się sztukom derwiszy, zawiązuje rozmowę 
z Francuzami, odbywającymi podróż do Palestyny,—wreszcie dnia 
4 stycznia 1837 przyjeżdża do Gazy, pierwszego większego mia
sta w Palestynie. Wrażenia tej podróży notował jeszcze w Pa
miętniku, będącym dziś własnością L. Meyeta (zobacz Listy Sło
wackiego. Lwów, 18!)!> II. 41). Za przybyciem do Ziemi św. 
zapisuje w osobnym Dzienniczku, ołówkiem, dziś mocno startym. 
Noty podróży w Palestynie i Syryi, zaczynając je właśnie od przy
jazdu do Gazy dnia 4 stycznia 1837.

Gaza, niegdyś stolica Filistynów, odwiecznego wroga Żydów, 
dziś miasteczko należące do paszaliku d’Acre, uderza poetę swoim 
charakterem wschodnim. Domy rozrzucone, jakby „w ogrodzie" 
palm, oliw, granatów — ponad niemi trzyma straż oświecony mi
naret. Poeta przypomina sobie odpowiednie miejsce z Tassa <Ie-

') Dwukrotnie rozpoczynał poeta tę ostatnią zwrotkę, ale p i e r w s z e  te 
rzuty przekreślił.

") W drugiej redakcyi „w niebie
") Zmieniono w drugiej redakcyi na „Twoją wiecznością" i tamże prze

kroiło no i dopisano u góry: „moją nicością.“



rozolimy wyzwolonej (w przekładzie P. Kochanowskiego): „mia
sto na samej granicy Judei, na brzegu morskim, blisko piaszczy
stej pustyni . . .“ Rozgościł się w gospodzie, zwanej’ khanem. 
Jedyne te miejsca odpoczynku na wschodzie, służące dla obrony 
karawany lub dla bezpieczeństwa pielgrzymów, bywają bardzo 
niewytworne. Ściany z kamieni przewiewa wiatr, a dachem z ga
łęzi drzew lub suchego chróstu zacieka deszcz; wnętrze bez po
sadzki, pełne kurzu lub błota. W podobnej „stancyjce tureckiej,“ 
w takim „khanie,“ rozbił swoje namioty nasz poeta. „Walterscot— 
powiada żartobliwie — z tej stancyjki utworzyłby romans.“

Gdy po dwu dniach pobytu w Gazie wyjechał z tego miasta, 
a w drodze, wzdłuż wybrzeża filistyńskiego wypadło w chacie 
wiejskiej przenocować, ucieszył się, znalazłszy w izdebce gniazdo 
z jaskółką.

Nazajutrz trzeba było przebywając w deszcz wezbrane rzeki, 
dusić się w dymie podczas noclegu u Szecha.—Dało to sposobność 
Słowackiemu poznania zapust mośleiriinów. Wskutek niestałości 
kalendarza muzułmańskiego uroczystość ta, zwana powszechnie 
Bajramem, przypadła w styczniu. Po odprawieniu obrządków re
ligijnych, z końcem postnego miesiąca Ramazanu — stąd nazwa 
święta ramazan— muzułmanie zabawiają się wesoło, składając so
bie wzajem podarunki. „Chłopki z plackami od chat do chat 
przechodzą—starcy z kawałami m ięsa— wszyscy robią dary jedni 
drugim.“ Przypomina to poecie zabawy paryskie w  „dni juljeto- 
we,“ obchodzone w rocznicę zburzenia Bastyli (14 lipca 178!)).

Przebywszy pola, okryte „ranunkułam i ognistego koloru" 
(kwiatami jaskru), stanął 8 stycznia 1887 w Jaffie, będącej niejako 
bramą Jerozolim y. Do miasta, którego podnóże obm ywają spie
nione fale morza, uchodził pod wonnem sklepieniem palm i cedrów, 
po ziemi zabielonej kwiatem  drzew pomarańczowych. Z łona te
go oceanu pachnących drzew i kwiatów, co okalają miasto pół
milowym pierścieniem, wznosi, się tarasam i, jakby  wschodami, 
Jaffa, zwana dlatego „miastem wschodów." Odosobniona, u brze
gu wielkiej pustyni Egiptu, czyni na poecie „smutne" wrażenie. 
W pobliżu portu znajduje się okazały klasztor O. O. Franciszka
nów, właśnie na krótko przed przybyciem Słowackiego odrestau
rowany. Od wieków opiekował się zakon św. Franciszka z  As- 
syżu pielgrzymami do ziemi św., podejmował ich gościnnie lub 
oprowadzał po miejscach św. Przebyw ali tu czasowo syn króla 
mieszczańskiego Ludwika Filipa, znanego z rewolucyi lipcowej 
(1880 i1.) i zwycięski Ibrahiin pasza, co w tym właśnie c z a s i e  (1884) 
zajął dla Mehmet Alego Palestynę. I Słowacki zajechał do hos-
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pitium tego klasztoru, gdzie cały dzień (8 stycznia I8J57) zabawił; 
oglądał tu „stancyę" dla królewicza francuskiego, i dowiedział 
się o „wizycie Ibraliima u księży" Franciszkanów. Z tarasu kla
sztoru, leżącego nad samym brzegiem morza, podziwiał wspaniały 
widok na przestwór pieniącego się morza. U stóp jego ścieliły 
sią klomby śnieżystych kwiatów, uginały drzewa z owocami zło- 
temi, miasto portowe jaśniało w całym uroku wiosny, która tu 
wiecznie panuje. Stanął u progu marzeń — poznał pierwszy gród, 
z którego od wieków tysiące pielgrzymów chrześcijańskich wylą- 
dowuje do Ziemi św.

Z zamieszkałych w Jaffie  Europejczyków, zw racał uwagę 
powszechną wicekonsul francuski Damiani. Odbywający współcze
śnie ze Słowackim podróż do Ziemi św. Lam artine (Yoyage en 
Orient. Bruksela 1886) i ks. Ign. Holowi liski (Pielgrzym ka do zie
mi św., Wilno 1842) chwalą niezwykłą uprzejmość konsula w sto
sunkach z podróżnymi, nie ta ją  jednak jego dziwactw, które uja
wniły się naw et w ubiorze. Z pochodzenia Włoch, sercem Francuz, 
przez dłubie lata  zamieszkania na Wschodzie staw szy się na pół 
Arabem, rozśm ieszał cudackim strojem. Nosił kaftan niebieski, 
podbity gronostajam i, przew iązany pasem karm azynow ym ; boz 
obuwia, z ogromnym trójkończastym  kapeluszem (mocno w ytar
tym), bramowanym frędzlą, z dwiema kokardam i po bokach, jedną 
francuską, drugą austryacką, iia znak, że był konsulem obu mo
carstw : Francyi i Austryi. Słowacki wspomina o „wizycie" od
danej staruszkow i, osiadłemu tu  z rodziną, i o „ofiarowaniu" po
ecie „kwiatków."

Pobyt w Jaffie, wskutek tego, że zabawił „dzień cały w kla
sztorze" Franciszkanów, zajął Słowackiemu dwa dni. Dopiero 10 
stycznia puszcza się w drogę do Jerozolim y, położonej o 12 mil 
naszych od Jaffy. .Jechało się podówczas wierzchem. W ynajmuje 
więc koni „po 10 piastrów za dzień drogi, a po 5 za dzień stania"
i w yrusza z towarzyszami.

Po trzech godzinach drogi, odbytej konno, zobaczył wynu
rzającą sit; z łona ogrodów Ram ią (po arabsku: piasek), kwitnące 
niegdyś za krzyżowców miasto, wskutek napływu pielgrzymów, 
zdążających tędy do Jerozolim y, k tóre dziś ruinami wież tylko chyba 
przypominało dawną sławę. Z zabytków tego najznaczniejszego nie
gdyś po .Jerozolimie m iasta Palestyny, utkw iła w pamięci Słowa
ckiego wspaniała wieża (w stylu gotyckim) kościoła rycerzy krzyżo
wych. W r. 126(5 zdobyli muzułmanie miasto, a mieszkańców w pień 
wycięli wówczas to prawdopodobnie i „kawalerowie św. .Iana“ 
zostali „wyrżnięci od Turków," a Ramia nie wróciła już do da
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wnej świetności. W miasteczku tem arabskiem  znajduje się kla
sztor Bernardynów (na wschodzie zwanych Franciszkanam i), mimo 
pozoru tw ierdzy posiadający bardzo w ygodną i gościnną gospodę 
z licznemi celami, gdzie każdemu podróżnemu zajechać wolno
0 każdej godzinie. K lasztor ten z ładnym  ogródkiem w dziedziń
cu zwiedził Słowacki, a patrząc na w spaniałą palmę, podnoszącą 
swój wachlarz na szczyt wysokiego tarasu, przypom niał sobie mo
że Chateaubrianda, k tóry  tę palmę podziwiał.

Zabawiwszy z powodu deszczu dzień cały w Ramii, w yru
szył Ju liusz dnia 12 stycznia 1837 konno do Jerozolim y, oddalo
nej około ośmiu godzin. Droga do stolicy Palestyny  ścieli się 
po wonnej i kwiecistej dolinie sarońskiej, objętej jakby  ramami 
pasmem szarych gór. Przejeżdżając przez tę  rozległą „równinę, 
na wstępie gór jerozolimskich" zatrzym ał się poeta przy osadzie 
zwanej „wioską dobrego złodzieja" E l latrun, od nawróconego 
na krzyżu ło tra  Dyzmy, mającego tam wedle podan ia— swoje 
mieszkanie. Mijając tu kilka lepianek, ukleconych z ruin jakiegoś 
zamku, przejeżdżał do wjioski Kulomi „łożem potoku" Terebinto- 
wego, k tóry na lato wysycha, a przywodzi na pamięć potyczkę 
pastuszka Dawida z olbrzymem. Stąd posuwał się dalej w górę 
po utrudzającej drodze, pustej i jałow ej jak  cała ta  ziemia Judei, 
niegdyś mlekiem i miodem płynąca. Po stromych urwiskach, po
nad przepaście, piął się na koniu z „góry na górę coraz dzikszą," 
wdzierał się z jednego kamienia na drugi. W śród nagich skał
1 jarów  zauważył wystające tu  i ówdzie w cieniu doliny drzewa 
oliwne i wznoszące się na ponurej pustyni, zasianej skałami, „wio
ski z kamieni." Na wierzchołku skały w idniały sterczące zwali
ska warowni, omajonej bladą zielenią drzew. Miał to być zamek
1 grób Makabeuszów, wielkich obrońców w iary i swobód ojczy
stych, bohaterów historyi żydowskiej. Cała ziemia judzka, oka
lająca stolicę ziemi św. przedstaw iała się oczom przyszłego twórcy 
Zadżumionych, jak  kraina przekleństwa. Gdzie spojrzał, spotykał 
głazy i rum owiska na tle natury, tchnącej trw ogą m ajestatu, ster
czały ruiny gmachów, niby świadkowie niepowrotnie minionej 
chwały. P rzebyw ał w nocy tę puszczę kam ienistą, będącą pro- 
pdejami do m iasta pustyni skalnej. Im bliższym był murów św. gro- 
(lu, tem bliżej kamienie się skupiały, jakby  w olbrzymią paszczę, 
Rolową pochłonąć pielgrzyma. (<dy się przedzierał przez ostatnie 
Wąwozy, nagle rozstąpiły  się skały z obu stron, a przed oczyma 
poety ukazały się kopuły i m inarety, w wieńcu skalistych gór. 
Nasz stęskniony pielgrzym  z towarzyszem  Zenonem Brzozowskim 
staną! u celu swej podróży— wprost murów Jerozolim y.



Tak, to ona wychylała, się z łona pustyni, nu czarnem tle 
góry oliwnej, przy bladem świetle księżyca, co „pod drzwiami 
m iasta, jak  krzyżak11 wartow ał. Pierw szy widok świętego m iasta 
uderzył naszego pielgrzym a ogromem i struk tu rą  murów z wie
żami, których naliczono tifi. Zapisał sobie przedewszystkiem  kilka 
bram z feralnej liczby 18. 0<l zachodu, przy zamku Dawidowym, 
pod wysoką wieżą, bramę .Jaffską, przez k tórą wiedzie droga do 
tego m iasta; od północy bramę damasceńską, najpiękniejszą, wią
żącą łukiein głębokiego sklepienia dwie wielkie wieże; bramę 
Heroda, zwaną po arabsku Bab ez Suhur, t. j. bramę kwiatów; 
ze strony wschodniej bramę św. Stefana w stylu arabskim, opodal 
miejsca ukamienowania tego pierwszego męczennika i bramę zło
tą, nad doliną Józefatow ą, przez k tó rą  Zbawiciel wchodził w try 
umfie do Jerozolim y, zupełnie przez mośleininów zamurowaną. 
Podług notatki Słowackiego miała ta  brama prowadzić do me
czetu Omara; w topograficznych opisach Jerozolim y, wiedzie doń 
bram a Maryi, na południu miasta, w części zamurowana, z furtą 
przez k tó rą  przechodzi się do owej świętej zagrody; na południu 
(nie „na zachodzie”) wznosi się brama Syonu, przez k tórą wcho
dzi się na sam szczyt góry syońskiej.

Stanąwszy u bram miasta, dnia 12 stycznia (w listach do 
matki podał poeta przez omyłkę datę dnia następnego) zastali je 
zamknięte, zaczęli więc pukać do bramy ale nadaremnie. Noc 
rozpostarła swoje czarne skrzydła — w mieście panowała „cisza 
grobowa,.“ W niepewności, „czy firmany otrzymają wejście — czy 
trzeba będzie na polu nocować," czekano przez dwie godziny pod 
bramą. Wreszcie otworzono ją, zajeżdżają do klasztoru O. O. 
Franciszkanów, którzy ofiarują im gościnnie cele swego hospiciutn.

Właśnie zajechał tam Aleksander Spitznagel, wicekonsul mie
szkający w .Jaffie, a spieszący na, górę Synaj. Spotkanie z nim 
zapisuje poeta, lakonicznie w Dzienniku, pod dniem 12 stycznia, 
w tych oto słowach: „Oleś przyjaźń młodych lat, nie poznał 
mnie! 18 stycznia. Z rana Oleś wyjeżdża jego: Do zobaczenia!“ 
W liście do matki z 111 lutego 1887 a, więc pisanym w miesiąc 
z okładem po owym wypadku, opowiada zgodnie z tą notatką wi
dzenie się z Olesiem: „Spitznagel, słysząc głos cudzoziemców, 
schodzi na dół. Biorę go za ramiona, obracam ku sobie, mówię 
mu: „Oleś!" Nie poznaje mnie. Pytam go po kilka razy: „Jak 
to? Czy mnie nie zn asz? ..."  Odpowiada mi po trzykroć: „Niech 
pan daruje, ale prawdziwie nie przypominam so b ie ..."  Nakoniec 
musiałem ze ściśnionem sercem wymówić moje imię i n azw isk o .•• 
Jeżeli mi była przykrą ta chwila (z powodu chłodnego p rzy w ita 
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nia), to jeszcze przykrzejsze pożegnanie jego nazajutrz, ho go ani 
na pół dnia zatrzym ać nie mogłem . . .  P rzyszedł do mnie i w zią
wszy za ręką, powiedział: Do zobaczenia! Oddawszy mu uści- 
śnienie, z dosyć gorzkim uśmiechem odpowiedziałem, że jeżeli 
odjeżdża, to już zapewne nie do zobaczenia sią żegnać sią trzeba... 
Cały ten dzień było mi smutno."

Spędziwszy—jak zapisał w Dzienniku podróży— „cały dzień 
(13 stycznia) w celi" klasztornej, gotow ał sią na zwiedzenie gro
bu Chrystusa. .Już na widok świętego grodu budziły się w duszy 
poety roje wspomnień, szło płaczące serce po najdroższych śladach 
Zbawiciela. Ciszą i żałobą w itała  poetą stolica Judei, ongi we
sele wszystkiej ziemi, dziś nie pozostał z niej kamień na kamie
niu. Z niewypowiedzianem uczuciem zbliżał się do tej widowni 
tajem nic bożych, do kolebki kościoła, owej m atki ludów chrześci
jańskich. Ale na wspomnienie grobu świętego wyrywało się 
z serca przepełnionego głębokie w estchnienie— do ócz się cisnęły 
łzy ro z rzew n ien ia ... „Ju tro  — zapisuje poeta pod dniem 13 sty 
cznia—mam noc przepędzić -u grobu.—Tak mam rozigrane nerwy, 
że co chwila łzy mi się rzucają z oczu." A wyrazy te pow tarza 
niemal dosłownie we wspomnianym liście do matki.

Nareszcie nastała  14 stycznia noc, k tórą przepędzić miał 
u najśw iętszego grobu. Oto jak  zapisuje poeta w swym Dzien
niku „na gorąco" ową doniosłą chwilę, k tóra wyw arła na nim tak 
„mocne wrażenie na zawsze": „Noc u grobu w kościele. O go- 
dżinie 8 jestem  sam.—Klęczę, czołem na marmurze oparty czytam 
ewangelię." W wspomnianym liście do matki rozszerza tę  za
piskę: „O godzinie 8 wieczór zamknięto kościół, zostałem sam
i rzuciłem się z wielkim płaczem na kamień grobu. — Miałem bi
blię, k tó rą  czytałem do ll- te j w nocy." W tym  czasie (w Dzien
niku „o ll- te j ," w liście do matki „o pół do dwunastej") „mąż
i żona wchodzą do grobu, modlą się i całują mnie w rękę." Mło
da ta  para małżonków uczyniła ślub odmawiania tu  pacierzy 
w nocy. Złożywszy po modlitwie pocałunek na kamieniu zbliżyli 
się oboje do poety i w przekonaniu, że mają przed sobą kapłana, 
ucałowali mu z uszanowaniem rękę. „Tak byłem zmieszany, — 
dodaje Słowacki że nie wiedziałem, jak się znaleźć. Wyszli, 
zostałem sam."

Kościół zmartwychwstania Pańskiego, w którym mieści się 
grób Chrystusa, należy do Turków. Ci mając sobie powierzoną 
straż, otwierają bramę kościoła na czas krótki; kto chce się dłu
żej modlić, nie wychodzi zeń na f>'łos wołającego muzułmanina, 
który nie wypędza pielgrzymów, ale nie wychodzących zamyka.
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Słowacki, inimo wezwania naganiaczy, pozwolił się tu  na noc 
zamknąć, aby pomodlić się w samotności przy grobie Odkupiciela.

Grób Pański, najświętsze w tym kościele miejsce, składa się 
z dwu części. Pierwsza, to kaplica Anioła z cząstką kamienia, 
którym miał być grób przywalony, druga część, w której spoczy
wało ciało Chrystusa, ma kształt groty, a u sklepienia jej zauważył 
Juliusz 43 lamp. Tyle ich jest w istocie, katolicy bowiem, Grecy
i Ormianie mają po 13 lamp, a koptowie czyli chrześcijanie egip
scy 4 lampy (razem 43). Każde z tych wyznań ma tu swoją ka
plicę. Wyróżniają się zaś: kaplica grecka z ikonostasem, carskie- 
iiii wrotami, nad któremi wznosi się „orzeł rosyjski,“ symbol 
opieki na kościołem greckim i mała kapliczka koptów, którą po
eta nazywa „klatką." Kościół bowiem, w którym się znajduje 
grób Zbawiciela, należy do czterech wyznań, t. j. do łacinników, 
greków, ormian i koptów, współzawodniczących ze sobą nie za
wsze w godziwy sposób, jakby na urągowisko zasady miłości 
społecznej, głoszonej przez ukrzyżowanego za nią mistrza. Wszy
stkie te wyznania odprawiają nabożeństwa swe w nocy, co na 
Słowackim silne zrobiło wrażenie, opisane w Dzienniku podróży.
O północy na głos dzwonu, gdy zapłoną świece w kaplicach „za
czynają się śpiewy różnych wiar, jak ptaki zbudzone po gnia
zdach." Najpierw Franciszkanie w kaplicy Naj. Panny odśpiewują 
jutrznię, godzinki, litanie i inne modlitwy do godziny drugiej 
w nocy. Po północy rozpoczynają swe nabożeństwo Grecy, za 
nimi idą ormianie wśród brzęku kadzielnic wokoło grobu św. Po 
godzinie czwartej zaczynają się msze katolickie, ciche i śpiewane. 
„Kopt, mający małą drewnianą klatkę, przyczepioną do katafalku, 
pokrywającego grób święty, odprawiał również modlitwę. O go
dzinie drugiej miał mszę na intencyę Polski ks. jezuita Maksy
milian Ryłło, znany misyonarz, a, poeta „klęcząc, na tem miejscu, 
gdzie — wedle słów Ewangelii Anioł biały powiedział Magdale
nie: „Nie ma go tu, /martwychwstał,,—słuchał „całej mszy z głę- 
bokiem uczuciem." O tem jak utrzymują niektórzy, żeby służył 
do mszy, nie wspomina Słowacki ani w Dzienniku, ani w Listach. 
Wróciwszy o trzeciej w nocy do gospody w klasztorze, znużony 
kładzie się do łóżka i „śpi nad rankiem jak dziecko po płaczu..."

Uroczystość miejsca, widok grobu Chrystusa i wielkiej do
niosłości wypadek, który ten grób przywodzi w pamięci, poważny 
nastrój nabożeństwa, zostawiły w duszy poety głębokie, wstrzą
sające wrażenie. Żywa. gorąca modlitwa w samotności, zmówiona 
na grobie Pańskim, była, jakby koroną jego pobożnej pielgrzymki. 
Tu otrzymał „namaszczenie święte." Uczucia religijne, zaszczo-
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pione w dzieciństwie, lekturą oziębione, odżyły w duszy na nowo. 
Nauki Chrystusa, będącej dlań religią serca i wyobraźni, wichura 
życia nie rozproszyła do tego stopnia, aby serce poety, na widok 
grobu, będącego mogiłą dawnej, a kolebką nowej cywilizacyi, nie 
doznało uroczystego wstrząśnienia. W spomnienie dzieciństwa, dłu
gie lata smutku i krótkie chwile radości, cisnęły się i kłębiły 
w wezbranej duszy, k tó ra  nie szukając słów, objaw iła się w stru 
mieniu łez, w drżeniu ust, dotykających się kam ienia grobu. Pod
czas mszy św., kiedy kapłan pow tarzał słowa proroka Jerem iasza, 
wypowiedziane nad upadkiem Syonu: „Dziedzictwo nasze obróciło 
się do cudzych, sierotami zostaliśmy — za szyje gnano nas . . .“ 
wspomniał autor „Kordyana" o drugiej Jerozolim ie, k tórą chło- 
szcze także za grzechy praw ica Pańska... Nie zapomniał też
o tej, k tóra mu była matką, przyjaciółką, kochanką. Modląc sit; 
za jej pomyślność, zrosił gorącemi łzami m arm urową tablicę, po
kryw ającą grobowiec Chrystusa.

N azajutrz, t. j. dnia 15 stycznia zwiedził Słowacki Górę 
oliwną, wznoszącą się nad rzeką Cedron, o kw andrans drogi od 
świętego miasta. Nazywa ją  „górą Oli wetu, “ podług „.Jerozoli
my wyzwolonej" Tonjuata Tassa, k tó rą  w przekładzie P io tra  K o
chanowskiego z zamiłowaniem odczytywał. Przypominam  znane 
miejsce:

Do Ol i wetu prosto ciągnął góry,
Co od Oliwy dostału przezwisko . ..

Wstępując na tę górę, najmilszą Chrystusowi, bo „samotną," mi
jał po prawej ręce groby proroków, wycięte w skale groty, w któ
rych złożone być miały popioły proroków żydowskich, niewiado
mych z nazwiska. Nie bez wzruszenia oglądał Józefatową dolinę, 
wyżłobioną między dwoma wzgórzami, z których jedno dźwiga 
Jerozolimę, drugie szczyt góry Oliwnej. Cały ten parów, prze
dziurawiony grobowemi piwnicami, istny ul śmierci, przemawiał 
żywo do melancholika, którego dusza pławiła się przez całe życic 
w bezbrzeżnym smutku. W pieczarach, ciągnących się tu pod 
ziemią w różnych kierunkach, znajdują się z kumienia kute groby. 
W samej głębi tej doliny łez, służącej za przybytek wiecznego 
odpoczynku, zauważył Słowacki grób, mający kształt podziemnej 
groty przypisywany królowi .lózefatowi, z wierzchu ozdobiony 
piękną płaskorzeźbą kwiatową, i opodal wznoszący się grób Absa- 
lona, niegodnego syna Dawida, z jednego kamienia w skale wy
kuty, ozdobiony płaskiemi półkolumnami, nad któremi biegł szlak 
płaskorzeźby. Ten ostatni grób przypominający złote serce króla-



pasterza, zam yka miasto umarłych, zlewające się dziś z miastem 
żywych w jedną harm onijną całość. Gdzieby leżał, ów „kamień 
przemienienia," który umieszcza Dzienniczek Słowackiego tuż 
obok grobów Józefata  i Absalona, nie umiem powiedzieć, może 
tu zaszła jakaś omyłka, gdyż cud przemienienia spełnił sit; na 
górze Tabor, a nie na górze Oliwnej. Czy też m iał tu poeta na 
myśli kamień, którym  był przyw alony grób Chrystusa. Część 
tego kamienia znajduje s i ę — jak  w iadom o— w kaplicy Anioła 
(w grobie Pańskim), druga część w t. zw. domu Kajfasza, na 
północ od W ieczernika. Może też przez zapomnienie nazwał tak 
miejsce wniebowstąpienia Pańskiego na górze Oliwnej, gdzie 
w kapliczce z kopułką pokazują na kamieniu ślad stopy Chrystu
sowej. Umyślnie zaznaczyłem tą  wątpliwość, podrzędnej zresztą 
wagi, aby wykazać z jak ą  dokładną znajomością topografii ziemi 
św. przystępować należy do objaśnienia „Not podróży11 Słowackie
go, rzucanych na papier z lakonicznością, przypom inającą steno
graficzną zwięzłość.

Zstępując na samo dno tego gniazda boleści, gdzie odbyć 
się ma sąd ostateczny, zbliżył się Słowacki do grobu Najśw. 
Panny, do miejsca błogiego uśpienia Niepokalanej, z którego, we
dle pobożnej tradycyi, wniebowziętą została przez aniołów. Przez 
maluczkie drzwiczki mógł był, w pół się schylając, wejść do g ro
ty, aby obejrzeć w żywej skale wycięty grobowiec, białym okryty 
marmurem. Tu miały leżeć, najczystsze zwłoki Dziewicy. Opo
dal tego grobu spostrzegł niskim murem z kamieni obwiedzione 
„drzewa oliwne."

W odstępach kilkudziesięciu kroków zasadzone okryw ały one 
cieniem swym pole boleści. Pnie tych drzew poorane starością, 
schylały długie konary, niby zgięte lat brzemieniem, a olbrzymie 
ich korzenie służyły pielgrzymom za miejsce odpoczynku. Tęsknie 
przechodził poeta wpośród tych drzew boleści, niemych świadków 
cierpień duszy, m iotanej niewymownym smutkiem. „Z pod oliw 
Chrystusa są słowa .Juliusza wziąłem ziemi na moje m artwe 
oczy." Przebyw ając drożyną górę oliwną, zbliżył się do t. zw. 
miejsca płaczu Jezusa, skąd przed oczyma poety roztaczał się 
czarujący widok na Jerozolim ę. Ew angielia św. Łukasza podaje, 
że Mistrz obejrzawszy z tego miejsca miasto, płakał nad niem, 
przepowiadając stolicy Judzkiej grom kary bożej: „1 na ziemię 
cię obalą, a nie zostaw ią w tobie kamienia na kamieniu, dla tego 
iżeś nie poznała czasu nawiedzenia twego." Zwrócony tw arzą ku 
Jerozolim ie spoglądał poeta na „dzikie, niepłodne góry," nadające 
temu m iastu „straszliw ą fizyonomię.w U stóp jego  leżał Cedron
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z grobowemi pomnikami, w oddali ścieliło się wśród zieleni pole 
Jerychońskie, przerznięte niby szeroką taśmą nurtami świętej rze
ki Jordanu.

Zwiedzając górę oliwną zatrzymał się Słowacki na miejscu, 
gdzie;niegdyś stał wspaniały kościół wniebowstąpienia Pańskiego, 
z którego tylko gruzy zostały; kościół ten przez Persów zburzo
ny, a następnie przez chrześcijan odbudowany spalili na nowo 
Turcy. Na miejscu jego wznosi się kapliczka, w której odprawia 
mszę kilka wyznań. Mają tu bowiem swoje ołtarze katolicy, Or
mianie, grecy, k o p c i  i S y r y j c z y c y .  Trafnie zauważył Słowacki 
rozdział tych wyznań religijnych, tutaj jawniejszy i może bole
śniejszy niż gdzieindziej. Pielgrzymi katoliccy narzekają, że wy
znawcy kościoła greckiego, zostającego pod protektoratem Rosyi, 
której orzeł dwugłowy widniał w kaplicy, pochopniejsi są do 
kłótni, a nawet bójek z wyznawcami kościoła rzymsko-katolickie
go, co dało sposobność Słowackiemu do zapisania wiadomości
0 „nadużyciach Greków.“ Może duchowni tego obrządku starając 
się zepchnąć swych współzawodników z ich stanowiska, aby prze
mocą zdobyć pierwszeństwo swemu wyznaniu, dopuszczali się 
pewnych nadużyć.

Z Jerozolim y udał się Słowacki dnia 16-go stycznia 1887 r. 
bitym gościńcem do Betleemu, małej mieściny, o milę odległej 
od św. grodu. Zbliżał się do kolebki Zbawiciela, przebywając 
rozległą dolinę pasterską u stóp wioski Bastur położoną. Je s t 
to pole ogrodzone w około murem, ożywione zielenią bujnych 
drzew. Na owej cichej dolinie, na której Anioł Pański czuwa
jącym  nocą pasterzom zwiastował narodzenie najśw iętszego dzie
ciątka, spostrzegł poeta wieśniaka orzącego rolę i „chłopców 
z gołębiam i,“ a obrazek ten podnosił wrażenie sielskiego pokoju
1 prostoty, któremi tchnie to cudowne miejsce. Po smutnych 
wspomnieniach męki Zbawiciela w mieście czerniącem się—-wśród 
obnażonych skał — jak grób olbrzymi, znużona myśl poety odpo
częła na sielance betleemskioj. Na widok łanów zboża i rozko
sznych sadów wciskała się do duszy poety niewymowna słodycz. 
Od skał i pustyni odbijał ten skromny zakątek ziemi, pełen we
sołości i prostoty patryarchalnej rozrzewniając serce poety wspo
mnieniem „wesołej nowiny.“ Zwiedzającego to gniazdo psalmisty
i kolebkę przyszłego pasterza świata uderzyła przedewszystkiem  
„grota pasterzy" (Deir el Rauat), w której nocować mieli pastu
szkowie, n'dy ich obudził śpiew aniołów. Do takich kamiennych 
pieczar po dziś dzień zapędzają w .Judei bydło na nocleg, stajenki 
te bywają zarazem mieszkaniem bezdomnych. W takiej grocie
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narodził się Jezus. „Dawne nazwiska" tych miejsc jak „pole 
Booza," Bejt Sahur ( -w ie ś  pasterzy) i t. p. popierają tradycyę
o pasterzach, pierwszych świadkach narodzenia Pańskiego.

Bawiąc w bazylice, jednym z najstarszych domów bożych, 
wystawionym na pamiątkę przyjścia na świat Zbawiciela, a zdo
bnym we wspaniałą „kolumnadę" marmurową (w dwa szeregi), 
zstąpił Juliusz do podziemnej kaplicy pod wielkim ołtarzem, aby 
obejrzeć wyłożoną marmurami pieczarę, gdzie stał wykuty w skale 
żłobek, miejsce narodzenia Pana. „Wysłuchał mszy odprawionej 
na nim za kuzynkę" (Polskę) przez ks. Ryłłę, a sanktuarya te 
„napełniły serce poety jakąś prostotą i świętością." Wychodząc 
ze świętej groty, zostawał pod wrażeniem wspomnień z lat dzie
cięcych, przenosił się myślą na ojczystą ziemię, przypomniał so
bie prastare pieśni śpiewane przez lud w święto Bożego Narodze
nia, jak owa: „Anioł pasterzom mówił," lub tym podobne kolondy, 
nucone przez czeladź w piekarni babuni.

Przy żłobku Chrystusowym mają swój grób pierwsi męczen
nicy wiary— niewinne dziatki zamordowane przez Heroda, „Wiel
kiego" króla Judy, za którego rządów narodził się Pan Jezus. 
Na miejscu, krwią niewiniątek uświęconem, a z kolebką Pańską 
związanem, stawały żywo przed oczyma jasełka pacholąt wiej
skich, które „na Boże Narodzenie przedstawiają dzień wielki," 
odzywały się w duszy poety wspomnienia wertepu Krzemienie
ckiego czyli naszej szopki z nieodzownym Herodem, potworem 
w ludzkiej postaci. Z osób, które poznał w Betleemie, wyróżnia 
Słowacki „przełożonego klasztoru," nie wymieniając jego nazwi
ska w Dzienniku podróży; utkwiły mu też w pamięci „różne ro
boty z perłowej macicy," wyrzynane na konsze perłowej obrazów 
świętych, inodelików Grobu Pańskiego, groty Narodzenia i t. p. 
wyroby betleemskie, stanowiące do dziś, jedną z gałęzi przemy
słu tych okolic. Przechadzając się po górze betleemskiej, spoty
kał wśród rozkosznych winnic, okrągłe, wybiegające w górę wieże, 
niegdyś twierdze obronne przeciw napadom Beduinów, przemie
nione dziś na mieszkania spokojnych obywateli miasteczka. Z kla
sztoru przypatrywał się na pochyłościach latoroślom winnym, peł
zającym po wieżach z kamieni, a widok tych murów, sterczących 
z pośród winnic, przypominał wieżyce w Pieśni nad pieśniami 
Salomona.

Po kilkugodzinnej jeździe wierzchem, przez strome i nagie 
skały, stanął Słowacki dnia 17 stycznia 1887 w klasztorze świę
tego Saby, położonym w tak zwanym „jarze płaczu." Słynna ta 
pustelnia, wisząca nad przepaścią Cedronu, wyżłobiona w skale
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i jakby z nią zrosła, była laurą (stąd ruska ławra) to jest zbiorem 
cel pustelniczych, obok siebie lub nad sobą tarasowo leżących. 
Od wieków służyła ona za schronisko anachoretów, którzy zupeł
nie odcięci od świata, w umartwieniu ciała i ducha podniesieniu, 
pędzili tu życie jakby żywcem pogrzebani. Ojcem ich i wzorem 
był święty Saba, pustelnik żyjący w (S-tym wieku po Chrystusie. 
Wybrawszy za miejsce zamieszkania jedną z jaskiń, gdzie wedle 
podania, lew miał pierwej swoje siedlisko, otworzył tu niezliczo
nej rzeszy eremitów podwoje do upragnionego raju. W otoczeniu 
klasztoru pokazują groty — tu i ówdzie obmurowane—zajmowane 
niegdyś przez najwyższych dygnitarzy, a dziś odwiedzane przez 
bydło. Miejsca te — zdaje się—ma na myśli Słowacki wymienia
jąc w Dzienniku „trzody w grotach i światełka.“

Zwiedzając jedną z tych pieczar, zwaną grotą św. Saby, za
pamiętał sobie legendę do niej przywiązaną. Oto święty pustelnik 
wracając pewnego wieczora, spostrzega w grocie lwa (Słowacki 
zapisał w Dzienniku swym „tygrysa.11) Nie uląkł się króla zwie
rząt, lecz odprawiał dniej nabożeństwo, dopiero lew sennego za 
suknię wyciągnął z jaskini. Gdy zaś wracającego do groty pu
stelnika chciał się lew ponownie pozbyć, odezwał się doń św. Sa
ba: Jest tu przecie miejsce dla nas obydwóch.

Przy grocie św. Saby znajduje się na pobliskim tarasie ogró
dek. ('udem wystrzeliła tu zielonowłosa, rozkoszna palma z dzi
kiej, obnażonej skały, jakby na świadectwo, że z grobu wykwita 
życie. Słowacki podziwiał „cudowne" to drzewo, sadzone ręką 
św. Saby. Na przeciwnej stronie wielkiej laury, w kamiennej, 
w skale wydrążonej kaplicy, oglądał poeta za kratą żelazną stosy 
trupich głów i piszczeli—miały to być „kościotrupy" zakonników, 
pomordowanych przez niewiernych. Laura ta bowiem wystawio
ną była na częste napady Arabów, którzy długo trzymali ją 
w oblężeniu, w końcu „wódz Arabów zwyciężony" został. „Opo
wiadania, dawnych dziejów," tego monasteru znaczone są krwią
i męczeństwem świątobliwych mężów, którzy mordowani odradzali 
się na nowo.

Spędziwszy w tem romantycznem ustroniu „noc nad prze
paścią," klasztor bowiem św. Saby leży w pobliżu dzikiego łoży
ska, nasłuchawszy sit; śpiewów zakonników, wybrał się „z całą 
kawalkadą konną" dnia następnego (18 stycznia) nad „morze mar
twe." Wycieczka ta brzegiem świętej rzeki Jordanu, rwącym 
nurtem dobiegającej do morza, nasuwała na pamięć pamiętne 
przejście ludu Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej i chrzest Zba
wiciela. Brnąc- na koniu przez najbujniejszą wegetacyę, po przez
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zwodnicze bagna, zachwycał się okolicą. „Pyszny jest dzikością 
widok martwego morza — pisze do matki — zwłaszcza, że będąc 
tam, cała kawalkada nasza konna wjechała na trzęsawiska i konie 
zapadły z nami w ziemię aż po g ło w ę ... Widok to był dla mnie, 
który wyrwawszy mego konia, postawiłem go dęba przedniemi 
nogami na krzaku, przypominający ustęp z biblii, gdzie pisze
0 pożarciu przez ziemię całego wojska. Towarzyszący nam Arab 
na pysznym koniu, walcząc z zapadającą się głębią prawdziwie 
był podobny do jakiego dawnego bałwochwalskiego króla.“ Na 
potwierdzenie opowiadania o tej rycerskiej przygodzie mamy la
koniczną notatkę w Dzienniczku Słowackiego w tych słowach: 
„Jordan — koń pada — bagno, w którem się konie prawie topią."

Morze martwe budzi w nim podziw. Wskutek przesycenia 
solą i tym podobnymi składnikami, nie żyją w tem morzu ryby, 
nawet płazy. Rozkołysane wichrem, wydaje głosy, podobne do 
jęku rozpaczy błagających o ratunek Sodomy i Gomory. Zdaje 
ci się, jakgdyby powietrze brzmiało jeszcze gniewem Bożym, 
który ogniom siarczystym, spadłym z nieba, ukarał tu grzeszne 
miasta.

Przez puste i jałowe pola, solą przesycone, podążał poeta 
z towarzyszami do Jerycha, oddalonego o dwie godziny konnej 
jazdy. Jerycho w piśmie św. zwane miastem palm, „zrujnowane 
głosem trąby wodza boskiego,“ i na nowo cudownym sposobem 
odbudowane, jest dziś lichą'„wioseczką" arabską, składającą się 
z kilku nędznych chat, ogrodzonych kolczastym chróstein. Uwagę 
poety zwróciły chałupy wykopane w ziemi, ogrodzone w około 
płotem z ciernistych krzaków, pokryte trzciną, o ścianach „prze
zroczystych," bez okien i drzwi. Zaciągnął też do Dzienniczka 
„róże z Jerycha," o których cuda prawić zwykli pielgrzymowie. 
Kwiat ten wyginął tu zupełnie, sprowadzają go aż z Egiptu
1 pielęgnują w klasztorze św. Salwatora. Opowiadają, że zakon
nic/y tamtejsi zasadziwszy różę, tak ją starannie przechowują, że 
po kilkudziesięciu latach zanurzona w wodę, zatrzymuje swój na
turalny kolor i zapach. Bawiąc przez dzień 18 stycznia w .Je
rycho, zauważył „na wzgórzu dzieci grające w wilka," opodal 
szczekaniu psów a tu odgłosy życia wiejskiego przypominały 
mu milo strony rodzinne na Wołyniu. Miasto, strojne niegdyś 
w modrą szatę palm, wabiło oko poety nie samym „ogrodem figo
wym," ale także postacią „posągowych kobiet" i ich poważnym 
strojom.

Dnia l!> styczniu 1HJS7 r. wracał z tej wycieczki do .Jeruza
lem. l ’o godzinie drogi ujrzał na pochyłości góry Betanię (w ję
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zyku arabskim : dom daktylów). W uroczej oazie tej, położonej 
w okolicy opoczystej, bawił Chrystus Pan, po trudach dnia, uda
jąc się na spoczynek do umiłowanej przez się rodziny Łazarza. 
Po prawej stronie drogi, wiodącej z Jerycha  do Jerozolim y, zoba
czył poeta grób wyciosany z czworogrannych głazów, w którym  
spoczywać mają zwłoki Łazarza. Dojeżdżając do stolicy P alesty 
ny, obejrzał ponownie górę oliwną, na której znieważony m istrz 
dotknął się po raz ostatni ziemi. Po przybyciu do Jerozolim y 
zatrzym ał się tu przez dzień cały (1!) stycznia 1887). Zwiedzając 
ponownie pamiątki stolicy ziemi św., poznał „dwóch Anglików
i Niemców,“ tudzież Bernardyna F ra  (braciszka) Michała z N aza
retu, o którym wspomina ks. Ign. Hołowiński w Pielgrzym ce do 
ziemi św. (Wilno 1848, III. 170), że oprowadzał go po Samaryi.

Po przebyciu posępnej Judei i wesołej Galilei, zaw itał do 
bujnej Samaryi, trzeciej i ostatniej dzielnicy Palestyny. Podróż 
z Jerozolim y do Samaryi odbył w ostatnim  dziesiątku stycznia. 
Po czterech godzinach jazdy  konnej ze stolicy przybył do ubogiej 
wioszczyny El-Biri, niegdyś wielkiego m iasta Berry, „gdzie Najśw. 
Panna spostrzegła się, że Chrystus (wówczas 1.2-letnie pacholę) 
został w Jerozolim ie.“ Szczegół ten zapisuje Słowacki zgodnie 
z ew angelistą (Łukasz II 42). Gdy zjeżdżał z pochyłości tej góry 
na dolinę do obfitego źródła, od którego wieś ta  wywodzi swą 
nazwę (Ber oznacza źródło), padł mu koń, zniewolony więc był 
piechotą podążyć do pobliskiej wioski. Nie wymienia jej po 
imieniu w Dzienniku podróży, ale jes tto  zapewne Betel (Bejtin), 
gdzie podług pisma św. starego zakonu — miał Jakób ujrzeć dra
binę z wstępującymi po niej aniołami. Z tego miejsca roztacza 
się wspaniały krajobraz na dolinę Jerychońską i górę Oliwną. 
Okolicę tę podziwia twórca hymnu „Smutno mi Boże" przy „za
chodzie słońca."

Drogą wśród gajów  oliwnych i cichych chat, rwąc po dro
dze kwiaty, zbliżał się do granic Samaryi. Zapisuje więc w Dzion
ku kilka drobnych szczegółów z obrazów przyrody, k tóre mu 
żywiej utkwiły w pamięci, jak  „drzewa cicho odpoczywające" 
pod wieczór, lub ów widok „zimy i wiosny, jak i przedstaw ia Pa
lestyna o tej porze, kiedy zima nie ustąpiła jeszcze, a wiosna 
już w pochodzie. Zatrzym ał dłużej wzrok swój na kobietach, 
które przychodziły do studni po wodę z glinianemi dzbankami 
w kształcie urn starożytnych, a. wypełniwszy je, staw iały na g ło
wie i z ciężarem tym wracały do domu, jak  za czasów biblijnych. 
Dnia 22 stycznia zajechał na nocleg do Napluzy (nazwa ta  pow
stała z przekręcenia Neapolis). Owinięta blado-zieloną wstęgą
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sadów oliwnych, uderzyła poetą „pięknością okolicy,“ widokiem 
bujnej doliny, w uściskach dwu lesistych wzgórz, zwanych w pi
śmie św. górą przekleństw a (Hebal) i błogosław ieństw a (Gam,im). 
W owym czasie ucierpiało miasto od trzęsienia ziemi, a Słowacki 
zauważył, że nawet „khars“ czyli dom gościnny „zawalony od 
trzęsienia ziemi.“ Napluza czyli „dawno Sycliom,“ przyw iodła 
mu na pamięć Sam arytan, i odpowiednio o nich miejsce w piśmie 
św. Była to sekta odszczepieńcza, znienawidzona przez Żydów. 
Sam arytanie, uznawająe.y tylko pięcioksiąg, przechowali jeszcze 
niektóre starodawne zwyczaje, jak  np. ofiarę jag n ią t na górze 
Garizim. Patrząc na tę górę „skąd .Jezus k lął“ i zapisując o tem 
wiadomość w Pam iętniku podróży (własn. L. Meyeta) m iał poeta 
na myśli owe przekleństwo rzucone przez następcę Mojżesza na 
tych z Izraela, co budowali bałw any ze złota i im się kłaniali. 
Chrystus nie gardził Sam arytanam i, których unikali Żydzi jak  
zapowietrzonych, jak świadczy przypowieść o miłosiernym Sama
rytanie, a prostej, choć grzesznej Sam arytance przy studni, od
słaniał posłannictwo Ducha św. Po dwugodzinnej drodze z Na- 
pluzy zbliżył się Słowacki do wsi Sebastie, czyli „dawnej Sama- 
ry i,“ stolicy królestw a izraelskiego. Charakter „pejsażu“ koło 
Sebasty, to jeden z „najpiękniejszych.“ Od zieleni ogrodów od
bijają „łąki całe żółte od kw iatów 1*- -jak pisze Słowacki w Dzien
niku podróży a lepianki Arabów zdobią „ruiny" świątyń, z któr 
rych pozostało jeszcze kilkadziesiąt kolumn.

Z tej powalonej o ziemię rywalki .Jerozolimy, podążał dalej 
na północ przez gaje oliwne i smukłe palmy, ocieniające źródła,
i zatrzym ał się pono w Sainur, „w iosce— jak  się w y raża— w któ
rej nie można znaleźć khanu," czyli domu gościnnego. W reszcie 
dotarł do ostatniego punktu Samaryi, do wioski Dżenin, czyli Gi- 
nei, leżącej już na granicy Galilei. l lo „noclegu u Turka" wyru
szył przez „wielką równinę" Ezdrelonu. Ogromna ta  płaszczyzna 
sarońska najpiękniejsza w Balestynie, rozkładała się u stóp poety. 
W dole ścieliły sic; wsie i gaje oliwne, z rzadka rozrzucone. Od 
północy wznosił się Tabor, olbrzym gór galilejskich, strojny w zie
lony płaszcz drzew, zachwycający m ajestatem , od zachodu wyzie
rał z głębi proroczy Karmel, wieniec Balestyny widok zamykało 
morze Śródziemne. Z wyżyn tych zjeżdżał do rozkosznej doliny 
Nazaretu, mającej w sobie coś cichego i potulnego, Zabawił dzień 
cały (24 stycznia 18.'$7) w świętem miasteczku rozłożonem amfi
teatraln ie w uroczej dolinie i umajonem w stęgą zielonych ogrodów- 
Bod wrażeniem błogiego pokoju i wesela, jak ie  budził ten „kwiat" 
Galilei „szukał tw arzy liafaelowskiej w gaju oliwnym," nastrajał
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się do uczucia Matki Zbawiciela, której .serce nieprzeszyte jeszcze 
sztyletem  boleści, napawało się tu  radością ua widok ukochanego 
dziecka. Z licznych obrazów Zw iastow ania, którym i obwieszone 
są ściany Jej mieszkania w klasztorze O. O. Bernardynów  w Na
zarecie, rozczulił poetę obrazek Matki Boskiej, zawieszony nad 
celą z napisem: „Oby serce moje do Ciebie mogło należeć.11 P rzy
pomniał sobie m atkę najdroższą, k tó ra  zawsze „pierwsze miejsce 
w sercu11 jego zajmowała, do której to wielkie serce poety niepo
dzielnie należało . ..

Dnia 26 stycznia 1837 w yruszył z N azaretu nad „Jezioro Ge- 
nezaretańskie.11 D roga wiodła „ładną doliną11 w „góry11 umajone 
drzewami. Zatrzym ał się w „świeżo umarłej Tyberyadzie.11 „W  mie
ście—pisze w liście do m atk i—ledwo trochę żywych ludzi, a w szy
scy kogoś płaczą. Nie znalazłszy między ruinami miejsca na 
łóżko, nocowałem na murawie pod gołem niebem, a kiedym się 
obudził i odkrył głowę, widziałem księżyc późno wschodzący nad 
Jeziorem  Genezaretańskiem ." Tyberyada, zbudowana przez H eroda 
A ntypasa na cześć cesarza Tyberyusza—stąd jej nazwa — była po 
zburzeniu Jerozolim y i rozprószeniu po całej ziemi Żydów, ogni
skiem litera tu ry  i resztek państwowego bytu Izraela pod rządem 
patryarchy. Stąd do czasów Słowackiego przew ażała ta  ludność 
żydowska, k tóra też podczas trzęsienia ziemi najwięcej ucierpiała. 
Na krótko bowiem przed przybyciem tu  Słowackiego z tow arzy
szem, nawiedziło to miasto straszne trzęsienie ziemi, o którem  
pisze Słowacki, że zastało ich „pod namiotem, na piasku.11 K ata
strofa ta  pochłonęła setki ofiar w ludziach, zginęło 500 osób. 
Słowacki liczy „400 Żydów, 35 chrześcijan, 70 muzułmanów.11 
Ocało „ledwo trochę żywych ludzi.11 Po okropnych scenach, za
panowała grobowa „cisza.11 Pozostali „wszyscy kogoś płaczą.11 
Oto „ojciec nie może odszukać syna,11 kilkaset domów było jako 
bezkształtne kupy gruzów. Nio mając gdzie głow y położyć 
w mieście, bo „domu jednego całego nie zostało," rozłożył się 
pod namiotem i tu zjadł obiad. Jadąc  brzegiem morza galilej
skiego, przyglądał się jego spokojnym i czystym kryształom , 
a do duszy poety cisnęły się wspomnienia najpiękniejszych miejsc 
Ewangielii. Po tem gładkiom zwierciedle wód chadzał Chrystus, 
jak  my po ziemi, z ponad tycli fal pouczał jak  z katedry, zgro
madzony na brzegu lud, tu  gdy pow stała burza, rozkazał wiatrom 
uciszyć się. U brzegów togo jeziora, po raz pierwszy zapoznali 
się ubodzy prostaczkowie z nauką wlewającą balsam pociechy 
w serca nieszczęśliwych i cierpiących. W iara tego, co sam nie 
miał gdzie skłonić głowy, ocierała milionom łzy niedoli i napa
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wała weselem, zapowiadając wśród biednych i cierpiących najob
fitszy połów. Jadąc  brzegiem tych cichych fal, ścielących sią 
u stóp skał, postawionych na straży tajemniczego jeziora, przy
wodził sobie na pamięć przywiązane do tego miejsca podania 
z Ewangielii. A więc przedewszystkiem przypowieść o rozmno
żeniu ryb i chlebów. Żywo w pamięci poety stanęły słowa 
z Ewangielii o P. Jezusie chodzącym po falach wzburzonego mo
rzu i wołającym do zatrwożonych i nieufnych apostołów: „Miejcie 
ufność." (Mateusz XIV. 23). Woda tego jeziora obfitego w ró
żnego rodzaju ryby, tak  je s t przezroczysta, że poeta na je j dnie 
zobaczyć mógł drobne muszki. O sto kroków od jeziora, pod 
czarną skałą, biją siarczane źródła, zwano Emaus t. j. łaźnią. Są 
to cieplice stygnące przez całą noc, zanim staną się zdolne do 
kąpieli. To „źródło gorącej wody" zwiedził Słowacki. Dziś na 
tem miejscu znajdują się dwa zakłady kąpielowe (Lbrahima i So- 
limana) odwiedzane przeważnie przez reumatyków.

W podróży po ziemi św. zdarzało się nieraz, że przebywając 
góry i wąwozy—gdzie nie ma ani hotelów, ani klasztorów z go- 
ścinnemi celami, ani naw et nędznych khanów — sypiał pod namio
tem lub pod cieniem drzew oliwnych. I obecnie, przed wyjazdem 
z Tyberyady, „zniszczonej trzęsieniem  ziemi," przebył noc pod 
gołeni niebem;" następnego zaś dnia (27 stycznia 1837), gdy jechał 
nad Jeziorem  G enezaret drogą przykrą i trudzącą, po przez „góry 
dzikie" i nagie skały z wapienia, trup ią  białością straszne, kiedy nad 
św iętą rzeką Jordanu wypadło przenocować, a „khan zrujnowany" 
nie dawał schronienia, było jak pisze w „Dzienniku" — „drzewo 
oliwne naszym namiotem." Te i tym podobne drzew a np. figi si- 
cornore, osłaniające cieniem swych rozłożystych konarów kilka- 
dziesięciu ludzi i tyleż wielbłądów lub koni, znajdują się zazwyczaj 
opodal klianu i służą za nocleg podróżnym,

Podróż po ziemi św. miała się ku końcowi. W dniach 28-9 
stycznia 1837 przebyw ał Słowacki przez doliny i wsie rozrzucone, 
obszerne płaszczyzny, z rzadka zasiane dębami lub drzewami oli- 
wnemi, przez bagna podobne do pińskich — w ogóle drogą dość 
jednostajną i stanął dnia 39 stycznia 1837 w Damasku, najpięk
niejszym mieście Syryi, o którein powiadają, że „pachnie rajem." 
Miasto to jako „podobne do Kairu" mniej zajęło poetę, podziwiał 
tylko jego „piękne okolice." Przebywszy śnieżne góry Antiliba- 
nonu, zwiedził ruiny Halbeku i Palmiry, najw spanialsze zabytki 
syryjskiego lleliopolu i przejechał szczęśliwie konno góry Libanu, 
którego śniegi „dalekiemi napełniły go wspomnieniami,"
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Zjechawszy w lutym 1837 do „kraju, w którym najpiękniej
sza wiosna," zachwyca się Syryą: „Jedne drzewa nie straciły zie
loności, drugie się w nią teraz ubierają. Migdały prószą kwia
tem, słońce pyszne słowem jest to prawdziwa ziemia obiecana. 
Nie wyruszę z niej — dodaje w  liście do matki — aż za dwa mie
siące." Na ostatnie dnie podróży syryjskiej, po rozłączeniu się 
z Zenonem Brzozowskim, który „do Konstantynopola ziemią ko
nie kupione prowadził," przypada pobyt Juliusza na Libanie w kla
sztorze Maronitów zwanych posyryjsku: Spoczynek umarłych t. j. 
za życia pogrzebanych. Bawił tu przez półtora miesiąca i prze
pędził święta Wielkanocne, wyspowiadawszy się ze wszystkich 
grzechów swego życia." Jak owa modlitwa u grobu Chrystusa, 
kiedy to „z wielką rozpaczą rzucił się na kamień" i gorącemi 
łzami go zlewał, tak ta spowiedź w cichym klasztorze, pod
czas której „rozpłakał się jak dziecię," zostawiły w sercu, jak łza 
czystem, „mocne wrażenie .na zawsze." Pod koniec podróży w Pa
lestynie i Syryi, obejmując rzutem oka całą tę wędrówkę po Zie
mi Świętej, czuł się „spokojniejszym" i bardziej „ufnym" w Opatrz
ność boską. Modlitwie poety, aby mu Chrystus „kiedyś dał ciszę 
i spokojność," stało się zadość, Wysłuchał też prośby jego, dzie
ckiem zaniesione o „poetyczne życie." Podróż ta „napełniła" w y
obraźnię .jego „najpoetyczniejszemi wrażeniami," zawdzięczał jej 
„najpoetyczniejsze godziny życia" swego. Pełen zachwytu dzię
kował Bogu, że mu pozwolił tak „pięknemi obrazami karmić wy
obraźnię." Odbierały one smutkowi, głównemu pierwiastkowi cha
rakteru i twórczości Juliusza, żądło goryczy, zamieniając je na 
„słodką melancholię."

Owocem tego stanu duszy był Anhelli, o którym powiedzieć- 
by można, że ma coś z Chrystusowej postaci i jego pełne ewange
licznej prostoty oblicze. Myśl przewodnia poematu, że smutek 
i cierpienie mają siłę odradzającą, była dzieckiem tego podniesie
nia ducha, jakie czerpał poeta z krynicy wrażeń, stąpając po zie
mi, zroszonej krwią męki Pańskiej. Ze ta najczystsza perła twór
czości Juliusza powstała w Syryi, w klasztorze katolików ormiań
skich na górze Betchazban, tego dowodzi następująca wzmianka 
ks. Ign. Hołowińskiego w Pielgrzymce do ziemi św. (Wilno 1842 
T. II, gtr. 210) „Ks. jenerał i zakonnicy tego klasztoru rozpowia
dali mnie, że p. Eugeniusz (tak!) Słowacki przepędził kilka mie- 
sięcy (w istocie tylko 45 dni) w tym klasztorze i tu pisał swój 
poemat Anhołła (sic!). Nio można zarzucić naszemu poecie wy
boru miejsca natchnienia, bo y, góry Betchazban rozwija się wi
dok na różne wertepy skał i jarów, pokrytych wioskami, klaszto-
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raini albo zielenią ogrodów, z drugiej strony, przy zatoce Dziuny, 
błyszczy nieograniczona płaszczyzna m orza.“ Świadectwo to ks. 
Hołowińskiego, który dzieła Słowackiego ani naw et imienia jego 
nie znał, nabiera tem większej wagi, że pisał to w r. 1839, t. j. 
w dwa lata po podróży Słowackiego po ziemi świętej, kiedy tra- 
dycya pobytu poety i powstania jego utw oru była jeszcze w ży
wej pamięci zakonników. Z nowej więc strony nabierają dowody 
Hoesicka i Meyeta, odnoszących genezę „Anhellego“ do klasztoru 
libańskiego, przekonywającej pewności. Poem at ten rezygnacyi 
chrześcijańskiej, pow stał pod wpływem pisma św. Odczytywaniem 
słowa Bożego na miejscu, gdzie się żywe rozlegało, pojął poeta 
jego moc i poezyę. Od dawna wyw ierała nań Ewangelia głębsze 
wrażenie, ale teraz dopiero przerzucając jej żywe karty  w Pale
stynie, przejął się nią na prawdę. W rażenia lektury  świętej tak 
przepełniły serce poety, że zostaw iły Jmu na całe życie niezatarte 
wspomnienia. Zasiew, rzucony w duszę poety, dojrzał też nieba
wem w wspaniały owoc twórczości, k tó ry  na drodze jego udosko
nalenia i moralnego rozwoju stanowi jeden z najważniejszych 
etapów. W pływ pisma św., które tak  silnie wdrożyło się w umysł 
poety znać w licznych jego  z tej doby utworach, że tu  wymienię 
tylko Anhollego, którego opowiadanie, styl, formę, całą strukturę 
przenika duch ewangeliczny.

Nie mniej świetnym, lubo niedokończonym płodem tej pobo
żnej wędrówki .Juliusza jest poemat zatytułowany: „Podróż do 
Ziemi Św. z Neapolu,“ napisany 1887 r. (nie 1886, jak podano w po- 
śmiortnem wydaniu Pism ,1. Słowackiego) a będący komórką za
rodkową „Beniowskiego.“ Podróż ta była wogóle w życiu Sło
wackiego doniosłym wypadkiem. W serce samotnika, którego 
wszystkie dni życia powleczone były smutkiem, wlewała balsam 
pociechy bożej. Wspomnienia jej rozpędzały tęsknicę z czoła me- 
lancholika. Przebiegając najdalsze zakątki błogosławionej ziemi, 
nieraz o głodzie i chłodzie — hartował wolę, obserwując obyczaje 
i przyglądając się pomnikom Wschodu, a porównywając je z kra
jem ojczystym, odnosił ogromny pożytek. Z podróży tej zachwy
cił żywszych, gorętszych kolorów do zamglonego obrazu, za jakie 
całe swe życie uważał. Wyobraźnia, jak słusznie powiada La- 
martine w swej Podróży na Wschód, na którą się powołuje Sło
wacki, ma także swoje potrzeby i namiętności, domagające się 
zaspokojenia. Dla wyobraźni twórcy „Zadżumionych," chorujące
go na głód wrażeń, była ta podróż po ziemi obiecanej manną du
chową. Lotna, a gibka fańtazya poety, tak łatwo i szybko przej
mująca się wrażeniami miejsc i chwili, przewdziewała na się bar
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wy ognistej purpury owych „anemonów, <lo których Chrystus ró
wnał" szkarłaty króla Salomona, nabierała błękitów nieba wscho
dniego i oświeciła skroń poety aureolą najszczytniejszej poezyi. 
Ziemia uświęcona stopami Chrystusa, którą znał tylko z obrazków, 
ów kraj umarły, ożywiał się i ocieplał w jego duszy. U lamp 
grobu Zbawiciela zapaliły się w niej przyćmione szarugą życia, 
uczucia wiary. Wyspowiadawszy się z grzechów całego żywota— 
stał się odtąd naprawdę wierzącym. Na widok leżących w gru
zach pomników chwały, po których duch przeszłości kładł niepa
mięci pieczęć, staje się „głęboko pokornym i cichym." On, dum
ny na polach Maratonu, ukorzył się u stóp Golgoty, wobec ma
jestatu śmierci Zbawiciela. Na tem miejscu zrozumiał doniosłe 
znaczenie nauki Chrystusowej, co z początku drobna jak ziarnko 
maku, urosła w drzewo ocieniające świat cały, co nieustraszona 
przetrwała wieki, choć tyle pokoleń przeleciało w otchłań wie
czności. Ale stawszy się religijnym, nie był ślepym na wady 
hierarchii kościelnej, które biczem ironii chłostał w „Podróży do 
Ziemi św." Odczuwając całą poezyę klasztorów, oceniając ich 
niepożyte zasługi, wyrzucał zakonnikom ciemnotę i próżniactwo. 
Na grobie Chrystusowym nie zapomniał o Niej, modlił się o Jej 
zmartwychwstanie, i nie tajnem mu było, jak wielkich trzeba 
będzie trudów, aby „odwalić grobowy kamień, pełny naszych cier
pień rytych." Słuchając na Ziemi Sw. o „zmartwychwstaniu Syo- 
nu," marzył o wskrzeszeniu „trapionej boleśniej Jerozolimy oj
czystej..."

Na zakończenie podaję po raz pierwszy z Dziennika podró
ży Słowackiego w paleograficznej wierności odpis jednej karty 
(21 x  13), z obu stron gęsto zapisanej ołówkiem, a — jak wska
zują złocone jej brzegi — wydartej z raptularza, którym poeta 
nasz posługiwał się w podróży.

Noty podróży w Palestynie i Syryi ')•

1837 r.
4 stycznia. Gaza w ogrodach — Włoch instruktor wło

ścian (?) *) — jestem jak na pensyi w klasztorze Florenckim —

■) U gdry dopisał K. Ujejski: Autograf .1. Słowackiego.
') Autograf Dziennika przepisał własnoręcznie K. Ujejski na trzech  

stronicach listowego papieru, i w tym odpisie opiewa ten nieczytelny wyraz: 
włościan,



Stancy a w khanie ') Walterskot z tej stancyjki utworzyłby ro
mans — Minaret oświecony — Tafo —

6- Wyjazd — deszcz — nocleg w małej wiosce — jaskółka 
ma w naszym pokoju gniazdo.

7. Deszcz —  nocleg u Szacha w d ym ie —  Koniec romaza- 
nu wszyscy robią dary jedni drugim — chłopki z plackami od 
chat do chat przechodzą — starce *) z kawałami mięsa — przeby
wanie rzek rozlanych.

8. Pola okryte ranunkułamia) czerwonem i— położenie smu
tne Jaffy ogrody — zabawy Ramazanu do paryskich dni Julie- 
towych ') podobne — Przyjazd do klasztoru — morze — wizyta 
u Pana Domijani, konsula francuskiego — ofiarowanie kwiatków—
Chcę j e c h a ć ................... 6) dzień cały w klasztorze łóżka, stan-
cya dla syna króla Franoyi — Ibrahim z w izytą u xięży — godzi
my koni po 10 p ......... I!) za dzień drogi, ti po 5 za dzień stania—

10. Wyjeżdżam z Jaffy do Rhamle — wieża kawalerów St. 
Jana, wyrżnięci od Turków — klasztor — ogród w dziedzińcu —■ 
dzień II bawię w Rh.[amle] dla deszczu.

la . Równina — na wstępie gór Jerozolimskich wioska Do
brego złodzieja 7) — góry —-jedzie się łożem potoku — oliwy — 
z góry na górę coraz dzikszą — wioski z kamieni pitoresąue8) — 
zameczek Machabeuszów — Noc — Jerozolima — pod drzwiami 
miasta jak krzyżak xiężyć — Oleś — przyjaźń młodych lat nie 
poznał mnie!

13. Vi rana Oleś wyjeżdża —  jego  do zobaczenia —  cały 
dzień w celi — ju tro  mam noc przepędzić u grobu — tak mam 
rozigrane nerwy, że co chwila łzy mi się rzucają z oczu.

14. Noc u grobu w kościele — o godzinie 8 sam jestem — 
klęczę, czołem na marmurze oparty, czytam ewangelię — o 11-ej11) 
mąż i żona wchodzą do grobu, modlą się i całują mnie w rękę.

>) W  odpisie Ujejskiego: „w Rlmme.“
') Ujejski odczytał: „słudze."
*) „Rummkułaitu'1 u Ujejskiego.
0 Ujejski czyta: „Juliowyoh.“
"I Miejsce nieczytelne wskutek zatarcia pis. ołńwk.
“) Miejsce nieodczytaue. Prawdopodobnie „po 10 p(iastrów) dziennie.1’ 

(Hut miejsca w odpisie Ujejskiego wykropkowane.
’ ) K. Ujejski: „Równiny na wstępie gór Jerozolimskich. Wioska do

brego złodzieja. “
*) Wyraz ten francuski wykropkował Ujejski w odpisie jako nieczytelny-
*) W odpisie Ujejskiego: „o 12-tej.“
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0 1‘2 dzwon — zaczynają się śpiewy różnych wiar, jak ptaki zbu
dzone po gniazdach — Kopta k latka ') — O god. 2 msza za Pol
skę. — Śpię nad rankiem  jak  dziecko po płaczu.

15. Na górze Oliwetu — grób proroków — Józefata  i Absa- 
lona a) — ich płaskorzeźby -  kamień przem ienienia grób Ma
ryi — drzew a oliwne Chrystusa — widok Jerozolim y — spalenie 
kościoła — nadużycia Greków — Walki — orzeł Rossyjski — 
lamp 48. —

16. W Betlehem — gro ta  pasterzy — pole — chłopcy z go
łębiami — dawne nazwiska — kościół — żłób — Dzieci, które 
na Boże narodzenie przedstaw iają dzień wielki. Heród — przeło
żony klasztoru — Różne roboty z perłowej macicy — Wieże po 
winnicach.

17. M onaster Św. Saby — grota, skąd tygrysa s) wypędził— 
palma cudowna — kościotrupi — noc nad przepaścią - śpiewy, 
opowiadanie dawnych dziejów — wódz arabów zwyciężony — trzo
dy w grotach i św iatełka.

18. Morze m artwe — .Jordan — Koń pada — bagno, w którem  
się konie praw ie topią — Jericho — chaty przezroczyste z cierni— 
róże Jericha — dzieci na wzgórzu grające w w ilka — psy — 
ogród figowy — ubiór posągowy kobiet —

1!). Pow rót do Jeruzalem  przez Betaniję, gdzie grób Łaza
rza — góra oliwna — dzień w Jerozolim ie — Dwóch Anglików
1 Niemców — F ra  Michele 4). —

21. z Jerozolim y — Birra, gdzie N. P. spostrzegła się, że 
Chrystus został w Jerozolim ie — koń pada — piechotą dochodzę 
do bliskiej wioski — bukiet rw any po drodze — zachód słońca — 
zima i wiosna — drzewa cicłio odpoczywające — ptaszek — ko
biety biorą wodę 5).

22. Nocleg w Naplonzie — K han zawalony od trzęsienia zie
m i— piękność okolic — sam arytanie 170 °).— ofiary ich — mówią, 
że czczą złote cielce — biblja —

*) „Pleban11 u Ujejskiego.
') K. Ujejski: „Abrahama."
*) W opisie Ujejskiego: „tygryse.“
*) Kopia K. Ujejskiego: „Michale.“
") Tu następuje w autografie, pod datą „22“ (stycznia 18:t7) ustęp prze

kreślony: „Przyjazd do Sahasty. Najpiękniejszy pejzaż. R u in y ............ łąki
całe żółte od kwiatów.'1 Co umieścił poeta pod datą 23-go stycznia w nieco 
zmienionej formie.

') Stronica ewangelii, wyd. V,
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23. Przejazd koło Sebasty — pejzaż wioska, w której 
nic można znaleźć k h a n u — Dżanina — nocleg u Turka

24. W ielka równina do przebycia - góra Thabor na pra
w o — Karmel na lewo — Nazaretli — trzęsienie ziemi — Obra
zek N. 1*. nad celą z napisem: Oby serce moje do ciebie mogło tyl
ko należeć Dzień w Nazarecie - szukam tw arzy Rafaelskiej 
w gaju  oliwnym —

26. Droga ładną doliną — góry — jezioro genezaretań- 
skie Tyberyada zniszczona trzęsieniem  ziemi — cisza — ojciec 
nie może syna odszukać — 400 żydów, 35 chrześcian, 70 muzuł
manów zginęło obiad pod nam io tem — jezioro — miejsce, gdzie 
Chrystus ryby mnożył — gdzie St. P[iotr] chodził po wodzie — 
muszle - źródło wody gorącej nocleg pod gołem niebem.

27. Droga nad jeziorem — góry dzikie, białe, skaliste — 
wieczorem nocleg nad Jordanem  — klian zrujnowany — drzewo 
oliwne naszym namiotem. —

28. Droga równinami, gdzie dęby rz a d k ie 1) i oliwy — po
dobieństwo do Pińskiego bagna nocleg w Antalii a).

29. Droga w ciąż'1) jednosta jna— klian wyrysow any kawki
30. Przybycie do Damasku. —

P r o f . D r . H e n r y k  B i e g e l e i s e n .

') W odpisie K. Ujejskiego czytamy: *<l<;l>y wielkie.11 
") Wyru/, nieczytelny w autografie: „Antolii,11 rAntokii,“ lub „Antalii.“ 

K. Ujejski odczytał: „w Antalii.“
") Słówko „wciąż11 bardzo niewyraźne, w odpisie K. Ujejskiego miejsce 

wykropkowane.



Ruch umjjAłotftj w* Ufiemczeeh.

„Bezskutecznie przebrzmiały przed 20-tu laty słuszne żądania, 
domagające się dopuszczenia sztuki w zakres wykształcenia ogól
nego w Niemczech.“ Teini słowy zagaja znany esteta i krytyk, 
dyrektor hamburskiej galeryi obrazów, profesor Alfred Lichtwark, 
ostatnie dzieło swoje: „Niemiec przyszłości.“ Dzieło to zasługuje 
ze wszech miar na specyalną uwagę, zawiera bowiem jasno i z g łę
boką znajomością przedmiotu sformułowane życzenia,, dążenia i po
niekąd nawet cele tej cząstki narodu niemieckiego, która snadź 
zmierza do rządu dusz i której wpływ wzmaga się z dnia na 
dzień. Pojąć życzenia, nadziejo i zamiary wybrańców narodu, 
znaczy dotrzeć do źródlisk, skąd dusza narodowa czerpie swe so
ki życiowe i swą siłę twórczą. Poznanie to musi być dla nas 
rzeczą pożądaną, gdyż przedewszystkiem właśnie w wyższej kul
turze narodu niemieckiego, z którym nieustannie potykać się nam 
trzeba, leży owa przewaga, która mogłaby z czasem łacno szalę 
na niekorzyść naszą przechylić.

Dzieła Lichtwarka są dziećmi potrzeb dnia. Odczyty z dzie
dziny sztuki, przedmowy do katalogów wystawowych, prelekcye 
w stowarzyszeniach naukowych i artystycznych, mowy na zja
zdach, sprawozdania, przeglądy, studya specyalne, wchodzące w za
kres jego działalności, — wszystkie te tak różnorodne pobudki 
stwarzają w końcu całość jednolitą, którą autor w formie książ
kowej podaje. Niezwykle wyrazista, samodzielna osobistość jego  
potrafi wielorakie i częstokroć na pozór bardzo oddalone od sie
bie dziedziny przeniknąć, zjednoczyć, ująć w ramy jednolitego 
światopoglądu.

W podobny sposób powstało również ostatnie dzieło Licht- 
warka: „Niemiec przyszłości." Budzące się w społeczeństwie
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niemieckiem na początku XX stulecia zainteresowanie szerszych 
kół sprawami dotyczącemi reformy wychowawczej i pierwsze re
zultaty ruchu tego, osiągnięte na zjeździć Drezdeńskim (1901 r.) 
i Weimarskim (1903), są główną osią dzieła, w którem autor, na
szkicowawszy w ogólnych zarysach stan obecny umysłowości nie
mieckiej, stara się obliczyć wszelkie odśrodkowe i dośrodkowe 
siły prądów dnia. Jednocześnie wzrok jego utkwiony w dale 
przyszłości, szuka na mglistym widnokręgu pragnień nowych świ
tów; nie po to jednakże, ahy przyjście ich jedynie skonstatować 
(na to syn ten północnych Niemiec zbyt wiele posiada zmysłu 
praktycznego i energii czynu); przyszłość staje się dlań manome
trem do mierzenia sił twórczych teraźniejszości, koniecznych dla 
spełnienia pewnej, z góry określonej, pracy kulturalnej.

W XVIlI-em stuleciu głównemi potęgami cywilizacyjnemi 
w życiu społeczeństwa niemieckiego były: dwory niezliczonych 
udzielnych państw i państewek, kościół, uniwersytet i cechy rze
mieślnicze. Najwięcej wzrosła w ciągu XIX stulecia władza uni
wersytetów, które się stały głównemi przybytkami wiedzy, tej 
wszechpotężnej Pani wieku racyonalizmu. Równocześnie jednakże 
powstały nowe potęgi. Żadna z nich, ani partye polityczne, ani 
organizacya czwartego stanu, ani ruch kobiecy, ani nawet zwy
cięskie dziennikarstwo nie zajmują do dziś dnia jednak tego sta
nowiska, co szkoła i armia. Uniwersytet, szkoła i armia cieszą 
się dziś największym wpływom w Niemczech i nadają umysłowo
ści niemieckiej charakterystyczne zabarwienie. Przedstawicielami 
tych trzech potęg są: profesor, nauczyciel i oficer, trzy typy wy
soce znamienne.

Przed dwudziestu mniej więcej jeszcze laty zajmował profe
sor w życiu i powieści niemieckiej miejsce najprzedniejsze obok 
władców i arystokratów. Przedstawiano go chętnie, jako uoso
bienie zewnętrznych i wewnętrznych doskonałości. Ku końcowi 
XIX stulecia w powieści wystąpili na pierwszy plan: oficer i ar
tysta; w życiu: technik, przemysłowiec i kupiec. Profesor nie 
potrafił utrzymać się na swem wyłącznem stanowisku. Przyczy
ny tej ewolucyi stara się Uchtwark wyjaśnić w wyżej wymie- 
nionem dziele. Średniowieczna iście niedostępność uniwersytetu 
względem naukowo niezakwalifikowanych; kastowość, niechęć i po
gania dla wszystkiego, co nie jest nauką ścisłą; zupełne zobojęt
nienie względem potrzeb życiowych, stały się powodem, że profe
sor coraz bardziej począł tracić łącznik z życiem narodowem, 
a nagromadzone bajeczne zdobycze wiedzy fachowej, jak zaklęte 
królewnę, napróżuo czekały w pyle mrocznych i bogatych księgo*-



zbiorów na wyzwalający pocałunek życia. Wszak niedawno jesz
cze profesor uniwersytetu w Niemczech, piszący lub wykładający 
dostępnie i językiem pięknym, uważany był w kołach uniwersy
teckich za lekkoducha, a wszelką próbę przełamania muru chiń
skiego kastowości i zwrócenia się do szerszych warstw narodu 
piętnowano, jako herezyę. Tej niedostępności kół naukowych za
wdzięcza ii]), społeczeństwo niemieckie ową opłakaną obojętność 
swej plutokracyi względem spraw dotyczących kultury i wiedzy. 
W Niemczech, powiada Lichtwark bardzo słusznie, można być 
bardzo bogatym i przytem bardzo mało wykształconym i mało 
dbającym o potrzeby duchowe człowiekiem, a mimo to cieszyć się 
ogólnym szacunkiem, co w Ameryce lub Anglii, gdzie bogactwo 
nakłada pewne obowiązki kulturalne, byłoby niepodobieństwem. 
Nigdy jeszcze nie istniała tak mało kulturalna, wpływowa war
stwa społeczna, jak współczesna plutokracya niemiecka, która pod 
względem swych umysłowych potrzeb pozostaje daleko poza śre
dnią, ba! nawet poza niższą klasą narodu. Późno dopiero błąd 
ton w kołach uniwersyteckich spostrzeżono. Dziś profesor uni
wersytetu, zstępujący z wyżyn niedostępnych swej katedry na 
ziemię i niosący własnoręcznie światło wiedzy pomiędzy lud, lub 
zdobywający na konkursie lawntenisowym pierwszą nagrodę, nie 
jest rzadkością. Ruch estetyczno-etyczny, ogarniający coraz szer
sze koła inteligencyi niemieckiej, wtargnął również do warownych 
fortec wiedzy fachowej. Czy jednakże profesor zdoła odzyskać 
swą dawną popularność—nie da się dziś jeszcze z pewnością orzec.

Nąjwiększem uznaniem w społeczeństwie niemieckiem cieszy  
się w naszych czasach oficer. Doniosłość jego wpływu da się 
bitwo dowieść, jeżeli weźmiemy pod uwagę, żo przez ogólną po
winność wojskową w Niemczech wszystkie warstwy społeczne 
podlegają mu na pewien czas bezpośrednio, nie wciągając w ra
chubę innych, wielorakich wpływów pośrednich militaryzmu na 
szkołę, wychowanie, życie towarzyskie i publiczne. Lichtwark 
widzi w oficerze niemieckim najbardziej udoskonalony i rasowy 
typ nacyonalny, godny, jako typ uszlachetnionego europejczyka, 
zająć miejsce obok typu angielskiego gentleman’a. Nawet mo
narchowie europejscy, powiada, są w mundurze niczem innem, 
tylko uosobieniem niemieckiego oficera, a po cywilnemu—angiel
skiego gentlem ani. Uogólnienie to wydaje mi się nie dość uza
sadnione. Weźmy np. szlachcica polskiego. Typ ten pod wzglę
dem swej rasowości nie ustępuje w niczem obu powyżej wymie
nionym. Może być, że pod wpływem różnorodnych mniej pomyśl
nych 'warunków, o których tutaj- wspominać nie potrzebuję, szła-
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chcic polski utracił część swej dawnej sprężystości, mimo to za
przeczyć niepodobna, że właśnie w naszym stanie szlacheckim, 
będącym wynikiem odwiecznej kultury rycerskiej, do dziś dnia 
drzemią siły kulturalne pierwszorzędnej dla nas wartości.

Oficer niemiecki jest dziś niewątpliwie najbardziej charakte
rystycznym typem nowożytnego Niemca. Udoskonalając się pod 
naciskiem wielostronnych wymagań fizycznych i duchowych, po
siada on, jako produkt niezwykle surowego doboru, silne cechy 
indywidualne, udzielające się stopniowo całemu narodowi od ksią
żąt panujących do klasy robotniczej, co już Nietzsche przed 20-tu 
laty zaznaczył. A jakaż różnica pomiędzy owym zaledwie rozpo
czynającym się rozkwitem militaryzmu niemieckiego, a dzisiej
szym stanem rzeczy! Obecnie, badając stosunki niemieckie, skon
statować musimy, że dobrze nam znany, sympatyczny nawet nie
gdyś typ Niemca-liberała, nie zupełnie co prawda wolnego od pew
nej krótkowzroczności fachowej i służalczości względem wszyst
kiego, co obce, coraz bardziej zaczyna zanikać, pod podwójnym 
naciskiem wzrastającej pewności nacyonalnej, buty pangermań- 
skiej i iście krzyżackich instynktów lęgnących się w gniazdach 
militaryzmu. Kto wie, co z tego wyniknie, o ile takie przeciw
działające, łagodniejsze potęgi cywilizacyjne, jak wiedza, sztuka, 
handel i przemysł, nie staną tej ewolucyi na przeszkodzie. Bądź 
co bądź, z coraz silniejszem zaostrzaniem się kontrastów i anta
gonizmów w dzisiejszem społeczeństwie niemieckiem na razie ra
chować się musimy.

Obok armii, rozwinęła się w ciągu X IX  stulecia do imponu
jącej potęgi szkoła niemiecka. Wszystkie jej funkeye od gimna- 
zyum do szkoły ludowej wchodzą tutaj w rachubę. Mimo to re
zultaty, wywołane przez niemiecki system szkolny, nie są bardzo 
pomyślne, .lak wielu innych i Liohtwark fakt ten stwierdzić mu
si. Krytyka jego ostra jest, ale słuszna i rzeczowa. Ciasne an
tagonizmy kastowe były i są na przeszkodzie organizacyi sił nau
kowych. Pomiędzy wyższymi nauczycielami np. zaledwie może 
filolodzy, wykładający języki starożytne i nowożytne, posiadają 
wspólne cole. Wobec takich rozdźwięków szkoła niemiecka nie 
jest w stanie dać jednolitego wykształcenia. Staje .się natomiast 
aglomeratem tylko najróżnorodniejszych przedmiotów, któro wcho
dzą w zakres planu szkolnego, ponieważ uznane zostały przez 
ministeryum oświaty za niezbędne. Brak jej owej siły twórczej, 
formującej charaktery, która winna być naczelnym środkiem wy
chowawczym, gdyż nio wiedza, fach, plan szkolny są celom osta
tecznym wykształcenia, ale przedewszystkiem hodowla dusz. Te
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go zahypnotyzowana, zapatrzona na swoje pensum szkoła niemie
cka, dotychczas urzeczywistnić nie potrafiła. R ezultaty  jej syste
mu są opłakane. Czyż owa zadziwiająca niechęć i obojętność 
najszerszych w arstw  narodu niemieckiego wzglądem swych dóbr 
duchowych, względem najdroższego klejnotu, mowy ojczystej, nie 
są jej dziełem? Czyż np. taki fakt, że od czasu, gdy zaczęto 
w szkole śpiewać pieśni ludowe, lud zaprzestał je  śpiewać w do
mu, nie je s t wystarczającym  dowodem nieudolności szkolnej? Nie
miecki system  szkolny przesyca i zniechęca, zam iast budzić g łó d  
Przeciwko tym brakom podniosły się w ostatnich czasach w spo
łeczeństwie niemieckiem wielorakie protesty. W literaturze bele
trystycznej najbardziej trafnie sformułowane oskarżenia zawierają 
takie powieści, jak  „Freund Hein“ Em ila S traussa lub „Unter dem 
R ad“ H erm ana H essego.1) Pom iędzy dziełami faohowemi zaś utwo
ry: Ludwika G urlitta  „Der Deutsche und seine Schule,“ A rtura 
Bonusa „Vom K ulturw ert dej- deutschen Selmie/* P ilz ’a „Bewus- 
stes Deutsclitum/* I)-ra Teobalda Z iegler’a „Allgemeine Peda
gogik .“

Przez długi czas szersze warstwy publiczności niemieckiej 
z niepojętą obojętnością trzym ały się zdała od wszelkich debatów 
na tem at reformy szkolnej. „Mamy tow arzystw a opieki nad zwie
rzętami w każdej wsi niemal, pisze Lichtw ark, ale kto słyszał
0 stow arzyszeniu rodziców, mającem na celu wywarcie wpływu 
na dzisiejszy zgubny system szkolny?** Dopiero ruch reform ator
ski, powstały w łonie samej szkoły, śród lepszych jej członków, 
cierpiących zarówno z młodzieżą pod zabójczym naciskiem bez
dusznego systemu, skierował kw estyę szkolną w Niemczech na 
bardziej obiecujące tory. Bezpośrednim wynikiem tego ruchu by
ły zjazdy w Dreźnie (w r. 1.901, Zjazd poświęcony sztukom pla
stycznym i ich wpływowi na system  wychowawczy), w Weima
rze (w r. 1903, Zjazd poświęcony językow i niemieckiemu i poezyi 
niemieckiej) i w Hamburgu (w r. 1905, Zjazd poświęcony muzyce
1 gimnastyce), w których, poza przedstawicielami władz, brali 
udział członkowie ciał pedagogicznych, artyści, poeci, profesoro
wie uniw ersytetu, literaci.2)
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■) JNa oba dzieła w tegorocznym zeszycie lutowym „Biblioteki** zwróci
łem uwagę.

") Sprawozdania /. tycli zjazdów „Kunsterziehungstage,11 jak je w Niem
czech nazwano, wyszły w nakładzie „Bliitt.er tur die hlrziehmig" w hYiedrichs- 
nageuie pod Berlinem.



Nu razie do konkluzyj ostatecznych  zjazdy te je szcze  nie 
doprow adziły . Zdania, w jak i sposób n a leża łob y  zapobiedz do
tk liw ym  brakom szkolnym , są je szcze  podzielone, ale bądź co 
bądź spraw a szkolna pchn iętą  została  na n ow e tory, g d z ie  prę
dzej czy  później znajdzie rozw iązan ie.

N iezm iern ie c iek aw e są w yw od y L ichtw arka dotyczące tej 
k w esty i, zw łaszcza  w dw ójnasób ciekaw e, w obec p o lityk i szkolnej 
rządu n iem ieck iego  stosow anej w zg lęd em  ludności polskiej.

„System ow i naszem u w ychow aw czem u brak p rzed ew szyst-  
kiem  siln ych  podstaw  nacyonainych , p isze Lichtw ark. Zycie in- 
te lek tualne w spółczesnej in te lig en cy i n iem ieckiej je s t  najlepszym  
dowodem  braku w sze lk ieg o  zw iązku  z przodującym i um ysłam i 
przeszłości bądź to w d zied zin ie  p o lityk i, sztuki, literatury, bądź 
w ie d z y ...  D la da lszego  p om yśln ego  rozw oju naszej narodow ości 
żądam y p rzed ew szystk iein  od naszego  system u w ych ow aw czego , 
aby potrafił w e w szystk ich  klasach  sp o łeczeń stw a  obudzić m iłość  
dla języ k a  o jczy steg o , ojczystej sztuki i literatury. W niej bo
w iem  leży  n ieocen iona potęga, jed n ocząca  w szy stk ie  stany naro
du. G d yb yśm y system  ten w ych ow aw czy  m ogli zdobyć dla w sz y st
kich stanów , narodow a kultura k lasyczn a  byłaby ty lk o  k w estyą  
czasu ..."

Konieczność zreformowania stanu nauczycielskiego uważa 
Lichtwark /a  pierwszą, zasadniczą reformę systemu wychowaw
czego. I rzeczywiście, wszelkie usiłowania polepszenia obecnego 
stanu spełznąć muszą na niczem, jeżeli nie znajdą w nauczycielu 
podatnego narzędzia. W szelka reforma szkolna zależna je s t  prze- 
dewszystkiem od niego. Najlepszy plan nauk nie je s t  w stanie 
zastąpić jego osobistego wpływu, a najgorszy wpływu tego nie 
zdoła zupełnie unicestwić. W jego  sile twórczej leży cała siła 
systemu. „Ale dopiero w tedy dotychczasowe braki, które nas na
pełniają nieufnością względem szkoły, pisze Lichtwark, mogą być 
usunięte, jeżeli zaczniemy pojmować nauczyciela, jako  a rtystę  i da
my mu możność działania, jako  a rty s ta ..."  Przez te słowa rozu
mie Lichtw ark przedewszystkiein konieczność przezwyciężenia sy
stemu, szukającego w nauczycielu jedynie narzędzia do przelewa
nia w mózgi młodzieży pewnej szematycznie z góry określonej 
dozy wiedzy. Nauczyciel winien, jak  artysta, dawać nie ułamki, 
mające jedynie fachowo-teoretyczne znaczenie, ale harm onijną ca
łość, pełną doniosłości życiowej. Stosownie do tego plan szkol
ny, zam iast być zawiłym systemem na przegródki podzielonej 
wiedzy, powinien tworzyć jedną wielką całość. Historya, geogra
fia, poezya, m atem atyka, muzyka, gim nastyka, nauki p r z y r o d n ic z e ,
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nauka rysunków, taniec,, sport i wszystkie najróżnorodniejsze 
przedm ioty planu szkolnego przyszłości służyć muszą jednem u ce
lo w i— harmonijnemu rozwojowi sił twórczych i kształtow aniu 
charakteru. W szystkie muszą się łączyć i wspierać, tw orząc atm o
sferę, w której najlepiej i najswobodniej dojrzewać może mło
dzież. Pozatem  przejście z życia do szkoły i ze szkoły do życia 
powinno być mniej raptowne, niż dotychczas. I szkoła musi się 
stać życiem, alty jako siła tw órcza współdziałać z życiem. Dla 
czego np. tak mało zwracano dotychczas uwagi na cały ten za
sób wiedzy praktycznej, k tó ry  dziecko do szkoły przynosi ? Po
głębienie, utrw alenie, zaokrąglenie tej wiedzy powinnoby być 
pierwszem zadaniem szkoły. Weźmy np. naukę języka ojczyste
go, przytacza słusznie Lichtw ark: dziecko przychodzi do szkoły 
z dość poważnym zasobem wiedzy—potrafi się już wysłowić, a co 
najw ażniejsza wysłowić się oryginalnie. Mowa jego, odznaczająca 
się cechami twórczemi, daje nam dowód pracy duchowej. Po k il
ku miesiącach pracy szkolnej, k tó ra  zam iast starać się zdolności 
te dalej rozwijać, rozpoczyna z iście morderczą obojętnością czyn
ność w tłaczania niezrozumiałej, zawiłej i szarej teoryi g ram aty
cznej w młode mózgi, dziecko już  zupełnie zatraciło styczność 
z żywem słowem, obrazowość i dosadność wysłowienia i kleci 
bojaźliwie szematycznc, nieudolne, a co najgorsza nienaturalne 
zdania, nie mające nic wspólnego z jego  życiem wewnętrznem, 
które pod naciskiem takiego system u szkolnego zaczyna też sto
pniowo ubożeć i wypaczać się. Jeden z najpierw sżych estetów  
i najgłębszych znawców języka niemieckiego, Jakób Grimm, pro
testuje nawet stanowczo przeciw w ykładaniu w szkole gram a
tyki, i nie bez pewnej słuszności, gdyż trudno doprawdy wyliczyć 
wszystkie ofiary składane corocznie w szkole niemieckiej na oł
tarzu molocha-ortografii naprzykład.

Zagadnienia te bardziej niż kiedykolwiek zajm ują dziś 
w Niemczech umysły poważniejsze, a pomyślne ich rozwiązanie 
staje się coraz bardziej kw estyą palącą. Pomimo zupełnie od
miennych warunków szkolnych przypuszczam, że ruch pedagogi
czny w Niemczech wzbudzić powinien u nas żywe zainteresow a
nie, szczególniej pedagodzy nasi powinniby zwrócić nań specyal- 
iią uwagę.

Praca profesora Lichtw arka posiada znaczenie doniosłe, -la
ko dyrektor galeryi obrazów musiał naturalnie ograniczyć czyn
ność swoją do działalności w dziedzinie i przez dziedzinę sztuki, 
ale wpływ jego sięga daleko poza obręb tego, cośmy zwykli do
tychczas przez dziedzinę sztuki rozumieć. Muzea stają  się ku
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końcowi X IX  stulecia nową potęgą wychowawczą w życiu du- 
cliowem narodów europejskich. Stopniowe powstawanie, rozwój 
i działalność tych nowych przybytków sztuki różnemi idzie dro
gami. We Francyi np. centralne znaczenie Paryża, skupiającego 
w szystkie siły duchowe narodu francuskiego, nadaje temu rozwo
jowi kierunek zgoła inny, niż decentralizacya niemiecka. Jak  
wiadomo, oddawna już rolą centrów cywilizacyi odgrywało w Niem
czech kilkanaście większych i mniejszych m iast równocześnie, 
z których każde starało sit;, o ile możności, zdobyć dla siebie 
znaczenie „małego Paryża." W średnich wiekach i w czasach re- 
formacyi centrami takiemi były: Kolonia, Moguncya, Ulin, A ug
sburg, Norym berga, m iasta o charakterze i kulturze mieszczań
skiej. Następnie wystąpiły na pierwszy plan niezliczone rezyden- 
cye udzielnych państw  i państewek, k tóre się na gruzach cesar
stw a niemieckiego rozsiadły. Wówczas to powstały owe specyal- 
nie niemieckie miasta, znane dziś pod nazwą „K unststad te“ (do
słownie nie da się przetłomaczyć; znaczy: m iasta upraw iające 
sztukę), jak  np. S tu ttgart, Karlsruhe, Dusseldorf, Mannheim, Oas- 
sel, Weimar i w. in., które obok małych m iasteczek, posiadających 
swoje słynne uniw ersytety (t. zw. Universitatsstadte), jak  np. J e 
na, G etynga, Heidelberg, M arburg—grały  i do dziś dnia g rają  pe
wną rolę w rozstrzelonem i różnobarwnem życiu umysłowem N ie
miec. Podobną decentralizacyę, co prawda z innych zupełnie po
wodów, przedstaw iają dziś ziemie polskie z takimi centram i, jak  
Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań, Wilno, Kijów. Odrodzenie 
i wyzwolenie się trzeciego stanu i nowa kultura mieszczańska 
wieku XIX powiększyły jeszcze w Niemczech ową decentraliza- 
cyę. Obok rezydencyj udzielnych państw pow stają wielkie, bo
gate  środow iska przemysłu i handlu o zupełnie odrębnej fizyogno- 
mii cywilizacyjnej; takie miasta, jak  Lipsk, Kolonia, Hambui 
W rocław, Frankfurt nad Menem, M agdeburg i t. p. W zrost tych 
miast, szczególniej od wojny francusko-niemieckiej 1870—71 roku 
przybiera wprost imponujące rozmiary. Dziś liczą Niemcy 41 cen
trów  wielkomiejskich i zajm ują pod tym względem najpierwsze 
miejsce pośród państw europejskich.

W szystkie te środowiska niemieckie starają  się dziś odgry
wać, każde na własną rękę, pewną rolę cywilizacyjną, w najgor
szym razie; ściśle lokalną. Obok książęcych i królewskich galeryj 
obrazów i skarbców powstają, kierujące się zgoła innymi wzglę
dami, galerye miejskie, muzea kunsztu i przemysłu, przyrodnicze, 
historyczne i etnologiczne zbiory, lustytucye te, których nie brak 
dziś w mniejszych nawet miasteczkach niemieckich, przedstaw iają
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bardzo pow ażne p o tęg i w ych ow aw cze , g d y ż  będąc z natury de
m okratyczne, t. j. bezpłatne i dostępne dla w szy stk ich  w arstw  
narodu, w y w iera ć  m ogą w p ły w  bardzo ro z leg ły . D la teg o  też m u
zea słu szn ie  stoją  dziś w  życiu  u inysłow em  narodu n iem ieck iego  
obok u n iw ersy tetów  i akadem ij. D o nich przed ew szystk ie in  nale
ż y  organ izacya  sił, będących poza obrębem  dzia ła lności fachow ej, 
a leżących  dotychczas od łogiem . One to , jak o popularyzatorki 
sztuk i, są w  znacznej m ierze p ow ołane do szerzen ia  ogó ln ego  
w yk szta łcen ia  i stw arzan ia  jed n olitej kultury. A k ierow n icy  ich, 
d yrek torzy  m uzeów , przedstaw iają  dziś n ow y , w ażn y  typ  praco
w n ik ów  społecznych . .Jak w ielorak a i don iosła  praca ich b yć m o
że, pokazuje dzia ła lność profesora L ichtw arka.

Pom ijając nie wchodzące w zakres mego studyum zasługi 
Lichtw arka, jako  idealnego kierownika muzeum, zabiegli wie dba
jącego o w zrost i powodzenie powierzonej sobie instytucyi, zwróć
my uwagę na jego działalność wychowawczą, przedewszystkiein 
więc na jego  stosunek do różnych postaci dyletantyzm u. Dyle- 
tantyzm  bowiem, odpowiednio zorganizowany, będący pod rozu- 
mnem, kompetentnem kierownictwem, je s t pierwszorzędną potęgą 
cywilizacyjną, której lekceważyć nie wolno. Stw arza 011 jakoby 
drużynę wierną, popierającą umysły twórcze w ich uciążliwej wal
ce z obojętnością wielkich mas. Pod kierownictwem Lichtw arka 
powstały w H am burgu takie stowarzyszenia, jak  „Towarzystwo 
hamburskich miłośników sztuki,“ „Stowarzyszenie do popierania 
fotografii am atorskiej,“ „Stowarzyszenie nauczycieli, mające na 
celu pielęgnowanie kultury artystycznej.“ W szystkie te  stow a
rzyszenia spełniają funkcye, wychodzące daleko poza obręb dzia
łalności zwykłych „K unstvereinów .“ W interesującem dziele swo- 
jem „Drogi i cele dyletantyzmu*1 kreśli Lichtwark w ogólnych 
zarysach działalność tych stow arzyszeń i wskazuje godne uwagi 
perspektywy. Jak ież rezulta ty  dałyby się pod tym względem 
osiągnąć w naszem społeczeństwie, posiadającein tak pokaźny za
stęp inteligentnych dyletantów ! Staje mi w pamięci imponujący 
obraz w ystaw y fotograficznej, k tórą przed kilku laty  miałem spo
sobność widzieć w W arszawie. Czyż nie dałoby się i u nas z pra
cy tak wysoce utalentow anych dyletantów  wyciągnąć korzyści 
wychowawczych? Dzieła takie, jak  „Z pola pracy dyletantyzm u" 
(Vom Arbeitsfelde des Dilletańtismus), „Znaczenie fotografii ama
torskiej" (Die Bedeutung der A inateurphotographie), „Bukiet ma- 
kartowski i Bukiet kwiatów " (M aąuartboiniuet und Blumeiistrauss), 
„K ult kwiatów i Kwiaty dzikie" (Blumenkultus— W ilde Bluinen), 
dające sposobność bliższego zapoznania się z działalnością Licht-
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w arka na teru polu, p osłu żyćb y m og ły  za d rogow sk azy  dla pra
gn ących  inform acyj.

Na tej w ielorakiej działalności organizacyjnej muzea dzisiej
sze jednakże nie poprzestają. Zwrócono pozatem uwagę na mło
dzież, starając się przygotow ać w niej bardziej jeszcze podatny 
m ateryał dla swoich celów wychowawczych. Klasyczne przykła
dy tej pracy znajdujemy znów w pismach i działalności L ichtw ar
ka. Dziełko jego „Uebungen in B etrachtung von K unstw erken“ 
(Ćwiczenia przygotowujące do zastanaw iania się nad dziełami 
sztuki) zasługuje, jako praca o niezwykłych zaletach pedagogi
cznych, na jak  najszersze rozpowszechnienie i powinnoby konie
cznie znaleźć tłóinacza polskiego. Z drugiej znów strony w myśl 
planów wychowawczych Lichtw arka, zawiązane stowarzyszenie 
nauczycieli, mające na celu pielęgnowanie kultury  artystycznej 
i będące w ciągłej styczności z muzeami, nieocenione już przynio
sło korzyści dla szkoły. Członkowie tego stow arzyszenia tw orzą 
dziś zw artą drużynę, w yw ierającą wpływ ożywczy na serca uczą
cej się młodzieży. K to wie, czy znamienne słowa Diderota, k tó
ry dawno jeszcze przed iiuskinem  powiedział, że naród, upraw ia
jący  od la t młodocianych z równą pilnością, jak  umiejętność pi
sania i czytania, rysunki i malarstwo, stać się musi w ciągu mniej 
więcej 50-ciu la t najbogatszym  narodem na świecie—nie zostaną 
pod wpływem muzeów niemieckich, a na czele muzeów hambur- 
skich, urzeczywistnione. Żaden z rządów europejskich spraw ą tą  
dotychczas na seryo się nie zajął. Zasługa poruszenia jej i prze
prowadzenia w czyn przypada wyłącznie młodemu zorganizow a
nemu dyietantyzm owi i jego kierownikom: muzeom. Tutaj to 
widzimy po raz pierwszy jeden z w ielorakich wpływów, jakie 
żywa sztuka wywrzeć potrafi na szkołę. W yłączanie jej ze szko
ły było i jest błędem zasadniczym starego systemu pedagogiczne
go, k tóry  musimy porzucić, jeżeli chcemy, aby szkoła znów, jak  
niegdyś, hodowała zdrowe, harmonijne, pełne energij życiowych 
i optymizmu twórczego umysły. Zbyt długo hołdowaliśmy wyłą
cznie jednostronnej pracy rozumowej w szkole. Czas, aby etyczne 
i estetyczne cele zajęły w system ie wychowawczym miejsce, któ
re im się z natury  rzeczy należy. A co reform a taka dla kultury 
narodu i jego  sił życiowych znaczy, można sobie wystawić, sumu
jąc, np. olbrzymie zasoby energii twórczej nagrom adzone w dzie
łach sztuki. Energia ta  przeniesiona w czyn—jakież to perspektyw y 
dla przyszłości! Kto dziś zawsze jeszcze uważa sztukę za zbytek, 
ten widocznie pojęcia niema, jak ie  źródła m nteryalnego dobroby
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tu stw arza wyższa kultura estetyczna. H istorya nowożytnego 
zdobnictwa tysiące dowodów na to złożyćby mogła.

Głównym celem wszelkiej pracy pedagogicznej powinno być 
pobudzenie sił twórczych narodu do najwyższego napięcia. P ro 
fesor Lichtwark myśl tę  zamyka w następujących znamiennych 
słowach:

„Ochrony przed zniweczeniem dać nam zewnętrzne urządze
nia narodowe i sojusze polityczne nie mogą. B urza jednej nocy 
może je  obalić. Ale nikt nas nie zwycięży, jeżeli każdy z nas 
nauczy się o każdej porze dnia, przy każdej pracy, wszędzie, 
gdzie go przedsiębiorczość i los postawią, rozw ijać cały zasób 
swej energii twórczej i woli.“

Szkoła, k tó ra  taki cel sobie postawi i zdoła przeprowadzić, 
będzie niezawodnie w stanie podnieść poziom kulturalny całego 
narodu.

Sumując wszystkie siły i energie cywilizacyjne dzisiejszych 
Niemiec, musimy dojść do przekonania, że ogromne ich napięcie 
teraźniejsze je s t rzeczywiście w stanie stw orzenia imponującej 
i jednolitej kultury  niemieckiej, będącej w stanie odegrać w dzie
jach cywilizacyi wszechświatowej rolę znamienną. W przededniu 
tej epoki stoimy dziś prawdopodobnie. Obowiązkiem naszym jes t 
patrzyć, uczyć się i udoskonalać naszą broń duchową. Zespolenie 
się wszystkich w arstw  narodu potrzebne będzie na to. P rzykład 
muzeów niemieckich posłużyć nam może za dowód, że odpowie
dnie najbardziej harmonijne wychowanie młodych pokoleń powin
no być troską naczelną nie tylko ciał pedagogicznych, ale wszyst*' 
kich stanów i że szkoła dziś nie może być tylko owym więzien- 
nnym gmachom, okolonym murem przestarzałych praktyk, ale się
gać musi daleko poza obręb swych ściśle formalnych granic 
w głąb życia i czerpać zeń pełnemi rękoma. Na to jednakże po
trzeba nie tylko reformy sił pedagogicznych, ale przedewszy
stkiem gotowości całego narodu. Niechaj olbrzymie, niezorgani- 
zowane i niezuźyte dotychczas energie twórcze, drzemiące w na
szej inteligencyi, arystokracyi i plutokracyi, w naszym świecie 
kobiecym zostaną tylko obudzone, niechaj zam iast bezmyślnego, 
wprost samobójczego trw onienia ich w bezpłodnem życiu salono- 
wo-towarzyskiom, jaknujwiększu ilość jednostek świadomie je  skie
ruje ku celom wyższym, a niewątpliwie i nam uda się stworzenie 
szkoły poza szkołą, k tóra byłaby w stanie uzupełniać braki i na
prawiać wady systemu jednostronnego, który zamiast rozwoju 
charakterów i wzmacniania cnergij twórczych je s t  jedynie mozol
iłem trenowaniem mózgów i hamulcom wszelkiego prawdziwego
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postępu. N a leża łob y  i u nas zw rócić u w agę na drogi i cole dy- 
letantyzinu  i na tak ie  ogn isk a  w ied zy , jak m uzea, które u nas 
z przyczyn  n ieza leżn ych  od naszej w oli znajdują się  zaledw ie  
w pierw szej fazie  sw eg o  rozw oju, na zb iory p ryw atne i b ib lio te
ki, do których  dostęp , jeże li w o g ó le  o istn ien iu  ich  w iem y, 
ogrom nie je s t  utrudniony, na zupełne osam otnien ie w sze lk ich  dą
żeń w ych ow aw czych , które, będąc pozbaw ione w szelk ich  p odstaw  
m ateryalnych, m ogą dopasow ać się  jed y n ie  do bardziej niż skro
m nych w ym agań ogółu .

O statni rozdzia ł d zieła  sw eg o  „N iem iec przyszłości"  p o św ię
ca  L ichtw ark ocenie działalności profesora .lu stu sa  Brinkm an a, 
dyrektora ham burskiego m uzeum  kunsztu. M oże w jednem  z pó
źniejszych  naszych  spraw ozdań zdarzy się  sposobność zapoznania  
czy te ln ik ó w  „B iblioteki" z tym  znakom itym  organizatorem , c ie 
szącym  sit; słu szn ie  s ław ą  ogólnoeuropejską, organizatorem , w  któ
rym N iem cy posiadają jed n ego  z n ajdzieln iejszych  przodow ników  
d zisie jszeg o  ruchu w ych ow aw czego .

*

* *

.Tako inny przykład, w jak i sposób olbrzymi m ateryał, który  
nam dostarczyć może celowo zorganizowana praca, zużyty być 
powinien dla potrzeb wychowawczych, zasługuje na uwagę wy
dawnictwo Eugeniusza Diederichs’a w Jenie, k tó ry  w roku bieżą
cym obchodzi dziesięciolecie swego niezwykle czynnego i owocne
go istnienia.

O wydawnictwie tem wspominałem już pobieżnie w tegoro
cznym zeszycie lutowym „Biblioteki, “ szkicując fizyognomie 11 aj wy
bitniejszych współczesnych nakładów niemieckich i ich stanow i
sko względem współczesnego piśmiennictwa.

Dotychczas zwykli byliśmy w nakładzie księgarskim  oceniać 
jedynie działalność ilościową. Ile wybitnych nazwisk, dzieł i t. d. 
dany nakład posiada, jakie talentu wprowadził na arenę litera tu 
ry i conajwyżej, jak ie  gałęzie wiedzy jako  speoyalność swoją 
uprawia. Nakład prowadzony w edług innych zasad, zasad ideal
nych, będących poza obrębom „Geszeftu," je s t rzeczą tuk nieby
wałą, że większość, słysząc o leni, m iałaby prawo wzruszyć nie
dowierzająco ramionami i zapytać, jakim cudem nakład taki mógł
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przez dziesięć lat istnieć i rozwijać się. Tajemnicę tę tłómaczy 
nam wyjątkow e zaparcie się i niestrudzona energia kierownika 
całego przedsiębiorstwa. Co praw da znaczna część pokaźnego ma
ją tku  jego  bezpowrotnie snadź została w przedsiębiorstw ie tem 
pogrążona, bo publiczność niemiecka w opieszałości swej i obo
jętności, w kwestyach dotyczących spraw intelektualnych, ani
o włos nie różni się od innych „publiczności.“ Ale naw et w ra 
zie, gdyby działalność Diederichs’a przedwcześnie przerw ana zo
stała, niezwykłe rezulta ty  zdobyte w ciągu 10-cioletniego istnie
nia nakładu, pozostaną jako  bogaty zbiornik energij cywilizacyj
nych i wychowawczych, z których kultura niemiecka czerpać bę
dzie mogła długo poważne korzyści.

Nakład Eugeniusza D iederichsa pow stał w roku 1896 we Flo- 
rencyi. „W łaściwem miejscem jego  urodzenia, pisze Eugeniusz 
Diederichs w przedmowie do niezwykle interesującego katalogu 
swego, je s t świątynia MalateWy w Rimini, ów przybytek sztuki, 
gdzie św iatopogląd hum anistyczny znalazł w dekoratywnej sztuce 
w nętrza najbardziej może trafny  wyraz dla idei chrześcijańskiej, 
podniesionej do kultu piękna i miłości, a w niszach ścian zew nętrz
nych tej świątyni grupują się poważne szeregi sarkofagów, prze
chowujących prochy uczonych, k tórzy byli przedstaw icielam i tego 
św iatopoglądu.“ Związek pomiędzy owym światem  minionej wiel
kości a myślą, k tóra zabłysła pierwszym przebłyskiem  twórczym 
w duszy północnego gościa, zwiedzającego groby wielkiej prze
szłości, sięga głębiej niżby się może na pierw szy rzu t oka wyda
wało. Noszący bowiem godło D onatella nakład Diederichsa chce 
być również świątynią, w której myśl nowa ma być podniesiona 
do wysokości kultu, a nisze zdobić m ają urny pełne żywej mądro
ści. Z całą świadomością toczy Diederichs walkę tę o nową kul
turę niemiecką. W szystkie publika,cyc jego nakładu świadczą
o tem. Publikacye te dadzą się podzielić na dwanaście grup spe- 
cyalnych, tąż samą myślą przewodnią połączonych. W arto przy
patrzyć się im bliżej. Obok dzieł i publikacyj z dziedziny kultu
ry greckiej i romańskiej (renesansu), widzimy najprzedniejsze 
utw ory m istyki niemieckiej i niemieckiego humanizmu, monogra
fio dotyczące przeszłości narodowej i dzieła z klasycznego okresu 
litera tu ry  niemieckiej. Olbrzymią tę dziedzinę wiedzy stara  się 
nakład zużytkować jako  m ateryał do planowanej budowy kultu
ralnej. Samo wyliczenie powyższych sześciu grup daje nam wska- 
zówkę, żo, chodzi tu przedewszystkiein o rozbudzenie i skoncen
trow anie sił zaw artych w dziejach i dziełach przeszłości na- 
cyonaluej.
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W następnych  sześciu  grupach, pośw ieconych  bezpośrednio  
p rzyszłości, zaw arte są d zieła  z d ziedziny  n ow ożytnej filozo fii, 
ruchu e tyczn o-relig ijn ego , socya ln ego , u tw ory dotyczące kultury  
artystyczn ej i literatury pięknej.

U źródeł b ogatych  kultury greck iej, która i dziś je szcze  po
siada dla nas nieprzebrane skarby życiow e, jak to ostatn io  na 
przykładzie F ryderyka N ie tzsch eg o  m ieliśm y sposobność sit; prze
konać, czerpie D iederichs najprzedniejsze skarby; w renesansow ej 
kulturze rom ańskiej szuka p rzedew szystk iem  łączn ik ów  pom iędzy  
św iatem  rom ańskim  i germ ańskim . O parłszy sic; na analogiach  
tych  dw óch n ajw ażn iejszych  rozk w itów  kultury europejskiej, zw ra
ca sit; do przeszłości nacyonalnej, starając się  skupić, udostępnić  
z niej w szy stk o , co dla n iem ieck iej kultury p rzyszłośc i m ogłob y  
m ieć ja k iek o lw iek  znaczenie. C ały  ten dobytek  przeszłości poda
ny je s t  w form ie, dającej m ożność w n ik n ięcia  w ducha najbar
dziej n aw et oddalonych początków , na czem  p olega  g łó w n a  za
słu ga  tych  publikacyj dla n iem ieckiej kultury p rzyszłości. N aj
lepszym  bow iem  m iernikiem  teraźn iejszości je s t  p rzeszłość, a bu
dując ty lk o  na fundam entach przeszłości gm achy nasze w zn osić  
m ożem y. N iem a kultury, k tóraby sam a z sieb ie  p ow sta ła , każda  
bybt d otychczas rezultatem  odw iecznych  zdobyczy  i zab iegów  —  
przodków . Jeden  psalm  K ochanow sk iego  np. w ięcej nam ze skarb
n icy  ducha p o lsk iego  objaw i, niż dwa tu zin y  w sp ó łczesn ych  po 
w ieści „z tendeneyam i."

N ow oczesn e publikacye, które nam D iederichs podaje, tw o 
rzą rów nież im ponującą całość. F ilozo fia  n ow ożytn a  łą czy  się  
w nich ze św iatopoglądem  opartym  na najnow szych  zdobyczach  
nauk śc isłych , z w spółczesnem i tendencyam i relig ijn o-etyczn em i, 
estetyczn em i i socyalnem i. D zie ła  te m ógłby każdy N iem iec ż y 
wcem , tak jak stoją  w k ata logu , um ieścić w szafach sw eg o  k się 
gozbioru , a trudno by łob y  o bardziej obm yślany i kom p letn iejszy  
dobór. N ieocen iona to zasłu ga  nakładu, że  n ie ty lk o  dla ludzi 
fachu, ale dla każdego sam ouka otw iera szeroko podw oje do sk arb 
ca kultury, dając mu przytem  do rąk k łębek A riadny, w skazujący  
drogę do celu. J ak ież  p erspektyw y otw iera dla każdego szukają
cego  ośw ia ty , teg o  rodzaju system atyczni! ugrupow anie m aterya- 
łu ! .leże li uprzytom nim y sobie, że b ib liotek i pryw atne są po 
w iększej części dziećm i przypadku, że pow stają  i rosną z łaski 
przypadku i co najw yżej robią w rażen ie śpiehrzów , w których  
jed yn ie  przegródki mają pozór system u -to  będziem y m usieli przy
znać, że  ,już sam a dzia ła lność D iederichsa, jak o  organ izatora roz
strzelonych  s ił duchow ych narodu, j e s t  czynem  ogrom nej donio-
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słóści. Któż z nas, korzystając poraź p ierw szy  z pozw olen ia  w y 
szukania sobie odpow iedniej lek tury , n ie sta ł z b ijącein sercem  
przed półkam i b ib liotek i dom ow ej, a jak  n iew ielu  znalazło  urze
czy w istn ien ie  sw oich  oczekiw ań. P ogard a dla p isan ego  słow a, 
która s ię  kryje poza chętn ie  cy tow an ą  sen ten cyą  „cieszm y się  
z życia , n ie z książek*1 je s t  dzieckiem  tej zaw iedzionej nadziei, 
która drżącą dłoń w y c ią g a ła  po skarby, a zam iast n ich  kaihienie  
i ch w asty  p ochw ycić  ty lk o  m ogła. A przecież k siążk a pow inna  
b yć skoncentrow anem  życiem . K siążk i tak ie  rzeczyw iśc ie  is tn ie 
ją. D ostarcza nam ich obficie p rzeszłość  w łasn a  i cudza, dostar
cza teraźn iejszość z c ich ych  pracow ni, o k tórych  zg ie łk  dnia i m o
dy zazw yczaj nic nie w ie. R zadko jednakże spotykam y się  z n ie
mi w  naszych  księgozbiorach . Tem  w ięk szą  w artość posiada zna
jom ość źródła, z k tórego  d zie ła  tak ie  m ożna czerpać.

Przypatrzm y się  b liżej działalności nakładu E ugen iusza  Die- 
derichs’a.

N ow e w ydanie najprzedniejszych  d zie ł filozo ficzn ych  P la ton a  
w artystyczn ym  przekładzie znanego e ste ty  i k rytyk a  R udolfa  
K assnera, daje szerszym  kołom  publiczności n iem ieckiej sposo
bność b liż szeg o  zapoznania się  z tym  w ielk im  m yślic ie lem  staro
żytn ości, w  którym  kultura epicka n ajw sp an ia lszego  d osięga  roz
kw itu . W ydanie to, w olne od w sze lk ieg o  balastu filo log iczn ej  
uczoności, daje każdem u m ożność sam odzielnych  stu d yów  bez ko
n ieczności żm udnych i fach ow ych  dociekań. „Boski** P la to , k tó 
rego filo zo fia  w yw arła  znam ienny w p ły w  na k szta łtu jące  s ię  m ło
de chrześcijaństw o, je s t  i dla d zisiejszych  pokoleń je szcze  tem a
tem interesującym  i pouczającym . „U czta ,“ „Faidros,** „Jon,“ „Ly- 
s is ,“ „Charmides** i „P ań stw o,“ te po w ięk szej części kulm inacyjne  
d zie ła  tw órczości P latona, o tw ierają  ca ły  szereg  publikacyj ze 
św ia ta  starożytnej G recy i. Od czasów  Schleierm achera, t. j. od 
stu lat przeszło  je s t  to p ierw sza  próba udostępnien ia  szerszej pu
bliczności n iem ieckiej w  ogó ln ie  zrozum iałym  przekładzie św ia ta  
idei P latona. N a u w agę zasłu gu ją  pozatem  przekłady na n iem ie
cki d zie ł P lo tin a , teg o  m oże najbardziej u n iw ersalnego  i g łę b o 
k iego  m yślic ie la  starożytn ości, w którym  nauki P latona, A ry sto 
te lesa  i sto ik ów  jed n oczą  się  w jeden  system  f ilo z o fic z n y 1) roz
m yślań e ty czn y ch  sz lach etn ego  Kpi k te  ta  i pam iętn ika bohater
sk iego  i g en ia ln eg o  w ładcy , polityka, p oety  i m yślic ie la  Marka

‘) Nieocenione zasługi zdobył sobie, jako komentator tego filozofa, 
zmarły przed niedawnem myśliciel niemiecki von Hartmann.

RUCH UMYSŁOWY W NIEMCZECH. 507



A ureliusza, któro tw orzą dopiero cząstk ę  p lanow anych przek ładów  
z oryg in a łów  greck ich  i łacińsk ich . Przekłady te  odznaczają się  
sw oją dostępnością. W szystko  p rzestarzałe, zb yteczn e, m ające ty l
ko don iosłość f ilo lo g iczn ą  zosta ło  b ezw zg lęd n ie  usunięte. W yra
z isto ść  na tem  zyskuje, a ogó ln e  zarysy  nic nie tracą, jeże li t łó -  
m acz posiada dostateczną dozę zm ysłu  krytyczn ego . T y lk o  w ten  
sposób m ożna b y ło , n ie popularyzując, udostępnić dla szerszych  
k ó ł dzieła, posiadające zb yt w ie le  za let, aby bez szkody dla cy 
wil i zacyi zniknąć w  n iedostępnej c iszy  b ib lio tek  fachow ych. Prze
k łady z oryg in a łów  okalają jak b y  ram y m isterne, krytyczn e d zie
ła  n ow ożytn ych  uczonych, upraw iających kulturę starożytną, jako  
to: H enryka Gromperz’a „P ogląd y  ży c io w e  greck ich  filo zo fó w  i ich  
id ea ł w olności o so b iste j,“ Karola J o e la  „M istycyzm  i rom antyzm  
w  św iec ie  m yśli greckiej" i W altera Patera, profesora u n iw ersy 
tetu  ok sford zk iego  i su b teln ego  znaw cy kultury starożytnej, „Stu
dya o G recyi," „P lato  i P latonizm ." R y s to znam ienny dla całej 
działalności D iederichsa. S traw ę duchow ą, którą podaje, tak udo
stępnia, że jak n ajszersze k o ła  m ogą z n iej korzystać.

Pom iędzy publikacyami Diederichsa z czasów rozkw itu kul
tu ry  romańskiej w yróżniają się szczególnie utw ory mające bądź 
pośrednio, bądź bezpośrednio styczność z późniejszym renesansem 
niemieckim. Ciasna ta  cokolwiek perspektyw a może jedynie ze 
względów popularno-wychowawczych wytrzym ać krytykę. Zało
żenie jednakże, z którego wychodzi Diederichs, je s t  wprost fałszy
we. Opierając się na niezupełnie zgodnych z praw dą teoryach raso
wych Gobineaii, pragnie, jak  wielu zresztą dzisiejszych uczonych 
i artystów , widzieć w romańskiej kulturze renesansowej dzieło 
rasy germ ańskiej, której krew jakoby pobudziła i odmłodziła ła
cińskie i celtyckie narody. Do ważnej tej kwestyi w dalszym 
ciągu mego sprawozdania jeszcze powrócę. Na razie chodziło mi 
tylko o zaznaczenie jej. Do publikaeyj z dziedziny kultury  romań
skiej należą przedewszystkiem dzieła Giordana Bruna (5 tomów), 
wydane przez Ludwika, Kllhlonbeoka. W Giordano Bninie myśl 
ludzka podnosi się do nowego punktu kulminacyjnego. Stosunek 
jego do mistyki nadaje mu to znaczenie i staw ia go, jako  człowie
ka, ponad ideał grecki „o pięknym i dobrym mężu" (w jc 
WoiyoJlte). Giordano Bruno, ów typ indyw idualisty w kulturze re
nesansowej (uomo singohire, uomo unico), w którym rzeczywiście 
krew romańska i germ ańska się krzyżuje, .jest zarazem typowym 
przedstawicielem nowego światopoglądu W ybitne miejsce obok 
dzieł G iordana Bruna zajm ują przekłady prac literackich Leonar
da da Yinci, poety, myśliciela i m alarza zarazem, który jako  dru
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gi typ nowożytny, typ getowsko-wszechstronnego człowieka rene
sansu (uomo universale) zasługuje na uwagę. Z dzieł Leonarda 
da Vinci wydał Diederichs w tłumaczeniu niemieckiem słynny 
„T rak ta t o m alarstw ie" i „W ybór rękopisów,“ drukowanych do
tychczas jedynie w trudno dostępnych i kosztownych wydaniach 
faksym iliowych I te publikacye uzupełniają i kom entują według 
metody Diederichsa prace krytyczne w rodzaju „Renesansu" W al
tera Patera, studyum biograficzno-filozoficznego O ttona Borngrne- 
bera o Giordanie Brunie z przedmową E rnesta H aeckela i w. i.

Z dziedziny mistyki niemieckiej wydaje Diederichs najprze
dniejsze dzieła przeszłości: kazania m istrza Eckeharta, dzieła Tau- 
lera, Susego, Jakóba Boehme’go, Jan a  Amosa Komeniusza, Anioła 
Szlązaka. Niemiecka m istyka, jako najbardziej może oryginalny 
owoc na drzewie przeszłości niemieckiej, posiada dla przyszłej kul
tu ry  niemieckiej znaczenie pierwszorzędne, czego dowodem są na- 
przykład tendencye i idee owej grupy myślicieli i artystów  współ
czesnych, znanych pod nazwiskiem friedrichshageńczyków, o k tó 
rych w dalszym ciągu będzie mowa. W ybór pism teologicznych 
Swedenborga, tego najpotężniejszego m istyka, k tó ry  pomimo swe
go pochodzenia szwedzkiego, zaliczony być może do mistyków 
germ ańskich—tworzy przejście od przeszłości do teraźniejszości.

Publikacye drezdeńskie z czasów niemieckiego humanizmu, 
będącego właściwie epoką niemieckiego odrodzenia, nie są jeszcze 
zbyt liczne. W ybór dzieł lOrazma Roterdam skiego i innych huma
nistów, mający się wkrótce pojawić, dotychczas jeszcze nie wy
szedł. W ielką zasługę zdobył sobie zato nakład wydaniem dzieł 
T eofrasta  Paracelsa, tego pierwszego niemieckiego „uomo uni- 
versale,“ filozofa, lekarza i przyrodnika zarazem. Oba dzieła na
czelne Paracelsa „Księga Paragram um “ i „Volumen Param irum ," 
oraz obszerne dzieło krytyczne d-ra Franciszka Strunca „Theo- 
phrastus Paracelsus, sein Leben, seine 1’ersonlichkeit," pierwsza 
wyczerpująca praca tego rodzaju o tym oryginalnym, tak  mało 
znanym myślicielu, dają możność wniknięcia w św iat jego myśli. 
W yśm ienite .jest również, jako  kom entarz, dzieło E rnesta Borkow
skiego: „Z czasów Humanizmu," zawierające szereg w yrazistych 
charakterystyk takich postaci, jak A dalbert Dtlrer, Hans Sachs, 
Willi! >ad Pirckheim er, Riemenscheider, obaj Holbeinowie, Erazm
li. •terdamski, H utten, Celtis, Eobanus Hessus, M aksymilian 1-szy.

Okres od reformacyi do romantyzm u ujęty został pomiędzy 
innemi w 1‘2-tu artystycznych monografiach, wydanych przez d-ra 
Stoinhausena, znanego historyka i profcsorn uniwersytetu w Jenie. 
Przepysznie ilustrowano monografie te przedstaw iają historyę sta



nów od zam ierzch łych  początków germ ańskich do końca 18-go 
stu lecia . P rzed  oczym a czy te ln ik a  przesuw ają się  postacie n ie
m ieck iego kupca, lekarza, sęd ziego , chłopa, uczonego, rzem ieśln ika, 
nauczyciela , kom edyanta, duchow nego, Ż yda, a w raz z niem i po
w staje  w n iezw y k le  w yrazistych  zarysach obraz przeszłości. Ma
my sposobność obserw ow ania nie ty lk o  ludzi różnych epok, ale  
i socya ln ych  w arunków  ich bytu. N iezw y k le  bogaty  m ateryał ilu 
stracyjny, stan ow iący  w ażne d opełn ien ie  treści, m ozolnie zosta ł 
zebrany z różnorodnych zb iorów  i m uzeów , posiadających  stare  
szty ch y  i drzew oryty, z ilustracyj k siążk ow ych  15-go i 16-go stu
lecia. P ożądaną i w ażną rzeczą  b y ły b y  podobnego rodzaju w y 
daw nictw a z naszej p rzeszłości.

P om ijając ca ły  szereg  mniej dla nas w ażnych  publikacyj hi
storycznych  i artystyczn ych  z czasów  do-rom antycznych i z cza
sów  rom antyzm u, m uszę zw rócić u w agę na in teresujący cykl u tw o
rów, w ychodzących  pod tytu łem  „Erzieher zur deutschen Hildung.** 
F ilozoficzne, etyczn e i este ty czn e  idee H erdera, Sch leg ia , F ichte- 
go, S zyllera , H am ana, P esta lo zz ieg o , W inkelm ana, Fryderyka, 
Sch leiennachera , Gf)rres’a, I tu n g e’go , .Jakóba G rim m a sk ładają się  
na ca łość  jed n o litą  i doniosłą, będącą w yrazem  dążności nakładu  
do obudzenia znów  w narodzie niem ieckim  tendencyj do bardziej 
uniw ersalnej kultury nacyonalnej, która w ciągu  X I X  w ieku coraz  
bardziej zan ikać poczęła , ustępując m iejsca jednostronnem u, facho
wemu w yszta łcen iu , tak że „naród m y ślic ie li1* dziś conajw yżej „na
rodem fachowców** nazw any być może. N a u w a g ę  m iłośników  
literatury  zasłu gu ją  pozatein w ydania  kom pletne d z ie ł N ova lisa , 
te g o  najbardziej oryg in a ln ego  p oety  rom antyka, U oerderlina, k tó 
rego uw ażać n ależy  za poprzednika N ietzsch eg o  w dziedzin ie  
liryki i antologia  utw orów  lirycznych  z czasów  n iem ieck iego  ro
m antyzm u „D ie Blaue B lum e“ (N ieb iesk i kw iat). O an to logii tej 
pisze M aeterlinck z zachw ytem : „N iebiesk i kwiat** je s t  nąjcud- 
niejszem  i najn iezbędniejszem  dziełem , ja k ie  znam. N a leża łob y  
nazw ać go  an to log ią  par excellen ce. Małe te  p oezye w ie lk ich  ro
m antyków  są m oże najpraw dziw szą poezyą  literatury  w szech św ia 
tow ej. Dla m nie przynajm niej.“

Ł ącznikiem  pom iędzy św iatem  rom antyzm u a teraźn iejszością  
są tak ie dzieła , jak  „Ś w iatop ogląd  n iem ieck iego  romantyzmu** 
Maryi Joaohim i lub praca K arola JolSla prof. u n iw ersytetu  bazy- 
lejsk iego: „N ietzsch e und die liomantik.** D zieło  Maryi .loachim i 
je s t  in teresującą obi'oną j'oinantyzmu, opartą na podstaw ach filo 
zofii N ova lisa  i Sch leg la .
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D ążności reform atorskie nakładu, w chodzące w  zakres now o
czesnych  objaw ów  życia  u m ysło w eg o  w  N iem czech , są bardzo ró
żnorodne. P rzed ew szystk iem  chodzi mu o w alk ę przeciw ko w sze l
kim objawom  zgrzyb ia łośc i. W alkę tę  prow adzi na polu filozofii, 
nauk przyrodniczych , etyk i i este tyk i.

Na czele puhlikacyj filozoficznych stoją dzieła filozoficzne 
M aeterlincka wyszłe w przekładzie niemieckim von Oppeln-Broni- 
kowskiego. Pozatem zasługują na wzmiankę dzieła niemieckich 
uczonych Leopolda Zieglera, Gomperz’a, Kiihlenbecka, szczególnie 
dzieło Leopolda Z ieglera „Das Wesen der K ultu r1* (Isto ta  kultury). 
Od czasów pierwszych prac filozoficznych młodego Nietzschego 
je s t to prawdopodobnie pierwsze dzieło o tak wysokim idealnym 
polocie. Specyalną grupę tw orzy w nakładzie Diederichsa t. zw. 
„Friedrichshagener K reis.“ Pod nazwą tą  powstało w Friedrichs- 
hagen pod Berlinem Koło myślicieli i poetów, pragnących zjedno
czyć wiedzę i sztukę, nadać postępowi artystyczny wyraz. W y
soki idealizm i subtelny panteizm są znamiennemi cechami ich 
twórczości, która wspiera się na potężnych fundamentach filozofii 
Fechnera. W sprawozdaniu mojem w zeszycie lipcowym 1905 r., 
pisząc o twórczości W ilhelma Boelschego, jednego z najw ybitniej
szych przedstaw icieli tej grupy, poświęciłem poglądom friedrichs- 
lmgeńczyków i filozofii Fechnera rozdział specyalny. Znaczenie 
friedrichshageńczyków dla nas polega przedewszystkiem  na ich 
zaletach wychowawczych, na ich optymizmie twórczym, którego 
tak bardzo brak naszej twórczości i naszym poglądom życiowym. 
N ajpłytsze naw et formy pesymizmu przyjm ują się u nas łatw iej 
i znajdują prędzej wielbicieli i zwolenników, niż najbardziej cho
ciażby uzasadniony optymizm. Optym istyczny światopogląd je s t 
u nas rzadkością. Robimy wrażenie roślin wyhodowanych bez 
słońca, co szczególnie na każdego, po dłuższej niebytności powra
cającego do kraju, wyw iera wpływ bardzo przygnębiający. Wa
runki bytu naszego przyczyniają się naturalnie do tego ponurego 
nastroju ogólnego, ale właśnie w poddawaniu się melancholii i po
ny m izmowi leży jedno z najgroźniejszych niebezpieczeństw dla nas. 
•Jasne, pełne optymizmu twórczego i wiary w życie dzieła friedrichs
hageńczyków nadają się znakomicie do przeciw działania tej cho
robie społecznej. Szczególnie dzieła W ilhelma Boelschego i Willy 
Pastora będą nieprzebraną kopalnią wiedzy i źródłem św iatła dla 
naszych czytelników. Bruno W ille i M athieu Schwann prawdo
podobnie mniej znajdą zwolenników. Mathieu Schwann zanadto 
je s t dla naszego gustu mdły, Bruno Wille zanadto zawiły. Zato 
pisma braci Hart, pomimo swej częstokroć nużącej rozwlekłości,
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zaw ierają sporo godnego uwagi. Najwybitniejsze miejsce obok 
Boelschego zajmuje Willy Pastor. Dzieła jego: „Lebensgeechichte 
der Erde“ (Życiorys ziemi), historya metamorfoz ziemskich i „Er- 
de iii iler Z eit des M enschen“ (Ziemia w okresie istnienia człowie
ka), próba oparcia historyi cywilizacyi na podstaw ie nauk przyro
dniczych, zasługują na specyalną uwagą.

W „Życiorysie ziemi“ spotykam y sią poraź pierwszy z po
ważną polemiką przeciwko darw inistycznej teoryi walki o byt. 
Teorya walki o byt i hipoteza astronomiczna, że przestrzeń po
między ciałami niebieskiemi je s t  lodowatym oceanem eteru, a ewo- 
lucya ciał niebieskich procesom zastygania, są jakby dwa całuny, 
przyćmiewające kirem swym jasność naszych zwycięstw  nauko
wych. W. P asto r zdziera te całuny jeden po drugim.

Myśl przewodnia jego wywodów zam knięta je s t w następu
jących słowach: „W szystko, co na ziemi działamy, działa ziemia 
przez nas.“ Rozpatrując działalność w szystkich epok na ziemi, 
zwrócić musimy uwagę na ich znaczenie geologiczne. Rezultatem  
widomym każdej było ostatecznie wywarcie pewnych przemian na 
powierzchni ziemi. Pod tym względem przedstaw iają się nam ga- 
tunki, jako  zdolność ziemi, a przemiany tych gatunków , jako  pra
ca twórcza ziemi. „Dlaczego, py ta  słusznie Pastor, na słońcu 
przyczyną ma być słońce, a na ziemi człowiek?11

Ważne, nowe odkrycia, naukowe dostarczają mu matoryału 
<I*> sform ułowania ścisłej odpowiedzi na powyższo pytanie. P rze
dewszystkiem zasługuje na uwagę iście Kopernikowe odkrycie 
profesora O ttona von Schroen w Neapolu, że krystalizacya je s t 
objawem życia organicznego. Nie miejsce tu  rozszerzać się 
nad tem odkryciem, któro dziś już stoi na podstawach naukowo 
stwierdzonych. Teorya o żyjących kryształach w ypełnia istnieją
cą dotychczas przepaść pomiędzy światom organicznym i t. zw. 
„anorganicznym," przepaść, k tóra pod wpływem badań naukowych 
coraz bardziej się zwężała, a dziś wcale już nie istnieje. Kamie
nie, kryształy, pokłady geologiczne są takiem iż funkcyami siły 
ziemskiej, jak rośliny, zw ierzęta i człowiek. W szystko bowiem 
na ziemi łączy się w jednem ogólnom dążeniu, pracując nad jej 
udoskonaleniem. Ziemia o własnych siłach, a nie zimna dłoń owe
go bajecznego lodowatego oceanu pomiędzy ciałami niebieskiemi, 
stw orzyła swoją skorupę, sama z siebie wulkameznemi siłami swe- 
mi, swemi lodowcami, obiegiem wód swoich wygładzać poczęła 
popękaną jej powierzchnię, która, prawdopodobnie z czasem (tak 
przynajmniej część dzisiejszych astronomów utrzymuje) przyjmie 
harm onijną piękność gładkiej powierzchni Marsa, sama z siebie



(przez rośliny swoje) stw orzyła atmosferę swoją, k tó ra  dała jej 
dopiero możność obrotu wkoło własnej osi (księżyc, nie posiada
jący jeszcze własnej atm osfery, obrotu tego niema), sama z siebie 
utkała płaszcz swój z kryształów , granitów , czarnego węgla, bia
łej kredy i falujących, mieniących się oceanów. W szystkie te tak 
różnorodne objawy jej siły, emancypacya tw órów  ziemskich z pod 
wpływu ciepła słonecznego, rosnąca tem peratura ich krwi, czło
wiek, owe małe słońce, promieniujące ciepło i pomagające siły 
ziemskie w ogniska ciepła i jasności przetwarzać, wędrówki naro
dów, jak  epoki lodowe, przesuwające się dreszczem twórczym  po 
powierzchni świata, państw a w swej pracy cywilizacyjnej, wiedza, 
czytająca w księdze bytu i zdobywająca władzę nad ukrytem i si
łami przyrody—wszystko zmierza do jednego jedynego celu:—cią
głego doskonalenia się, a by t uasz, wbrew dreszczom śmierci, tra- 
gedyom zaników i zwyrodnień, je s t  w końcu nieskończonem cre
scendem św iatła, ciepła i mocy. Połowa prawie dzieła P asto ra  
poświęcona je s t polemice przeciw ewolucyjnym teoryom  Ernesta 
Haeckela. Bardzo trafna je s t  np. kry tyka systemu badań nauko
wych Haeckela, który, ograniczając się na dość hipotetycznej jesz
cze genealogii gatunków , pozostawia na uboczu daleko ważniejszą 
historyę ewolucyi. Celem bowiem badań dzisiejszych nie powinna 
być wyłącznie możność poznania „ex ungue leonem,“ jak  to dar
winiści z Haeckelem na czele czynią, ale daleko, daleko więcej, 
mianowicie: „ex ungue regionem." Dla interesujących się i obe
znanych z naukami przyrodzonemi i ta  druga, bardziej specyalna 
połowa dzieła Pastora, będzie pouczającą lekturą.

W adliwe i częstokroć w prost fałszywe są natom iast wywody 
autora na polu historycznem. Życzenie zastosowania swej teoryi 
jedności wszystkich funkcyj ziemi do dziejów ludzkich, popycha 
go częstokroć do przedwczesnych nie zupełnie ścisłych wniosków. 
Hi story a zbyt jeszcze daleka dziś je s t  od ścisłości i doskonałości 
nauk przyrodniczych, zbyt długo zajm owała się sprawami zakuli 
soweini, kroniką skandaliczną narodów, wojnami, biografiam i mo
narchów, ażeby módz już dzisiaj dostarczyć sporo użytecznego nra- 
teryału  dla badacza. Z dotychczasowych jej zdobyczy gmachu 
wiedzy budować jeszcze nie można. Zupełnie kruche np. są do
tychczasowe fundam enty teoryj rasowych, na których Pastor wspie
ra swój gmach. Hipoteza jego, dotycząca roli, k tó rą  rasa germ ań
ska, jakoby w dziejach św iata odgrywa, przypuszczenie, że silu 
tej rasy byłaby wystarczająca, do zasym ilowania wszystkich naro
dów całego św iata i że w tem zgerm anizowaniu św iata leżeć ma 
linia postępu, są bardzo dowolno i graniczą nawet czasami ze
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śmiesznością. Fałszywe to założenie przyczynia się w znacznej 
mierze do obniżenia wartości drugiego, równie interesującego dzie
ła Pastora „Die Erde in der Zeit des Menschen," w którem pomi
mo grubych omyłek, pomimo widma imperyalizmu niemieckiego, 
nie brak ustępów interesujących. Imperyalizm niemiecki jest zna
mienną cechą naszych czasów, zaczynającą już nawet wywierać 
wpływ na bezstronną dotychczas wiedzę niemiecką. Podobnym 
duchem przesiąknięte są, niestety, również publikacye nakładu 
Diederichsa, dotyczące rasowych i socyalnych zagadnień.

Pod względem naukowym stanowisko takie nie da się dziś 
już usprawiedliwić, szczególniej po ostatniem  w ystąpieniu Jana  
Finot, który  w swem znakoinitem dziele „Przesądy rasowe,“ obala 
nieubłaganie bożyszcza szowinizmu germ ańskiego. Dzieło Jana  
Finot wyszło w języku francuskim. Pom iędzy innemi zw raca się 
au tor przeciw znanemu pismu Gobineau „Essai de 1’inógalitó des 
races humaines," udowadniając na każdym kroku niemal szarlata- 
neryę jego. Wywody Finota nie spotkają się zapewne w Niem 
czech z aprobatą ze strony tych uczonych, k tórzy widzą dziś 
w Germańczyku jedyny czysty uszlachetniony typ pra-europejczy- 
ka i w przeświadczeniu tem gotowi są poświęcić losy wszystkich 
innych narodów owemu „szlachetnemu" gatunkow i, pod pozorem 
naturalnie idei doboru. „Szlachetny" ten gatunek bierze Finot pod 
bardzo ostrą lupę ścisłych- badań i tak się z nim rozprawia, że 
w końcu nie wiele pozostaje z całego napęczniałego kolosu ger
mańskiego. Szereg szkieletów nie różniący się struk tu rą  swoją 
wiele od innych szkieletów. W rozdziale „Ewangelia nierówności 
i je j prorok" daje Finot teoryom Gobineau ostateczną odprawę, 
wskazując nam równocześnie drogę, która Ryszarda W agnera, „te
go genialnego m uzyka i jednostronnego filozofa," zawiodła do ku
chni dyabelskiej Gobineau. N ajgłębsza i najtrafniejsza definieya 
filozofii W agnera została co praw da już sform ułowana przez Fry
deryka Nietzschego w „Der Fali W agner" i w późniejszej przed
mowie do „Narodzin tragedyi." Ja n  Finot tłómaczy nam w jak i 
sposób za pośrednictwem W agnera idee Gobineau zdobyły sobie 
popularność w głowach niemieckich „myślicieli." Na zasadzie nie
dostatecznie zbadanych teoryj rasowych zdokretowano—do rozpo
wszechnienia tego przesądu przyczynił się w znacznej mierze osła
wiony II. S. Chamberlain swojemi „Podstawam i XIX stulecia" 
że nadające dzisiejszym antagonizmom nacyonalistycznym  specyal- 
nego zabarw ienia rasowo zaciętości są „najpiękniejszym" objawem 
nieuniknionej walki o byt. W Anglii krwiożercze teorye 11. S. 
Chamberlaina nie znalazły odgłosu, ponieważ na, polu rasowych
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teoryj, które leżą prawie zupełnie odłogiem, pracują jedynie ucze
ni, natom iast w Niemczech teorye te z niezw ykłą szybkością się 
przyjęły. We wstępie i w pierwszym rozdziale dzieła, swego stw a
rza F inot fundam entalną podstawę naukową badań rasowych, na 
której potem z niewzruszoną pewnością wznosi gmach swoich po
glądów. Przez wszystkie labirynty  prawej i nieprawej wiedzy 
prowadzą go jego  badania tam, gdzie nieprzekupna praw da dzier
ży swe promienne berło. Ażeby módz mu wszędzie dotrzymać 
kroku, trzeba posiąść spory zasób wiedzy specyalnej, to jednakże, 
co Finot o przesądach rasowych i wpływie, jaki na życie publi
czne dni dzisiejszych wyw ierają pisze, dostępne je s t i zrozumiałe 
naw et dla niespecyalistów i zasługuje w zupełności na to, ażeby 
przeszło w ciało i krew całej ludzkości europejskiej.

„Spędźmy najprzód marę wrogości rasowych, a zrozumiemy 
dopiero, co to je s t  ojczyzna wr n a j b a r d z i e j  l u d z k i e m  tego 
słowa znaczeniu. Jakżeż nędznie w yglądają dzisiejsze socyalne 
i polityczne doktryny oparte na systemie krw i.“

Słowa to godne uwagi.
Pomijając dzieła treści religijno-etycznej, wychodzące w na

kładzie Diederichsa, a mające dla nas, jako utwory, pow stałe na 
gruncie protestanckim , znaczenie drugorzędne, poświęcić należy 
słów kilka zabiegom Diederichsa na polu artystycznej kultury. 
Usiłowania zjednoczenia życia i sztuki doprowadziły tu ta j do bar
dzo pomyślnych rezultatów. Nakład, wychodząc ze słusznego za
łożenia, że kultura estetyczna w ykw itnąć może jedynie na gruncie 
ogólnej, s tara  się wywrzeć wpływ na całą powierzchnię życia 
współczesnego. W alka, k tóra prowadzi przeciw odrętwiałości 
sztuki, je s t  zarazem w alką o zdobycie światopoglądu. W dziedzi
nie sztuk plastycznych i m alarstw a podjęli się jej Mutheriusz, 
Obrist, Lotaryusz Kunowski, Kaśsner, do tegoż celu dąży cieszący 
się dziś szczególnem uznaniem Schultze-Naumburg, który  w swych 
popularnych pismach estetycznych dotyka w szystkich niemal dzie
dzin współczesnego życia w Niemczech, wykazując braki i torując, 
m>we drogi. Ubiór (szczególnie wadliwość ubioru kobiecego, patrz 
ciekawe dzieło jego „Die K ultur des W eiblichen K tir per s ais 
Grundlage der F rauenkleidung“), urządzenie mieszkań, arch itek tu
ra, ogrody, budowa i upiększanie m iast—nic nio uchodzi jego  uwa
dze. Wszędzie s tara  sic; dopomódz zdrowej, naturalnej piękności 
do zwycięstw a nad bezcelową brzydotą ciasno-utylitarnej, krótko
wzrocznej szarzyzny. Na polu muzyki zasługują wychodzące w na
kładzie' Diederichsa publikacye Ryszarda Datki na uwagę. Na, 
polu sztuki dram atycznej znakomite dzieło Piotra Bohrensa „tło-
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dy życia i sztuki,“ starające się podnieść tea tr  do wysokości przy
bytku kultury, i ciekawa praca Malesa M artersteiga „A ktor.11 Do 
grupy tej zaliczyć wypada również przekład niemiecki trak ta tu  
Izadory Duncan „O tańcu przyszłości."

Obok tych wielorakich dzieł, mających przeważnie znaczenie 
wychowawcze, pielęgnuje nakład Diederichsa również literaturę  
piękną, której jednakże dotychczas nie był w stanie zbyt wiele 
miejsca wyznaczyć. Poprawne przekłady dzieł z literatuy  cudzo
ziemskiej przew ażają na razie produkcyę niemiecką. Stosunek ten 
wydaje mi się jednakże fazą przejściową tylko.

Jako  jeden dowód więcej wszechstronności nakładu Diede
richsa zasługują na uwagę dążenia jego  do nadania książkom swo
im stylowej szaty zewnętrznej. 1 pod tym względem należy wpływ 
jego nazwać wychowawczym. W jego  to nakładzie wydrukowano 
pierwszą książkę czcionkami Behrensa. Diederichs był również 
pierwszym nakładcą, mającym odwagę przez lata  popierać młode 
tendeneye artystyczne w dziedzinie zdobnictwa książkowego.

Działalność 10-cio letnia nakładu Diederichsa odgryw a jednem  
słowem w życiu duchowem Niemiec tę rolę, której ofieyalne in- 
stytucye wiedzy i kultury dotychczas wziąć na siebie nie chciały. 
Ja k  niektóre dzisiejsze muzea w Niemczech zaczynają poza obrę
bem szkoły i akademii wywierać wpływ znamienny i ożywczy na 
życie artystyczne narodu, tak i nakład ten zdaje się być powoła
ny do ważnej misyi kulturalnej.

Dla nas przykłady powyższe są ciekawą i pouczającą ilustra- 
cyą, w jaki sposób zdrowe instynkty narodowe potrafią przezwy
ciężać zapory, stojące na przeszkodzie ich rozwojowi i o własnej 
sile stw arzać nowe organy potrzebne do życia, jeżeli stare służby 
swej zadawalniąjąco spełniać nie umieją.
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o pcriiTKEeiE.
Kilkakrotnie na tem miejscu występowałem przeciw nadu

życiom estetycznym , popełnianym w imię symbolizmu, czy też 
w imię innych, równie szczytnych haseł, ale nie mogę się po
wstrzym ać, ażeby raz jeszcze nie powrócić do tej sprawy, k tóra 
mi się wydaje na czasie, ze względu na konieczność ustalenia 
wśród ogółu zachwianych nieco przez pewne bajeczne opowieści, 
pojęć. Jak  już niegdyś mówiłem, do najpospolitszych należy baj
ka, opowiadana czasem tendencyjnie i zgoła nie bezinteresownie, 
że dobry po rtre t może być niepodobny do swego modelu, że na
wet nie powinien być podobny, gdyż je s t  to zaleta, uznawana je 
dynie przez ciemne tłumy, przez najmniej uświadomione w arstw y 
społeczne; dla tego też wym agania w tym kierunku dowodzą złe
go smaku. Logicznie zatem wypada, że ludzie ze smakiem w y
tworniejszym , chcąc się portretow ać, każą sobie raczej zrobić ja 
kiś w izerunek fantastyczny, niż dokładną podobiznę, k tó ra  je s t 
tylko, jak się pogardliw ie mówi, objektyw ną kopią natury.

„Niewątpliw ie — czytam  w pewnem piśmie — szerokie masy 
zawsze uwielbiały w portrecie przedewszystkiem  podobieństwo, 
a następnie grubą plastykę, czyli złudzenie rzeczywistości. Są to 
wszakże zalety, bez których, jak  wiadomo, dobry po rtre t może 
się doskonale obejść .“

Mówił już coś podobnego Ruskin, który, pomimo kolosalnych 
zasług około podniesienia zamiłowania do sztuki—nietylko w An
glii, gdyż i u nas odbiła się głośnem echem jego nam iętna pro
paganda- w wywodach swoich estetycznych posuwał się często do 
iibsurdu, jak  to wykazywał mu niejednokrotnie J . M. Robertson. 
Otóż Ruskin, wojując zaciekle z pospolitemi upodobaniami tłumu,



drwił z tych ordynarnie podobnych portretów, na których pana 
swego poznają nietylko domownicy, lokaj, kucharka, poinywacz- 
ka, ale i kot własny.

W yprowadzając tedy wniosek bezpośredni z persiflacyi słyn
nego hum anisty i estetyka, uznanego powszechnie, estetycy in  
parłibus infidelium  przyszli do przeświadczenia, że dopiero nale
życie dostojnem dziełem sztuki będzie wizerunek, w którym  oso
by portretow anej „i pies“ naw et nie pozna.

Nieporozumienie całe tkw i w tem, jak  mniemam, że pomie
szano pojęcia obrazu i portretu, gdyż niew ątpliw ie zdarza się, że 
wizerunek, w którym  nader dokładnie uchwycono czyjeś rysy, 
bywa zupełnie licliem dziełem sztuki, pod względem czysto ma
larskim  i na odwrót, obraz ani trochę nie przypom inający mode
la, wedle którego był malowany, posiadać może wysokie zalety 
artystyczne i zasługiwać na uznanie najw ybredniejszej krytyki 
estetycznej. Czyli, inaczej mówiąc, dobry portre t może być lichym 
obrazem, gdyż, dajmy na to, je s t  tw ardo modelowany i ciężki 
w kolorycie; ale wizerunek nie przypom inający dokładnie osoby, 
k tórą ma wyobrażać, żadną m iarą dobrym portretem  nie jest, po
mimo choćby najw spanialszych zalet m alarskich, a raczej nie je s t 
portretem  wcale, ponieważ nie odpowiada pojęciom, jak ie  łączą 
się z tego rodzaju utworami — ponieważ nie odpowiada przezna
czeniu swemu.

Przeznaczeniem portretu  je s t  plastyczne utrw alenie rysów 
osoby portretow anej w dziele sztuki malarskiej lub rzeźbiarskiej, 
dążeniem więc sztuk tych w danym zakresie powinno być osią
gnięcie możliwie najdokładniejszego przypomnienia owych rysów, 
czyli uchwycenia doskonałego podobieństwa osoby.

.lest to spraw a tak jasna  i oczywista, że nie wymaga, zda 
się, bardziej wyczerpujących dowodzeń i uzasadnień. Istotnie pi
sząc powyższe twierdzenia, mam wrażenie, że powtarzam praw dy 
pana Palisay, że przedsięwziąłem pracę przekonania współcześni- 
ków swoich, żo w dzień słońce świeci, a w nocy bywa ciemno. 
A jednak łowiąc idee błąkające się z ust do ust na naszych w y
stawach wśród artystów  i miłośników sztuki, wśród krytyków  
i estetyków  na szpaltach pism peryodycznych, przyszedłem do 
przekonania, żo przedsięwzięcie moje nie będzie zupełnie płonne, 
że staw iając szczerze i otwarcie określenie tego działu twórczości 
artystycznej z własnego punktu widzenia, ośmielę do szczerszych 
wynurzeń tych wszystkich, którym narzucone z zewnątrz, u. gór
no i nieprzystępne hasła, kazały ukrywać się wstydliwie ze zda
niem osobistom, trzym ając ich w stanie wahań i niepewności.
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Szczerość taka może nawet przynieść pewne korzyści pra
ktyczne dla rozwoju sztuki.

Postaram  sią określić rolą portretu, jak ą  wedle moich poglą
dów, zajm uje 011 w dziedzinie plastyki.

*

* *

Spotkałem kiedyś na wystawie pewnego ziemianina, który  
wziąwszy mnie pod pachą, przyprow adził przed świeżo zawieszo
ny na ścianie obraz, przedstaw iający tągiego inążczyzną o cegla- 
stej cerze i piernikowym zaroście.

— Co pan myślisz o tem płótnie?
— No, zamaszyste, śmiałe, dużo werwy.
— Ale to ma być portret.

• — Czyj?
— Mój, do kroćset — mruknął.
— Ach, tak ?
— Nie poznałeś pan?
— Przyznają, nie poznałem.
— W idzi pan — zaczął w tonie bardzo minorowym ów zie

m ianin— widzi pan, to je s t  spraw a bardzo smutna. Przyjechałem  
do W arszawy, żeby sobie portre t obstalować. Jeden z najsubtel
niejszych estetyków  naszych skierow ał mnie do tego właśnie ma
larza, jako najmodniejszego, najbardziej poszukiwanego. Ale cóż— 
portre t niepodobny. Nie pozwolili mi o tem mówić. Podobień
stwo, to rzecz drugorzędna, obojątna, niepotrzebna, to poprostu 
ustąpstwo dla hołoty. Przedew szystkiem  indywidualność a rty 
sty, k tóra sią w obrazie w yraziła — wszystko inne to furda. 
„Umrzesz, powiadają mi, czy tak czy owak portre t zostanie. Czy 
nie wszysto jedno bądzie dla twoich dzieci, wnuków, czy pra
wnuków, żeś miał tw arz nieco dłuższą i foremniejszą, policzki 
mniej wydąte, włosy nie tak zupełnie piernikowego koloru — sko
ro obraz sam przez sią je s t arcydziełem .“

— Może to i racya — ciągnął dalej żałośnie. — Może ja sią 
na tem nie znam. Sztuka je s t wieczna, a człowiek znikomy. 
Vanita,8 vanitatis. Mniejsza już  o dzieci i o wnuki, ale tu  chodzi
ło o co innego: chciałem mianowicie żonie, z którąśm y sią tak 
niedawno pobrali, a. która w yjechała na kilka tygodni zagranicą,



zrobić przyjemną niespodziankę po powrocie. Już  wyobrażałem 
sobie, jak i to wspaniały wywoła efekt, kiedy wejdzie do salonu 
i nagle ujrzy na ścianie,jak żyw ego... A jeżeli zapyta, jak  pan: 
Czyj to portre t?  Efekt chybiony stanowczo.

Ściśle biorąc, mógłby się arty sta  nie liczyć z obliczeniami 
filistra na wywołanie podobnego efektu, ale, malując portret, wi
nien w nim był dać to, czego od dobrego portretu nieodzownie 
wym agać należy, to jest, jak  wyżej powiedziałem, dokładne przy
pomnienie osoby portretow anej. W przeciwnym razie utw ór w sto
sunku do założenia swego je s t chybiony i tem samem nie może 
być uważany za dzieło doskonałe — za arcydzieło.

Zapewne, często pewne względne zalety m alowidła samego, 
mogą, biorąc rzecz z punktu widzenia bezinteresownie artystycz
nego, okupić brak tego kardynalnego w arunku sztuki portretow a
nia; spraw a ta  jednak wym aga bardzo ścisłych i wyczerpujących 
omówień, ażeby, przez zbyt pochopne uogólnienia, nie zaprowa
dziła nas na manowce w ykrętnej dyalektyki. Zdarza się naprzy- 
kład, że a rty sta  z osoby pozującej mu do portretu , korzysta w ten 
sposób, iż na tle jej rysów indywidualnych rozsnuwa własną kon- 
oopcyę, faritazyuje je, zmienia dowolnie i dociąga do jak iejś w ła
snej wizyi, k tó ra  rodzi mu się w wyobraźni przez skojarzenie 
kształtów  i barw  widzianych w rzeczywistości, w danej chwili, 
w modelu pozującym z odpowiednimi kształtam i i barwami, za
chowanymi w pamięci przez wybór szczególniejszego umiłowania, 
które toź stanow ią jego ideał estetyczny.

Zjawisko to  obserwowałem na pewnym młodym malarzu, 
pracującym obok mnie w akademii, który, niezależnie od urody 
i natury modelki, tw orzył prześliczne, pełne zawsze jakiejś aniel
skiej słodyczy główki niewieście. S tara ł się on wprawdzie na
śladować indywidualne linie owalu tw arzy, wykrój ust, formę no
sa, czoła, brody, szukał właściwego koloru cery, włosów, oczu, 
nie mniej przecież w namalowanym przez siebie wizerunku, podług 
zupełnie niepięknej nawet kobiety, dawał coś z klasycznego 
wdzięku nimfy na monecie syrakuzańskioj.

Ilyło to oczywiście zgodne z najistotniejszą treścią jego  or
ganizacyi artystycznej i malując w ten sposób robił to zapewne 
intuicyjnie bez z góry powziętego planu, ulegając jedynie jakim ś 
nakazom wewnętrznym, które mu w ytknęły taką a, nie inną dro
gą zewnętrznego wypowiedzenia się. Rzeczy te, sądzone jako 
portrety, nie wytrzym ywały krytyki, ale jako  obrazy, uzmysła
wiające wdzięk niewieści, k tóry autor czuł wyjątkow o intensy
wnie, posiadały niezaprzeczenie wysoką wartość estetyczną.
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Malarz ten m iał talen t wybitny w pewnym zakresie, ale por
trecistą  nie był bynajmniej. To, co ceniono w jego utworach, 
należało do zupełnie innego rządu, niezmiernie różnorodnych 
w manifestowaniu się indywidualności artystycznych, zjawisk.

Tego właśnie szczególniejszego rodzaju talentem  ze znanych 
artystów  naszych wyróżnia się bardzo znamiennie p. Franciszek 
Żmurko, k tó ry  przecież nie rości sobie pretensyi do zasług na 
polu m alarstw a portretow ego. Unosi go zawsze tak  wyjątkow o roz
winięte poczucie dekoracyjności i pięknych form, że modele swo
je  dociąga do jakiegoś w łasnego kanonu estetycznego ze szkodą 
prawdy w oddaniu rysów indywidualnych. Brak jednak te j pra
wdy przestaje być w adą a staje się, jak  w obecnym wypadku, 
zaletą, z chwilą, kiedy podobieństwo je s t  rzeczą zupełnie oboję
tną, a całkow ity interes artystyczny leży w ujęciu owego wdzię
ku, w czem arty sta  je s t niezrównany, a czemu zawdzięcza swoją, 
bardzo rozległą już dzisiaj, sławę europejską.

Cenimy tedy obrazy za pewien sposób m alarskiego ujęcia 
przedmiotu, za oryginalność koinpozycyi, za dobrą technikę, za 
soczystość kolorytu lub poprawność rysunku, wreszcie poprostu 
za zręczne, smaczne pędzlowanie, ale o wartości portretu  decydu
je  podobieństwo, owo uderzające podobieństwo, które zdobywają 
tylko artyści, wyposażeni szczególniejszym, zupełnie odrębnym 
darem. Dar ten ostatecznie stanow i o niezbitym  fakcie istnienia 
tak  zwanych „portrecistów  urodzonych11 w przeciw staw ieniu do 
tych wszystkich malarzy, k tórzy przyzwyczaiwszy się do sumien
nego studyow ania natury  w jej najrozm aitszych przejawach, dają 
mniej lub bardziej dokładną kopię głow y ludzkiej, jak  miej lub 
więcej prawdziwe odbicie nieba o zachodzie, lub kawałek dobrze 
naśladowanej draperyi.

Sprawę tę  postaram się bliżej omówić, tymczasem parę słów
o jednem  jeszcze nadużyciu.

*

* *

Doprawdy, czasami zdaje mi się, że mam w głowie ćwieka 
pod postacią manii w ybijania ćwieków symbolicznych z głów 
współczesnych krytyków  i estetyków , k tórzy symbolizm uznali 
za wszechwładny i jodyny czynnik przejawów artystycznych od
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początku świata. Namiętność moja w zbijaniu podobnych wykła
dów wygląda może na chorobliwą nadczułość, ale istotnie trudno 
zachować równowagę, jeżeli w piśmie, przeznaczonem dla mas 
najszerszych, k tóre nie wdrożyły się jeszcze do należytego scep
tycyzmu wobec drukowanego słowa, czyta się, co następuje:

„Idea portretu  je s t  bardzo stara. J e s t  to poprostu myśl
o przedłużeniu istnienia, troska o nieśm iertelność... P ierw szy 
portre t był wielkim uogólnieniem; nie ścisłą podobizną, lecz sym
bolem. Był to odrębny znak, który pozostawiła po sobie w ybit
na jednostka. Takim był staroegipski monolit, piramida, nosząca 
jedno potężne imię, akw adukt w szelka budowla."

Ze idea portretu  je s t  bardzo stara, o to nie ma się co sprze
czać, ale że nie w yrażał jej monolit (?) a zwłaszcza piram ida egip
ska, najlepszym tego dowodem je s t to, że w piramidach właśnie 
znajdowano portrety  istotne, to je s t w izerunki osób, którym  mo
nument był poświęcony, wyrażono bez żadnej symboliczności 
w sposób możliwie najbliższy praw dy rzeczywistej.

Były to naturalistyczne kopie ludzi żywych, o ile oczywiście 
umiejętność ówczesnych artystów  na to pozwalała; nie ulega je 
dnak wątpliwości, że właśnie w epoce piram id, to je s t za czasów 
starego państw a, kiedy sztuka egipcyan znaczyła pierwsze swe 
kroki na polu grzebalnem Mernfisu, cechowały ją  szczere dążenia 
realistyczne i dopiero w następnych epokach zaczęła się konwen- 
cyonalizować, prawdopodobnie, jak  to wykazuje H erbert Spencer, 
pod naciskiem wymagań rytualnych, to je s t  kiedy, jako zawód, 
przeszła w ręce kasty kapłańskiej. W początkowych jednak pró
bach tej najdawniejszej twórczości artystycznej wyczuwa się, przy 
pewnej naturalnie naiwności i surowości technicznej, usiłowanie 
bezpośredniego naśladow ania zjawisk św iata zewnętrznego. Co 
się tycze sztuki portretow ania, to, wedle św iadectw  archeologów, 
stała  ona na wysokim stopniu rozwoju, a przedewszystkiein wła
śnie z powodu szczerości i dokładności w wynajdywaniu rysów 
indywidualnych i jakoby na wielu wizerunkach z najwcześniejszej 
epoki, można z rysów tych rozpoznać daną osobę, portretow aną 
kilkakrotnie w różnym wieku. Byłby to dowód ogromnie jask ra 
wo odczutej charakterystyki osobniczej, w co zresztą łatw o uwie
rzyć, wnosząc choćby ze znajdującego się w Luwrze paryskim 
tak zwanego „pisarza" i kilku innych bardziej znanych zabytków, 
gdzie zaznacza się ścisła, objektyw na obserwacya i bezpośredniość 
wyrazu plastycznego.

W muzeum Gizehu przechowuje się posąg, przedstaw iający 
mężczyznę w całej postaci, z charakterystycznem  ubraniem głowy.

52 2  O PORTRECIE.



Posąg ten je s t niewątpliwie portretem , a powszechnie uważają go 
za wizerunek króla Chefrena. Jeżeli tak je s t istotnie, to znowu 
znana piramida, nosząca imię tego faraona, nie je s t jego portre
tem, gdyż oczywiście niepobna przypuścić, ażeby dwie rzeczy zu
pełnie różne co do formy, oznaczały jedno pojęcie, tak wyraźnie 
już  wtedy określone.

Rozpowszechniony w starożytności zwyczaj staw iania grobow
ców zrodził się pierwotnie prawdopodobnie z potrzeby zabezpie
czenia zwłok przed żarłocznością hien i szakali. N a miejsce, 
gdzie pogrzebano zmarłego, zwalano ciężkie głazy, ażeby utrudnić 
dzikim drapieżnikom rozkopanie mogiły. Oczywiście im osobistość 
zmarłego wyższo stanowisko zajmowała wśród otoczenia, tem le
piej starano się grób jej zabezpieczyć, tem wyższe wznoszono sto
sy kamienne, lub sypano kopce z ziemi. Tak powstał tumulus, 
takie też je s t niezawodne pochodzenie menhirów, dolmenów, krom- 
lehów i ostatecznie owycli charakterystycznych grobowców kró
lewskich w Egipcie.

Piramidę, jako  grobowiec dla siebie, według zapewnień He
rodowa staw iał sam król w ciągu całego swego życia. Wielkość 
jej miała być wyrazem wielkości panowania. W edług podań te
goż Herodota, Cheops, k tó ry  zbudował ową najwyższą, znaną pod 
jego nazwiskiem, piramidę, dziś we wiosce Gizech, miał dla osią
gnięcia tego celu uciskać w najwyzszym stopniu poddanych, ob
dzierać ich, dręczyć, wyzyskiwać najokrutniej, a nawet frym ar- 
czyć własną córką, sprzedawać ją  przechodniom, ażeby zdobyć 
środki na opłacenie panów architektów.

W prawdzie legenda o wszystkich okropnościach Oheopsa, 
spełnianych na tle, jakbyśm y to dziś powiedzieli, ostrej megalo
manii, została podobno przez uczonych obalona, nie mniej prze
cież idea jej, zrodzona w umysłach ludzi dawnych, bliżej stojących 
tej epoki, doskonale maluje znaczenie symboliczne monumentów, 
których jedynym  atrybutem  była olbrzymiość, k tóre też symboli
zują, jeżeli nie istotną wielkość władzy faraonów egipskich, to 
przynajmniej ich wielkie ambieye osobiste, ale żadną m iarą nie 
mogą być poczytane za jakieś uogólnienia portretow e. Tem mniej 
odnosi się to do wiaduktów i wszelkich innych budfiwli, jak  chce 
tego nasz estetyk.

Po za tein po rtre t w sztuce starego Egiptu ściśle związany 
jes t z kultem zmarłych. O dgryw a on rolę pośrednika między 
mumią zam kniętą w sarkofagu, a życiem zewnętrznem, to też nie 
spełniałby swej roli należycie, jeżeliby nie odtw arzał najwierniej 
rysów nieboszczyka. Podobieństwo było zatem koniecznością na
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rzuconą artyście z zewnątrz, przez wymagania ściśle określonej 
natury, jak narzuconą koniecznością było uchwycenie podobień
stwa w portrecie, którym ów ziemianin, jak to opowiedziałem, 
chciał zrobić niespodziankę swojej żonie. Obydwaj artyści z tak 
różnych epok odpowiedzą dopiero całkowicie swemu artystyczne
mu zadaniu, jeżeli potrafią zastosować sit; do tej nieodzownej ko
nieczności.

Podobieństwo je s t istotnym  atrybutem  portretu  i bez przy
miotu tego absolutnie pomyśleć siej on nie da.

Nic tu nie pomogą symbole, uogólnienia i znaki umówione.
Wogóle wpływ symbolizmu, niew ątpliw ie przy pewnych for

mach ogólnej kultury  nader przemocny, po wsze czasy na w ła
ściwy rozwój twórczości artystycznej oddziaływ ał otamowawczo 
i wstrzym ując ją  nieraz na długie wieki w normalnym pochodzie 
ewolucyjnym, skazyw ał na m artw otę tudzież bezpłodne błądzenie 
w zaczarowanem kole form, z których dusza uleciała bezpowrot
nie. Realne kształty , uchwycone niegdyś samorzutnie przez pier
wotnego artystę  konwencyonalizowały się z czasem, uogólniały, 
upraszczały w formie do niepoznania, staw ały figurą kabalisty
czną, znakiem runicznym, hieroglifem, gmerkiem, herbem, totemem, 
kobongiem. Tą drogą pan Kazimierz Mokłowski, autor bardzo 
poważnego dzieła pod tytułem  „Sztuka ludowa w Polsce,“ tłóma- 
czył powstanie, naprzykład, sfastyki. Miało to być w zasadzie 
przedstawieniem  człowieka na koniu, które w szeregu przeobra
żeń przechodzi ostatecznie w znak powszechnie znany, a rozmai
cie wykładany w symbolistyce różnych ludów.

W yjaśnienie jednakże znaczenia symbolów stanowi raczej 
zadanie pewnej gałęzi archeologii, nie zaś nauki o sztuce. (Jo się 
tycze pierwotnych portretów , to ścisłe wyobrażenie indyw idual
nych rysów człowieka przedstaw ia trudności, których początkują
cy a rty sta  pokonać nie był w stanie. Istotnie, o ile w najda
wniejszych rysunkach troglodytów , przedziwnych próbach najpier
wotniejszych twórczości artystycznej, odkrytych niedawno w ja 
skiniach dordońskich, jako  toż w pracach rzeźbiarskich i malar
skich dzisiejszych ludów myśliwskich, spotyka się doskonałe, peł
ne charakteru, wyrazu, a naw et ruchu, wizerunki zwierząt, o tyle 
nie znaleziono ani jednego zadawalającego wyobrażenia twarzy 
ludzkiej. Etnografowie jednak zaobserwowali, że wśród dzikich 
ludów, gdzie tego wymaga kult religijny, ażeby stawiano podo
bizny zmarłych na grobach, artysta,, w braku odpowiednich środ
ków i umiejętności do zrobienia, dokładnego portretu przez po
wtórzenie, czy też skopiowanie rysów nieboszczyka, radzi sobio
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w ten sposób, że pow tarza na wyrzeźbionym przez siebie bałw a
nie te  przynajmniej szczegóły zewnętrznej charakterystyki, które 
dla jego  niedołężnej sztuki są dostępne Im ituje mianowicie naj
staranniej w barwie i kształcie te znaki plemienne i osobnicze, 
które, jako  strój i ozdoby, odróżniały zmarłego za życia od in
nych ludzi. Chodzi mu o możliwe zbliżenie się do podobieństwa,
o owe simulacrum, wszędzie jednakow o rozumiane.

*

* *

Mówiłem o „portrecistach urodzonych" i podobieństwie „ude- 
rzającem."

Rzeczywiście zdarza się, że biust naprędce wymodelowany, 
czy też pobieżnie naszkicowany rysunek głowy, często błędny, 
niedociągnięty w ustosunkowaniu ogólnych proporcyj, fałszywy 
w ujęciu zasadniczego kształtu  wielu szczegółów, narzuca się prze
cież z taką siłą przypomnieniem danej osoby, że .stajemy przed 
dziełem takiem  olśnieni, wzruszeni, jakby  od silnego wstrząśnie- 
nia zewnętrznego.

Jesteśm y poprostu uderzeni zdumiewającem podobieństwem.
Zjawisko to, stw ierdzone powszechnie, tłóm aczy się tem, że 

pewni artyści posiadając szczególniejszy dar w tym zakresie, byli 
władni dać najistotniejszą treść indywidualności pewnego czło
wieka, że użyję w yrażenia symbolicznego — sportretow ać duszę 
jego. W podobnym wypadku pod pojęciem duszy rozumieć mu
simy całokształt cech zewnętrznych, stanowiących właściwy cha
rak ter fizyognomii, gdyż tylko cechy te, określone rysam i pe
wnych kształtów , możliwe są do wyrażenia w dziole plastycznem. 
Są one jednak zarazem wymownymi znakami wewnętrznej treści 
człowieka, są konkretnym  wykładnikiem jego psychiki, jego  uspo
sobienia duchowego, skłonności, tem peram entu, charakteru.

Zrozumienie tych znaków, czy też intuicyjne ich odczucie, 
je s t właściwością „urodzonych" portrecistów .

Jak  po znojnej pracy myślowej pozostaje brózdami poradlo- 
ne czoło, jak  suma długich doświadczeń życiowych kładzie się 
m glistą zasłoną na ongi jasnych oczach, jak gorzkie zawody wy
gną bolesnym skrzywieniem usta, tak wogóle ślady przeżyć 
wszelkiego rodzaju znaczą się niezatarcie na twarzy człowieka,



która jes t niby tablica zapisana hieroglifami losu. Znaczą się 
nadto na niej nabyte zalety i przyw ary, cnoty i grzechy, fatali- 
stycznie przekazane obciążenia dziedziczne—całe historye pokoleń 
dawnych, tudzież wiele rzeczy zupełnie tajemniczych i nienazwa
nych. Nie mamy przecież klucza do odcyfrowania tych znaków 
kabalistycznych. Próby* poczynione przez fizyognom istów w celu 
określenia niektórych rysów znamiennych, odpowiadających pe
wnym typom psychicznym, nie dały rezultatów  zadawalających. 
Taki sam los spotkał, jak wiadomo, frenologię. D la tego też 
tw arz ludzka, je s t  zawsze księgą ciekawą, nigdy nie przeczytaną 
do końca i pozostanie ona wieczyście niewyczerpanem źródłem 
wynalazczości dla intuicyi artystycznej.

(Jo prawda, wiele osób, naw et obdarzonych skąd inąd talen
tem malarskim, wszystkich tych rzeczy nie odczuwa, poprostu, 
powiedziećby można, nie widzi i dla tego nie w ierzy w możność 
w yrażenia podobieństwa po za dokładnem skopiowaniem rysów 
indywidualnych w najdrobniejszych szczegółach, tak jak  to czyni 
aparat fotograficzny. J e s t  to do pewnego stopnia upośledzenie, 
jak  wogóle w dziedzinie sensacyj zmysłowych spotyka się oso
bniki, których niezdolność w danym zakresie dochodzi do granic 
zupełnego idyotyzmu. Ja k  wiadomo, byw ają ludzie dotknięci wy- 
raźnem zboczeniem na punkcie odczuwania węchowego, inni dotyk 
mają nader słabo rozw inięty, inni jeszcze nie umieją słyszeć lub 
widzieć. Z drugiej strony nadzwyczajna wrażliwość i przenikli
wość postrzegania w yraża się najbardziej stanowczo przez ogro
mnie dosadne ujęcie rysu indywidualnego w uproszczeniach, do 
czego dochodzą w swych utworach niektórzy artyści. Umieją 
oni z mnóstwa szczegółów drugorzędnych, przypadkowych i obo
jętnych wybrać jedynie konieczne, najważniejsze i w kilku kres
kach wyrazić najdokładniejszą podobiznę człowieka. Uproszcze
nia tak ie  idą nieraz niezmiernie daleko i są one właściwością 
przedewszystkiem  karykaturzystów . Takiem u Caran d'Ache’owi, 
jednem u z najsłynniejszych w dobie dzisiejszych artystów  tej ka- 
tegoryi, wystarczy nieraz umieścić w kółku trzy  cztery kropki, 
jakąś kreskę i przecinek, ażeby kółko takie przypom inało głowę 
danej osobistości, głośniej i dobitniej, niż sumienna kopia tej sa
mej fałowy, ujętej z całą dokładnością, jako  bryła o pewnych okre
ślonych wymiarach, proporcyach, o pewnern znamiennem załam a
niu się płaszczyzn i linij silniej i wymowniej, niż „udane11 zdję
cie w najpierwszorzędniejszym  zakładzie fotograficznym.

Musze; się tu jednak zastrzedz, co rozumiem pod słowem 
karykatura, gdyż z pojęciem tein najniosłuszniej powszechnie iden
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ty fiku ją koniecznie jakąś przesadą i potworne w ykoszlaw ienie 
kształtu . K arykatura je s t  właściwie tylko charakteryzow aniem  
a outrance, jak  to określił R obert de la Sizeranne.

Zapewne, wypaczenie kształtu  naturalnego, przesada w za
znaczeniu proporcyi, wszelkie złośliwe podkreślenia, cała ta  okro
pna teratologia, na jak ą  się tylko fantazya ludzka zdobyć może, 
a na co pozwalają sobie artyści gwoli silniejszego zaznaczenia da
nych stron charakteru—jes t jednym  ze środków, ale nie jedynym  i ko
niecznym. K arykatu ra  w ewolucyjnym swym pochodzie przeżyła już 
to stadyum w przeszłości, a dzisiejsi artyści potrafią „charakteryzo
wać11 ogromnie dobitnie bez uciekania się do urągających logice wy- 
koszlawień. Od czasów H ogartha i Gavarniego zrozumiano, że kary
katurzysta  nie obniżając siły w yrazu swych ironicznych koncepcyj, 
może utrzym ać się w granicach najnaturalniejszego przedstaw ie
nia kształtów  rzeczywistych przedmiotu. Słynni też karykaturzy
ści dzisiejsi, jak : Forain, W illete, Gibson, Tenniel, Leech, Sclilitt- 
gen i inni nie pozwalają sobie na najm niejszą szarżę, a rysując 
figury  wupółczesne w najdoskonalszych proporcyach wypow iadają 
przecież całą myśl swoją z należytą siłą i temperamentem.

Czasami wprawdzie, w portrecie zwłaszcza, umyślna potw or
ność, tendencyjne wykoszlawienie form spraw ia, że po rtre t przez 
to właśnie staje się uderzająco podobny. J e s t  to wynikiem przeni
kliwości artysty , który  umiał tak  podpatrzeć i podkreślić w karyka
turze to mianowicie rysy charakterystyczne, ażeby wywołać ró
wnie narzucające się przypomnienie danej osoby.

Analizując tedy istotę talentu portrecisty  urodzonego, można 
chyba zgodzić się, iż powinien 011, prócz wielu innych, zawierać 
w sobie i to pierw iastki, które stanow ią o talencie karykaturzy
sty, to je s t  przedewszystkiem  przenikliwość w odgadywaniu naj- 
znamienniejszych rysów indywidualnych i zdolność syntetycznego 
ich ujęcia. Oczywiście kardynalna różnica polega na tem, że 
pierwszy zdolności tych nie wyzyska w tendeneyach zaprawionych 
złośliwością, ironią, lub drwinami, co stanowi przym iot i zadanie 
artystyczne drugiego.

Dzisiejsi karykatu rzyści-syn tetycy , jak  wspomniany wyżej 
Caran d’Ache, jak Sem, Ibels, Nicholson, Gapiello, często istotnie 
kilku dotknięciami pędzla, jednym  zręcznie rzuconym kleksem, 
odtw arzają wyborne podobizny znanych i poznawanych powszech
nie osób. Ludzie ci, mocą swych szczególniejszych w tym kie
runku usposobień i odpowiedniego wyrobienia, dochodzą do wprost 

zdumiewających, wprost nieprawdopodobnych uproszczeń. Zresztą  

wynajdywano przez nich znaki na wyrażenie jakiejś popularnej
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osobistości ze św iata politycznego, artystycznego lub naukowego— 
znaki, pozornie proste, niby hieroglif egipskiego skryby, stają  się 
własnością ogółu i każde dziecko w edług ich wzorów z najw yż
szą łatw ością powtórzyć może portre t Bismarka, Wilhelma, Pre
zydenta Carnota, G revy’ego i kilka innych bardziej szczęśliwych 
kreacyi w tym  kierunku.

Jeżeli zatem kleksy jakieś, kształtem  tak bardzo dalekie od 
rzeczy, które mają przypominać, jak  naprzykład nos, oczy i usta 
w postaci czterech kropek, ogólnie wzięte, w yw ołują przecież w i
zyę osoby tej a nie innej, to dowód oczywisty, że wrażenie po
dobieństwa leży po za sferą realistycznego przedstaw ienia bryły, 
ale nie po za realistycznem  przedstawieniem  osoby. Leży ono 
w syntetycznem  ujęciu pewnych charakterystycznych stron mode
la, istniejących w rzeczywistości, dla których artysta  odnajduje 
swoje własne formy uzmysłowienia.

Takim jest wszelki szkic najogólniejszy. Jeżeli zatem w dal
szym ciągu malarz lub rzeźbiarz, wykończając portre t zbliża się 
do pełnego plastycznego przedstawienia, przez wprowadzenie po
zostałych szczegółów, to jeszcze w szczegółach tych uczyni od
powiedni wybór, ażeby, stosownie do tkwiącej w wyobraźni syn
tezy, odpowiednio najważniejsze podkreślić i uwypuklić. Odczuw
szy, czy wyrozumiawszy głębiej charakter zasadniczy pewnej oso
bistości, wytw arza on w Bobie niby wzór jej doskonałego portre
tu, niejako ideał, do którego w czasie całej roboty świadomie 
dąży. Pielęgnując w wyobraźni dokładne, żywe wspomnienie 
ostatecznie zdecydowanej syntezy, nie je s t  już bynajmniej niepo
kojony przejściowemi zmianami, jakim  model chwilowo podlega.

Wobec tego może model, zmęczony pozowaniem przez długie 
godziny, nudzić się niemiłosiernie, kręcić na fotelu, krzywić, po- 
ziewać, a, wreszcie usnąć na dobre, przez co niew ątpliw ie ogrom
nie traci na wyrazie, nie mniej przecież artysta , pomimo, iż ma 
przed sobą nader prozaicznie drzemiącego pana, z w argą odętą 
lub rozchylonemi niemądrze ustami, tworzy, dajmy na to, natchnio
nego poetę, dumnego władcę, mówcę pełnego zapału, zadumanego 
głęboko myśliciela, gdyż widzi ciągle syntezę wrażenia zasadni
czego. Studyując bryłę na tym nudzącym się w danej chwili pa
nu w szczegółach kształtu , barwy i światłocienia, portretuje .je
dnak człowieka żywego, tak jak go poznał, w najpełniejszym wy
razie jego  istoty.

Tak właśnie, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, powsta
je  dobry portret, to je s t  podobny, żywy, plastyczny i pełen cha
rakteru, taki tylko bowiem za dobry uważany być może. Nie
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mniej przecież je s t 011 mimo wszystko tak pogardliwie przez pe
wnych estetyków  zwany realistyczną kopią natury. Zważywszy 
jednak dokładniej okoliczności i rzeczowo zbadawszy warunki po
w stawania tego rodzaju kopii, wypadnie, że pogarda owa nie je s t 
bynajmniej uzasadnione.

P o rtre t zatem, biorąc najogólniej, je s t wynikiem indywidual
nej czynności wyborczej, specyalnie w tym kierunku uzdolnione
go a rty sty—czynności, k tóra najściślej mówiąc, je s t w łaśnie isto 
tą  wszelkiej twórczości artystycznej. Jeżeli do nieodzownych, wy
żej określonych przedmiotów dodamy jeszcze zalety czysto malar
skie, jak  poprawny rysunek, koloryt harm onijny i soczysty, mięk
kie modelowanie, tudzież pewien wdzięk i dekoracyjność, w skom
ponowaniu całości, to staje się 011 bezwzględnie wysokiem dzie
łem sztuki. Płonne są zatem obawy tych wszystkich, k tórzy wobec 
rozpowszechnienia się fotografii, zapowiadają rychły a całkow ity 
upadek tego działu sztuki, lub wróżą mu jakieś radykalne, daleko 
idące przeobrażenia.

Jakkolw iek rzeczywiście z powodu ogromnych ułatwień, ja 
kie przynoszą coraz to bardziej zdumiewające wynalazki fotogra
ficzne w sprawie otrzym yw ania konterfektów  drogich i mniej 
drogich nam osób, portreciarstw o, jako przemysł, upada niew ątpli
wie, jako  specyalna gałęź twórczości artystycznej jednak pozosta
nie na zawsze tem, czem było przed wiekami, w chwili najw yż
szego swego rozwoju.

Zapewne, wobec niesłychanie szybkiego postępu techniki re
produkcyjnej, wobec istotnie bardzo pięknych odbić fotograficz
nych, jak  dajm y na to doskonałe pod względem głębokości tonu 
pigmenty, lub smaczne i eleganckie karty  albumowe na papierze 
bromo-srebrnym, zapotrzebowanie na portre ty  „ręczne" znacznie 
się zmniejszyło. Nie powtórzy się już zapewne to, co działo się 
przy końcu wieku XVII I ,  kiedy formalna mania portretow ania 
się, grasująca epidemicznie wśród wielkich i małych św iata tego, 
w ytw orzyła całe zastępy wyrobników, którzy, włócząc się od dwo
ru do dworu, ofiarowywali swoje talenty  i umiejętności na usłu
gi jaśnie wielmożnych, wielmożnych i zwykłych mościpanów, pra
gnących rysy swego oblicza przekazać potomności. Ale d/.iś pię
kny portre t Pochwalskiego lub Lenca, czy W histlera lub Nergen 
ta, jest zarówno dostojnem dziełem sztuki, jak były niem przed 
kilku laty portrety  Horowitza, Lenbacha, Bonnata, jak  dawniej 
jeszcze Rodakowskigo i Ingresu, jak  przed stu laty Lawrence’a, 
(iainsborougli/a, Reynolds a i pani Yigće Lc Brun, jak  przed dwu
stu kilkudziesięciu Velas<|ucza, Rem brandta i Van Dycka, jak  da-
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wniej jeszcze Leonarda da Vinci, jak Cranachów, Holbeinów, Van 
Halsów, Dtlrerów, Memmlingów, Van Eycków i tych wszystkich, 
którzy zapisali ni«j niezatartem i zgłoskami w dziejach sztuki, jako 
kopiści tej natury, której na imię człowiek.

*

* *

Myślę, że w ten sposób oświetlona idea portre tu  pozbawia 
go znaczenia symbolu i czyni czemś bardzo bezpośrednim. Dla 
tego też bezwątpienia pospolite wym aganie podobieństwa nie mo
że. ubliżać dziełu sztuki, ani obrażać szanującego sic; a rty sty  Ale 
z drugiej strony, mówię to na zasadzie licznych obserwacyj, s ta 
wiając sprawę tak kanciasto, narażam  artystów  na pewne kolizye 
z niew yrobioną artystycznie publicznością. Otóż w tym razie nie
odzowno jes t małe zastrzeżenie.

W doskonale podobnym portrecie, jak  drw ił Ruskin, kot na
wet pozna {tana swego, ale jakiem i drogam i podobieństwo to się 
osiąga, to wiedzą dopiero utalentow ani i specyalnie wyrobieni 
w swym zawodzie portreciści. Tymczasem bardzo niewiele por
tretujących się pań i panów odmawia sobie przyjemności dawania 
artystom  wskazówek, jakoby niezawodnie prowadzących do celu. 
N iewątpliwie zdarza siej, że pewne uwagi mogą nawet być bardzo 
trafne, najczęściej jednak pochodzą z grubej nieznajomości rzeczy, 
a wskazania są wprost niewykonalne. Upośledzenie w zakresie 
umiejętności widzenia, o czem wyżej wspominałem, dochodzi cza
sami do granic nieprawdopodobnych. Znałem jegomościa, k tóry 
absolutnie nie rozum iał skróceń perspektywicznych. Otóż pan ten, 
jakkolw iek przyznawał, iż zupełnie je s t podobny na portrecie ma
lowanym przez jednego ze zdolniejszych naszych artystów , miał 
przecież pretensye, że nie zrobiono mu drugiego ucha. Nie po
m agały dowodzenia, że w głowie zwróconej w trzech czwartych 
drugiego ucha widzieć niepodobna. .Jegomość prowadził malarza 
do lustra  i pokazywał mu dwoje uszu ... jak  wół. Oczywiście jes t 
to przykład niezmiernie krańcowy, choć oparty na najzupełniej 
autentycznem wydarzenia. Dzieją się jednak rzeczy na ziemi, 
wobec których stajem y zdumieni, onieśmieleni i bezradni, jak  wo
bec zjawisk nadprzyrodzonych. Tysiące innych przykładów  mniej 
jaskraw ych, jak  wymagania rozjaśnienia policzków w cienia i t. p.>



możnaby przytoczyć na dowód, że wskazówki podobne są zby
teczne.

Drugiem źródłem nieporozumień bywa zbytnie podobieństwo 
portretu.

Osoba znająca siebie z fotografii, do której pozowała z usta
mi „w ciup“ i z „przyjemnym wyrazem tw arzy," miewa pretensye, 
jeżeli tego nie odnajdzie w portrecie, zrobionym przez szczerego 
artystę. Winne tu  je s t  bezwzględne zaufanie do podobieństwa 
fotograficznego, co je s t bardzo rozpowszechnione, a jednocześnie 
bardzo zawodne, pomimo niezaprzeczonego objektywizm u aparatu.
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D w a  p o s e l s t w a  w  r .  1 6 5 4 .)

W czasie trak tatów  pod Zwańcem lian zaproponował królo
wi wspólną w ypraw ę na Moskwą, k tóra wojną Polsce groziła. 
Zaręczał, że Kozacy wezmą w tej wyprawie udział, bo iść muszą 
tam, gdzie im rozkaże.

Król i senatorowie przyjęli tę  propozycyę i postanowili nie
zwłocznie wyprawić posła do cesarza tureckiego, celem odnowie- 
w ienia przymierza, pomimo że Porta przyjęła Kozaków w poddań
stwo. Pragnęli komu innemu sprawić zabawkę wojenną, a sobie 
odpoczynek.

Gdyby się powiodło obrócić Kozaków na Moskwę, Rzpltn 
mogłaby uspokoić i odzyskać Ukrainę, a przy wojennem szczęściu 
rozszerzyć znacznie swoje granice. Gdyby zaś .Chmielnicki nie 
chciał ruszyć na Moskwę i w ton sposób rozerw ał ligę z Tataram i, 
Turcy a sprzym ierzona z królem odmówiłaby mu pomocy.

') Źródła: Kkspedycya legacyi, Bie^anowskiemu dana, we Lwowie, lt 
stycznia 1(151, /. listami królu do sułtana, wezyra i kajinakana, /, listami kan
clerza do wezyra i kajmakuim, oraz z instrukcyij dla posła. Rps. Ossol. .Nii 227, 
k. 1 3. Instrukcya oddrukowana w Ainb. Grabowskiego, Oj. Spoin. I. i)lt 
/, dalu 11 stycznia, znajduje si<; także w Wpisie Itibl, Dzieduszyckich we Lwo
wie: Teki Godlewskiego, VI. 2!), z mylną datą 2 stycznia 1(151.

List liieganowskiego do króla ''li marca 1654. Teki Narusz, ad. an.
List Bietf. d o  k a n c l e r z a  k o r .  b. d .  (5 k w i e t n i a )  R p i s  w  z b i o r a c h  A le k s .  

( S z o ło w s k ie g o :  1’o m u i k i  b i s t .  p. 510— 520.
Re.lacya Bieg. /, Konstantynopola 12 kwietniu 1654- po włosku, Rpis. 

Ossol, M  MO, str. 1.
Kopia listu Miastkowskiego (?), sekretarza legationis, do podkomorzego 

lwowskiego /, Konstantynopola, 18 kwietnia 1654. Teki Narusz, ad. an.—Pra
wdopodobnie Aleksander Miaskowski, syn Wojciechu, podkomorzego lwoW>>
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Pojawienie się posła [tulskiego w Konstantynopolu było do
wodem, że król porzucił plan wojny z Turcyą i że liga, którą za
warł w zeszłym roku z hospodarami i z Rakoczym, nie grozi 
niebezpieczeństwem. Porta, zawikłana w ciężką wojnę z Wene- 
cyą, pożądała spokoju. Ale czy zechce porzucić kozaków, których 
za swoich poddanych uważała, czy zechce zawrzeć trwałe przy
mierze z Rzpltą—to zależało od stosunków i od zręczności posła.

Mianowany wielkim posłem do Turcyi Mikołaj Grzymała, 
Bieganowski, chorąży lwowski, był jednym z tych mało nam dotąd 
znanych typów szlacheckich, którymi stała Rzeczpospolita.

Czujny, obrotny i nieustraszony, łączył ze wszystkiemi zale
tami starego, doświadczonego żołnierza przymiot, nie tyle rzadki 
u nas, ile zawsze nie dosyć ceniony: zdrowy rozum—źrenicę spraw 
publicznych i prywatnych, rękojmię wszelkiego powodzenia.

Większą część życia spędził w obozie, jako pisarz, strażnik 
polny, pułkownik, ob oźn y ...1) Pod Beresteczkiem i Zwańcem regi
mentem cudzoziemskim dowodził.

Poznał się na nim hetman Koniecpolski, który go do poselstw  
zagranicznych używał. Po gorzyńskiej potrzebie wysłał młodego 
człowieka do elektora brandenburskiego w sprawie hiberny, po 
Ochmatowskiej w r. 1644 po raz wtóry do Konstantynopola. Wró
cił do króla Władysława IV z czauszem tureckim, proszącym
0 potwierdzenie pokoju.1*)

Na sejmach, sejmikach i komisyach wojskowych, w boju
1 w czasie pokoju, męstwem i zdrową radą ojczyznę ratował. 
A taką miał bystrość w interesach i zawziętą naturę mazurską,

który posłował do sułtana Ibraliima, u może hukasz, podstoli czy podsędek 
lwowski, bo Miastkowscy nieznani.

Posłuchanie dane Bieganowskiemu. List do kanclerza kor. li. d. (-■"> 
kwietnia). Ainlt. Grab. Oj. Npom, I. !)(>.

Hieganowski do królu z Konstantynopola 26 kwietnia 1654. U pis. Ossol. 
JVó 18!) p. 6! 17.

Mieganowski do Rakoczego z Konstantynopola 28 kwietnia 1654. Szila- 
XĘyi Aleks.: 'rranssylvania et Helium lioreo Orient,ale. I. p. ;!17.

Nlarowolski: Dwór cesarza tureckiego.
Monarchia Turecka, opisana przez Hi kota. sekretarza posła a n g ie l s k ie g o  

(na podstawie informaoyi Woj. Bobowskiego, który 1!) lat na dworze Otto- 
niatlskim bawił), tłómuezona i drukowana w Słucku 1678. Hammer V.

') Później kasztelan podlaski, a wreszcie kaszt,elan kamieniecki, mostow- 
ski i janowski starosta.

") Memoriale Albr. Radziwiłła, luty 1644. Za ttj usługę /,!. otrzymał.



laki przy tom umysł spokojny, że każdą przeszkodę z największą 
łatwością usunąć potrafił, każdą trudność pracowitością pokonał
i w każdej sprawie korzyść dla Rzpltej i pożytek dla siebie wy
nalazł. Oszczędny i gospodarny, nie tylko się sam wykupił z dwu
letniej niewoli tatarskiej (po porażce korsuńskiej), ale znaczny ze
brał majątek, z którego klasztory i kościoły fundował, ubogich 
poddanych wspierał, szpitalom i zakonnikom wiele świadczył. 
„Ten dzień — mawiał — u mnie szczęśliwy, w którym żebrakom 
Chrystusowym co dobrego uczynię."

Ciasną miał kieszeń na niepotrzebne wydatki, a czczą para
dą się brzydził. Senatorskiej godności, z wielkimi kosztami po
łączonej, przyjąć nie chciał, a w testamencie zarządził pogrzeb 
ubogi, bez mów pochwalnych i bez nagrobka.')

Dowodem jego wartości była gotowość, z jaką się podjął lo- 
gacyi tureckiej w roku 1653,2) kiedy Porta stała stanowczo po 
stronie Chmielnickiego, a stanowisko posła było nie tylko trudne, 
ale i niebezpieczne na tym d worze, gdzie trudno było przewidzieć, 
na jaki humor trafi i co go spotkać może; gdzie przed brutalną 
zniewagą nie chroniło żadne prawo ani uświęcony obyczaj, żadne 
tytuły i godności, ani wspaniałość wystąpienia, jeśli sama osobi
stość nie budziła respektu. Ale nikt nie obrazi rozumnego czło
wieka, na którego czole napisano „kto po moją głowę przychodzi, 
swoją mi przynosi."

Na razie wyprawa poselstwa, została wstrzymaną, z powodu 
wojny w Multanach i W ołoszczyźnie, w której llzplta brała udział. 
Dopiero 11 stycznia IR54 r. we Lwowie odebrał ekspedycyę. 
W listach uwierzytelniających do sułtana i wielkiego wezyra, pi
sał król, że wysyła w charakterze wielkiego posła swego ukocha
nego, poufałego dworzanina, zręcznego i sumiennego człowieka, 
dobrze już Porcie znanego z wielokrotnie odbytych legacyj.8)

') Życiorys Hieganowskiego, wyjęty z mowy pogrzebowej |>. t.: „Her
kules polski, Mik. Hieganowski, pr/y fimernliiyni akcie w kościele lwowskim 
()<>. Reformatów, 1074, 21 sierpniu, reprezentowany, przez X. Konstantego 
Przystało wskiego.“ W Krakowie a Szedla.

*) Biegammus ad portam Ottomanieam sine procrastinat.ione e,xpeditus 
antę li sta Paschalia... ex aerario publico pccimia numerata. Temberski p. 221 
(4 aprilis lf)5.'t).

“) Hammer (V. twierdzi, że posłował poprzednio dwa razy: naj
przód przywiózł lisi hetmana Koniecpolskiego, donos/,ący o zwycięstwie pod 
Ochniutowem; następnie przybył z życzeniami po wstąpieniu na tron Moham
meda IV w r. Uiłi), Ale takiego poselstwa w r, 164!) nie było.
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Wyruszył ze Lwowa w końcu stycznia') z niemałym tabo
rem wozów, z jedną chorągwią służałych i karnych ludzi, nie 
strojnych, ale uczciwie uzbrojonych i odzianych. Zabrał ze sobą 
kilkoro paniąt, którzy z korzyścią dla Rzpltej podróż tę z nim 
odbyć mogli, a z nimi—najzdolniejszego oficera, młodego pułkowni
ka .lana Sobieskiego,2) starostę jaworowskiego, chcąc mu dać spo
sobność poznania dworu cesarskiego i zbadania tajemnic potęgi 
tureckiej. Wynajął kupców, którzy mu towary gdańskie w Turcyi 
a tureckie w Polsce i w Gdańsku sprzedawać mieli, i przywiózł 
pieniądze z legacyi,3) na której inni substancye swoje tracili, bo 
powróciwszy, zaraz kościół i klasztor dla Reformatów we Lwowie 
(dziś św. Kazimierza- Sióstr Miłosierdzia) budować zaczął,4) gdzie 
leży pochowany.6) Fundował trzy klasztory dla tych zakonników, 
tak pożytecznych i potrzebnych dla duszpasterstwa na Rusi.

W .lassach dłuższy czas zatrzymać się musiał, aby przyśpie
szyć wysyłkę posiłków wojennych i zebrać informacye o osobi-
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') I’. Bieganowski do Turek w poselstwie wyjechał, z którym kilka pa
nini. wyjechało i p. Sobieski, starosta .Jaworowski, .łan Atel Majer do Rekto
ra Akademii Krak. ze Lwowa, 30 stycznia 1054. Ks. Pam. Michałowskiego 

p. 721.
«) Zdaje si(;, że Sobieski zdecydował sit; dopiero w ostatniej chwili wy

jechać z Bieganowskim. „Wojnu do Moskwy pewna, zaczein droga do Turek 
rozwlekła si<;, a zwłaszcza .1MI*. staroście Jaworowskiemu, człeku zacnemu 
i najwyższemu pułkownikowi przed p. Bieganowskim czapkować, coby musia
ło być.11 Andrzej Żółkiewski do ks. w-dy krakowskiego ze Lwowa 7 stycznia 
1054. Wpis. Ossol. .M 1848, k. 5!). Kluczycki str. 132.

:l) Bieganowski pecuniam pro legatione datam non absumpsit oh par- 
cas impensas atąue mercaturas, quas tractavit in itinere. Tembersld p. 287.

4) W kruchcie kościoła czytamy napis: Quisquis ades, benedicito Deum, 
ad cuius gloriam einsquo gloriosae Mutris Virginis Mariac et Serapbici pal riarci.ae 
Francisci honorem hanc sacram aedem ope manu nninificentia posuit Nicolaus 
Bieganowski vexilifer (listrictus Leopoliensis i-i i ni sua coniugę Ursula de Kro- 
snów a. d. 11>56.

“) W kościele Sióstr miłosierdzia, po prawej stronie od wejścia, znajdu
je si<j nagrobek Bieganowskiego, marmurowa tablica /, napisem, że umaiłt 
w r. 1(101, mając lat 73. Nad tą tablicą, według opisu Zinera z r. 1827 (Rps. 
bibl. Pawlikowskiego M  118), znajdował sit; portret Bieganowskiego w zbroi, 
a pod napisem herb (trzymała. Portretu obecnie niema, herb umieszczono 
nad tablicą grobową żony Bieganowskiego, Urszuli Krosnowskiei (zmarłej 
w r. 10!)8 w 78 roku życia), herb zaś Urszuli umieszczono nad tablicą Biega

nowskiego.
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stościach wpływowych w Stambule, o agentach i protektorach ho
spodara, z których pomocy miał korzystać.

Tu dowiedział sit; o zdradzie Chmielnickiego i o poddaniu 
Ukrainy carowi. ) Hospodar był przekonany, żo hetman kozacki 
działa w porozumieniu z hanem i pragnie Lupula osadzić na tro 
nie wołoskim. Spodziewając sit; z pomocą Bieganowskiego wzmo
cnić swoje stanowisko i pozyskać zaufanie ministrów ottomań- 
sk ich ,a) służył mu na wyścigi: wysłał natychm iast posiłki do obo
zu hetm ana k o r.,8) a do Chmielnickiego w ypraw ił posła na prze
szpiegi z doniesieniem, że i 011, hospodar, gotów poddać sit; 
carowi.

Postępek Chmielnickiego u łatw iał zadanie Bieganowskiernu, 
ale zarazem przynaglał do pośpiechu. .Jechał z Sylistryi bez od
poczynku, ale dla niewymownie złej drogi i niezwyczajnych śnie
gów na Bałkanach, dopiero 29 marca stanął w stolicy.

.Jal<o curiosum donosił królowi, że mu dano czystą i wygo-

Hospodar pisał do króla z .Inss 22 lutego 1(158, że 18 lutego odebrał 
wiadomość, jako kozacy w Raszkowie nad Dniestrem przysięgali carowi, 
a Moskale dla odebrania hołdu po różnych miastach się rozjechali. Archiw. 
” 1. War. Essenciule Tatar, 2H. Że Biegunowski dowiedział się w .lassach
0 poddaniu Ukrainy carowi, świadczy ostatni ustęp listu jego, pisanego do 
króla zaraz po przybyciu do (Jarogrodu.

") G. Giustiniuni do senatu weneckiego z Wiednia, 28 marca 1058. 
Hormnzaki Documente Vol. IX., part. 1, p. 51. Doniesienie Reningera, jakoby 
król żądał zmiany w paktach z Fortą, mianowicie punktów 4, (1,8,!), dotyczą
cych Wołoszczyzny (aby Ta tarom nie pozwalano osiedlać się w Wołoszczyźnie
1 w Iłudziakach, aby wydawać rozbójników, aby hospodarowie zostawali w sto
sunkach przyjaźni i usłużności z Rzpltą, aby poddani króla minii wolny han
del i spław na Dniestrze do Akerinanu) stoi w sprzeczności z instrukcyą Bie
ganowskiego: „Pilnie przestrzegać ma poseł, żeby paktu, które będzie odbie
rał od Borty, wedle dawnych pakt były napisane i żeby ostry warunek uczy
niła Portu, aby więcej Ta turo wie kozakom nie pomagali.“ Zmiany, o których 
donosi Reninger (Hormnzaki Kragmente zur Ueschic,lite der Rumaenen, III, ad. 
an. 1655), były prawdopodobnie życzeniem hospodara, które poseł przyjął ad 
considcranduin.

:l) Hospodar do hetmana Potockiego (Jass.y, 25 lutego 1(154). Donosi, 
że posyła 1:100 ludzi i więcej przyśle, gdy z Krymu pomyślną odpowiedź od
bierze. Kssenciule Talar. .Nii 2!), Tenże do hetinuna (.lassy, 17 marcu 1(151). Do
n o s i ,  że posyła 1200 ludzi, a gdy nadejdą chorągwie węgierskie, zaraz je wy
prawi. Tamże .Nii .W, Tenże do hetinuna (.Jussy b. d. 1054). Życzy szczęściu
i donosi, że chorągwie wołoskie już l(l-go ruszyły, aby się połączyć z woje
wodą bracłuwskim. Tamże .Nii 58,



ilu:), gospodę i że przez kilka następnych dni śnieg walił w Kon
stantynopolu.

Pierwszego kw ietnia miał pierwszą audyencyę u wielkiego 
wezyra.

Mohammed Derwisz pasza, „rządca porządku świata, kolumna 
gmachu panowania,“ objął rządy w r. 1 (>53, zobowiązawszy się 
wyprawić flotę do Kandyi, w zakład czego głowę swoją postawił, 
głowę wielką, siwą, z sępiem czołem, ze spłowiałemi oczami i ol- 
braymiemi wąsami, które mu na lędźwie spadały. P ragnął za ka
żdą cenę pokoju, aby skończyć wojnę z W enecyą, a był w naj
większych łaskach u wszechwładnej walidy, matki sułtana i w po
szanowaniu całego dworu. Człowiek czystych rąk, w ielki pan
i znakom ity gospodarz w dobrach swoich na W ęgrzech.

P rzy ją ł posła „bardzo inile,“ punktów legacyjnych uważnie 
wysłuchał i obiecał w jaknajkrótszym  czasie wyjednać dostęp 
do cesarza.

Ceremoniał audyencyi u wezyra, a nadewszystko u cesarza, 
był upokarzający. Turcy chcieli poniżeniem chrześcijańskich po
słów okazać przew agę swoją nad całym światem. Bieganowski 
wiedział, że kto do cudzego domu przychodzi, tem i drzwiami 
wchodzić powinien, jak ie  się znajdują, a jeśli wejście przykre, to 
się bez koniecznej potrzeby nie wchodzi. Znał ceremoniał tu re
cki i p ragnął się doń zastosować, ale s tara ł się uniknąć szykan, 
na jak ie  posłowie chrześcijańscy narażeni byli ze strony zuchwa
łych dworzan cesarskich. W szędzie udany pośpiech i lekceważe
nie. Trudno było nadrabiać powagą, trudno się było skarżyć, gdy 
w gburow aty sposób wkładali kaftany, kiedy wziąwszy posła pod 
ręce z błyskaw iczną szybkością prowadzili go, a raczej nieśli, 
przed oblicze cesarza, ciągnęli za rękawy, zanim złożył ukłon,
i za kark wziąwszy, schylali jego  głowę, że praw ie ziemi doty
kał, a potem podniósłszy go, ciągnęli tyłem , nie odwracając się
i uderzali ni.m o ścianę audyencyonalnego pokoju.

Młody, stary, wspaniały, pokorny, cesarski, królewski poseł... 
wszystko jedno. „Ś w ... czy biała czy czarna, zawsze ś w . S ł u 
żba chciała się przypodobać młodemu władcy, k tóry  nienawidził 
chrześcijan. W 12 roku swogo życia napisał wiersz z przekleń
stwami na wyznawców C hrystu sa .')

Ale przezorny poseł mógł uniknąć tego wszystkiego, a na
wet rozluźnić ceremoniał, jeśli się zawczasu porozumiał z reis

i) Kochowski: (Joinincnturii p. 4. Wiadomość Uj przyniesiono prawdopo

dobnie w r. 1(154.
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cfendim (ministrem spraw zagranicznych) i mistrzem ceremonii, 
jeśli wiedział, gdzie i co komu obiecać. Bieganowski, jak wspo
mniano, miał ciasną kieszeń, ale nie żałował, gdzie była potrzeba.

Audyencya u cesarza nie miała wpływu na przebieg posel
stwa, budzi jednak ciekawość z powodu obecności Sobieskiego. 
Chciałoby się iść śladem wrażeń, jakich mógł doznać, stanąwszy 
przed obliczem potęgi, którą miał później obalić.

Młody pułkownik wyjechał do Konstantynopola — jak twier
dzi Kochowski — przebrany i pod obcein nazwiskiem, ale został 
poznany i z trudnością udało się go wydobyć z matni tureckiej’. 1)

Nie znajdujemy żadnej wzmianki o tem w relacyach posel
stwa. Maskarada taka byłaby z ujmą powagi posła i Rzpltej, 
która z obowiązku uwiadamiała Portę o składzie poselstwa — by
łaby niepotrzebną zabawką, bo we Lwowie wszyscy wiedzieli, że 
wyjechał,*) a na dyskrecyę kupców, służby i orszaku poselstwa 
spuszczać się było trudno. Być może, że zwiedzając miejsca dla 
cudzoziemców i chrześcijan niedostępne, występował incognito, 
ale urzędownie przyjmowany był—jak świadczy relacya sekreta
rza poselstwa—pod własnem nazwiskiem.

Wspaniały ten 26-letni młodzieniec, jakby z innej zstąpił 
planety, przejmował podziwem, a niepohamowaną, lwią pewnością 
siebie ubezwładniał ludzi. Syn wiosny, żywy jak iskra, świeży 
jak wiatr poranny—ogniste zjawisko kąpane w słońcu, drgające 
słońcem, z płomiennym wzrokiem, co mu całą twarz zasłaniał... 
Z czoła biło dostojeństwo, oczy potęgą władzy gorzały; grzeczno
ścią i hojnością promieniał. Każdy ruch, wdzięczny giest, uprzej
mo słowo, spojrzenie było rozkazem nęcącym do posłuchu.

Na dworze tureckim wiedziano, że to był syn kasztelana 
krakowskiego, spadkobierca sławnego Żółkiewskiego, Daniłowi- 
czów, Sobieskich, jeden z najbogatszych panów Rzpltej, którego 
babka 200,000 talarów za głow ę męża swego Porcie zapłaciła. 
Przybycie jego mogło obudzić podejrzenia, ale sądząc ze zwycza
jów innych dworów europejskich, te nadzwyczajno względy ze 
strony sułtana, o których kilkakrotnie wspomina Bieganowski, 
przypisać można obecności młodego możnowładcy. Wszechwła-
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') Tum <|u<• sucurius iret rcdiretiiuu, oru rt habitu dissimulato, alium 

sir non (| u i rssH, (lici Miist i n u i I... ner diu latoro poterat sub alieni norninis 

inyolucro... suspioioiioin inox inctuin inicecru Harbaris... Sobicscio liuneti reton- 

tantibiiH Turcis nassa iIla ovolui niinis arduuin 1'uit. VI, llltl.

") Atol Majer /,<■ Lwowa 31 stycznia 1054. Ksitjga pani, Michał. 721.



clna wówczas m atka sułtana, 26-letnia Tarlian walida, wysłała 
na przyjęcie poselstwa szw agra swego, dowódcę spahów Petak- 
paszę, a jego sprawozdanie, jak  się pokazało, obudziło jej cieka
wość—tem silniejszą, jeśli była niegdyś poddanką Rzpltej i pocho
dziła z województwa rusk iego .1)

5 kw ietnia w sam dzień W ielkiejnocy, z brzaskiem dnia, wpa
dło kilkudziesięciu czauszów przed kw aterę poselstwa. P rzyw ie
dli 10 koni cesarskich i prowadzili posła przez ulice, gdzie wonne 
zioła dla odświeżenia pow ietrza palono, do pałacu cesarskiego, 
do wielkiego seraju.

W pierwszem podwórzu, obok starożytnej chrzcielnicy, ka
zano im zejść z koni, a posłowi wybrać 12 towarzyszów dla po
witania cesarza.

Ruszyli przez drugą bramę do pałacu Dywanu, gdzie icli cze
kał w. wezyr z ośmiu wezyrami i starszyzny nie mało. Tam za
raz trzy okrągłe stoły wniesiono. Siadł do pierwszego w. wezyr 
z posłem, z Mustafą wezyrem i Amurat paszą, kapitanem morza. 
Starosta Jaworowski, wojewodzie smoleński i sekretarz legacyi 
Miaskowski, usiedli z innymi panami tureckimi przy stole po pra
wej ręce. Wniesiono IN potraw na wielkich, porcelanowych puł- 
miskach. Na gankach przed Dywanem 120 ludzi poselskich go
szczono.

Przez cały czas tego wczesnego, dobrą godzinę trwającego, 
śniadania, cesarzowa matka z cesarzem przypatrywali się gościom  
swoim przez żaluzye okna, umieszczonego w sklepionej sali Dy
wanu. Gdy odeszli na górne pokoje, podniósł się w. wezyr, 
a dwaj marszałkowie ze srebrnemi laskami powiedli posła przez 
galerye na trzecie podwórze. Stanęli pod gankiem obok cesar
skich pokoi, gdzie zaraz dworzanie dwanaście kaftanów, ze złoto
głowiu z różnemi figurami ptaków i innych zwierząt, na nich 
włożyli, na co cesarz z matką z górnego okna poglądał.

Dokoła podwórza wznosiły sic; wspaniałe gmachy z ganka
mi, pod którym i stało jak ie  6000 zbrojnych ludzi: janczarów , czor- 
basziów, spahów, czauszów, w porządku i wielkiem milczeniu, jak-
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#) Tuliis Miglio F. <1. nazywa ją: sułtana Arse natmrdella Rossia rossa 

subdita doi Polachi, fu giovinetta pressa dai Tatari e transportata a Constan- 
tinopoli, rento sohiava d’im tal Klir Suleinian hassa, ąnale per la soaj|belleza, 
stiirunidola degno prosonto per un monami Ottomano l’invio al Seraglio dove 

ranno 1(182, 2 di Oennaro, versa la inozza notte partori il vivente G. 5. Ham
mer VI, 222. Kochowski (Comentarii p. it) pisze, że była CEerkieską z Kolchidy.



by nikogo nie było. Słychać było szmer wodotrysków i świer
got latającego ptastwa.

Pokazywano im mieszkanie kobiet po drugiej stronie pod
wórza, wieżycowe pokoje z kryształu górskiego, skarbiec pod sy
pialnią cesarza, pełny sztab złotych i kul ze złota ulanych, biblio
tekę, w której leżało 120 ksiąg Konstantyna W. w srebro i dro
gie kamienie oprawnych, po dwa łokcie długich, pisanych złotemi 
literami...

Wreszcie pojawił się wielki wezyr cały w purpurze. Szedł 
do cesarza oddawać polskie upominki i przygotować go na przy
jęcie poselstwa.

Na dany znak wprowadzono Bieganowskiego wraz z tłóma- 
r.zem do wielkiej sali, pełnej dworzan i białych rzezańców stroj
nych nad przepych, a stamtąd galeryą do loggetty, gdzie stał 
olbrzymi rzezaniec z dobytym mieczem. Wszędzie posadzki po
kryte kosztownym haftem jedwabnym i zapach wonny przenikający.

Znalazł się wreszcie na środku cesarskiego pokoju, na aksa
mitnym, karmazynowym kobiercu, haftowanym złotem ciągnionem
i drobnemi perłami—pod olbrzymią gałką złotą, osadzoną w dro
gie kamienie, z której, niby dach namiotu, szły długie sznury pe
reł uryańskich, bardzo wielkich. Złożywszy obowiązkowy ukłon, 
cofnął się do ściany.

Dwunastoletni Mohammed IV „cień Boga, rozdawca wszyst
kich koron na świecie," siedział na wezgłowiu cudownie bogatem, 
od dyamentów ledwo, że nie zgorzał. Nio można go było zrazu 
dobrze widzieć w słońcu szczęścia i potęgi ottomańskiej.‘) Mała 
kreaturka, z twarzą ubieloną, brwi farbowane, oczy wielkie, pod 
jednem okiem gęste biolidło z powodu blizny, którą mu zadał oj
ciec,, kiedy w gniewie rzucił niemowlę do studni.

Przypatrywał się, jak wprowadzano pojedynkiem towarzy
szów posła, w pierwszym rzędzie .Jana Sobieskiego i po raz pierw
szy skrzyżowały sit; spojrzenia tych dwóch wielkich zapaśników 
w przyszłości.

Tymczasem Biegunowski ustami tłómacza winszował młode
mu władcy panowania w długie i szczęśliwo wieki. Oświadczał,
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') Nic można go było dobrze widnieć. Mula kreaturka pisze sekretni'/, 
poselstwa lid. mu Ul, karłowaty...

Sułtan Mohammed IV nr. 7 styc/niu 1(112, wstąpił nu. tron w sierpniu 
1(HH. Mam przed sohij portret tO-letniego cesarza w rycinie l‘. Aubr,yeg<>. 
Inny portret tego sułtana w 2(1 roku życia jest fantazyjny.
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że król, przykładem  przodków swoich, pragnie z nim w dawnej
i nierozerw alne braterskiej zostawać przyjaźni, chce być przyja
cielem jego przyjacielowi, wrogiem jego  nieprzyjaciół, obiecując 
sobie po cesarzu, że wzajemnie dotrzym a statecznej przyjaźni. Po
nieważ jednak w niektórych punktach dawne pakta naruszone 
zostały, prosił poseł o osobną audyencyę do trak tow ania  spraw 
sobie zleconych — poczem punkta legacyjne wraz z listem uwie
rzytelniającym  oddał wielkiemu wezyrowi. Ten pochylając gło
wę, słowami: można już odejść, odemnie będziesz miał odprawę— 
pożegnał posła.

Wracali z seraju wśród okrzyków tłum ów; paszowie, wzdy
chając z podziwienia, winszowali im takiego przyjęcia.

„I mogę powiedzieć bez żadnej przechw ałki—pisał do króla - 
żo byłem przyjęty z niezwykłymi honorami, bo niema zwyczaju 
posyłać posłom konie cesarskie, a co niesłychane, przypuszczono 
12 osób do audyencyi.“

Ale, przybywszy do gospody, musiał dobrze zapłacić za te 
ceremonie masztalerzom cesarskim, czauszom, muzykantom i tym 
co jeść nosili, co pić podawali, co przy umywaniu rąk służyli, co 
izbę zamiatali i tym, co do cesarza p row adzili... T rw ała ta  pro- 
cesya do wieczora.

N azajutrz otrzym ał niepokojącą wiadomość, że do P o rty  zdą
ża poseł moskiewski morzem, a lądem poseł kozacki z tatarskim ; 
że car i Chmielnicki żądają, aby han staw ał po ich stronie, a Ta- 
tarzyn posyła swój konsens na to. Tak połączeni obiecują su łta
nowi oddać w posiadanie obszar Rzptej, jak daleko zechce, i goto
wi są przedłożyć w ystarczające dowody, żo ta  liga ich niegrozi 
Porcie żadnem niebezpieczeństwem, gdyż wojna z Polską nie jes t 
religijną wojną, a przytem chcą dać zapewnienie pod przysięgą, że 
ani jedna czajka kozacka z Donu i Dniepru nie pojawi się na 
Czarnem morzu.

Wieść ta  rozpuszczona niewątpliw ie przez posłańca Chmiel
nickiego, M arkow a1), okazała się fałszywą. Sygnalizowano jedynie 
przybycie posłów kozackich.

Następne 10 dni zeszły na przygotowaniach do traktatów  
z w. wezyrem. Nie posiadamy kopii punktów legacyjnych, po
danych wezyrowi zaraz na pierwszej audyencyi, ale niewątpliw ie 
zredagowane były w duchu instrukcyi. Instrukcya polecała Bie- 
ganowskienm odnowić przym ierze z Turcyą „na podstawie dawnych

') „Akty .lii/,, i Rosii,'1 \, Ku 12, str, 577.



paktów, zaw artych za panowania Zygm unta 111 i W ładysława IV 
bez najmniejszej zmiany, czego miał pilnie przestrzegać." W do
datku miał żądać osobnego artykułu, że T atarzy  więcej Kozakom 
pomagać nie będą.

Zlecono mu ponadto zwrócić uwagę P orty  na niebezpieczeń
stwa, grożące ze strony Chmielnickiego, „który raz cesarza tu
reckiego szuka, drugi raz moskiewskiego, aby tylko każdego na 
rzeczy trzym ał, a wzmocniony do Moskwy się przyłączył, ażeby 
przez potęgę złączonej greckiej w iary mógł potem przez praktyki 
W ołochy i M ultany osiąść. .Jakoż cara moskiewskiego posłowie, 
kiedy się za nim przyczyniali, to deklarowali, że on za wiarę 
grecką wojuje. Skąd łatw o osądzić, że gdyby ruskie państwa, 
wołoskie, multańskie, a przytem  przyległe, które są pod cesarzem 
tureckim , a grecką wiarę wyznają, miały być pod jego  posłuszeń
stwem, pociągnęłyby (Irecyę, Macedonię, Serbską i Bułgarską zie
mię, przezcoby Patryarcha  wzmocnił swoją grandezę."

Ten ostatni punkt instrukcyi, wobec zaszłych wypadków na 
Ukrainie, musiał być zmieniony. Bieganowski uwiadomił wezyra, 
że Chmielnicki poddał się carowi i podniósł wojnę religijną, g ro
żącą niebezpieczeństwem Turcyi i na tej podstaw ie zażądał na 
własną rękę, bo o suplemnencie instrukcyi w relacyach swoich nie 
wspomina'): aby sułtan nakazał hanowi pomagać Polsce przeciw 
Kozakom i Moskwie, która, zająwszy Ukrainę, tem samem wojnę 
z Rzptą rozpoczęła.

Na poczynione punkta w. wezyr nie mógł dać odpowiedzi, 
nie zasięgnąw szy opinii m inistra spraw  zewnętrznych (Reis Kfen- 
diego) i najwyższej władzy duchownej, ponieważ tu i o sprawę 
religii chodziło.

Musiał więc Bieganowski zabiegać i targow ać się w kance- 
laryi reis efendiego, w ekspedycie fermanów i w archiwum pań
stw a (beglik kałami), a przedewszystkiem  u wielkiego muftiego, 
u zastępcy muftiego do spraw politycznych (szeiclml-islam), 
u przedstaw iciela spraw duchownych przy Porcie (telchissdzi)
i u dyrektora kancelaryi wyroków muftiego (fetwa emini). „Tes-
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’) Huciiisk! („O Rog. Ohmielniekom,11 str. IHH), powołując się na P<>1* 
Kor. Metr. (/nosz. Pol. /, Turcyą, »w. 20, pod r. 1(154) pisze, że poseł, im pod
stawie odebranej w Warszawie instrukcyi, przedstawiał Porcie, że Oh. przoduJ 
Ukrainę Moskwie i przysiągł carowi posłuszeństwo ale niewiadomo, czy Hu- 
ciiiski miał przeil soltą relacyę poselstwa, czy też itmtrUkcyę daną posłowi.



te “ w. mufti ego było niezbędne przy zawieraniu pokoju, a dekre
tom jego (fetwa) ani wezyr, ani cesarz sprzeciwić się nie m o g li').

S tarał się z pomocą innych posłów chrześcijańskich uprzedzić 
kozackich i moskiewskich posłów, którym i mu grożono i zapoży
czył się, żeby ująć m inistrów, zanimby Moskale i K ozacy więcej 
ofiarowali a), bo przekupiony Muzułmanin, dawszy raz słowo, za 
żadną cenę nie służył stronie przeciwnej.

Dzięki jego  zabiegliwości na audyencyi u w ezyra (15 kw ie
tnia) załatw ione zostały wszystkie punkta pomyślnie. Ale kiedy 
zażądał emirów do bana, aby szedł z królem na Moskwę, wezyr, 
udając zdziwienie, zapytał:

— Skądże mu ta  powinność?
— Powinien, bo za to żołd w z ią ł . . .
— A jakżeście się rozeszli pod Zwańcem?
— Tak, że się ofiarował iść na Moskwę.
— Macie na to pismo?
— Nie mamy, bośmy zakład obopólny m iasto pisma dali. .Je

żeli o tem wątpisz, ja  głowę moją w zakład daję, jeśli się nie po
każe, że han nie tylko pod Zwańcem, ale dawno obiecywał iść na 
Moskwę.

— Dobrze. Każę napisać do liana w tej sprawie, a ty  się 
nie kwap tak bardzo.

Niema powodów wątpić, że wezyr kazał napisać do liana, 
ale to pewna, że się nie dowiadywał, jak  się z królem rozszedł, 
ani czy ma ochotę ruszyć z nim razem na Moskwę, bo m iał przed 
przybyciem Bieganowskiego dokładną relacyę o trak tatach  żwa- 
nieckich i posłał przed dwoma tygodniami hanowi przez Soliman- 
agę emir sułtański na wojnę z carem 11): natom iast poczuwał się

') Kanclerz do muftiego Ki lut. 1656: dziękuje w imieniu króla, iż ra
dził ,sułtanowi pokój i pomagał Bieganowskiemu, Teki Narusz, od 1(155 JML' 210.

“) Relacja Bieganowskiego z 12 kwietnia.
“) „Poseł tatarski spotkał się ze mnij już ze Stambułu powracając do 

Krymu. Czynił rolacye tranzakcyi żwanieckiej. ..  To poselstwo bardzo Tur
kom posmakowało... szablę i kaftan banowi posłano, a na wiosnę gotować 
mu się do wojny kazano, niewiadomo dokąd. Toż i paszy Sylistryi surowic 
demandatum, aliy ineunte vere był gotów na wojnę. Dlatego też przez całą 
drogę potykałem wojennych ludzi, z różnych stron ciągnących ku Sylistryi, 
nie wiedzieć, <| U0 filie. . Bieganowski do króla ■(! marca l(if>4 r. Nato
miast poseł tatarski powiedział 7 maja otwarcie Wyhowskieinu, że sullan 
posiał banowi szablę i kaftan nie na kogo innego, tylko przeciw Moskwie. 

„Akty . I i i ż i i .  i Zap. Ro$ii,“ X, !Nit 12.
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<lo obow iązku zasięgn ąć z w iarogodnego źródła inform acyi, czy  
hetm an kozacki poddał się  rzeczy w iśc ie  M oskw ie. N a g o ło s ło 
w nych  zapew nien iach  hospodara i B iegan ow sk iego  polegać nie 
m ógł, podejrzew ał je  raczej, d ow ied ziaw szy  się  o przybyciu  po
słów  kozackich , których nie w ied zia ł, jak  przyjąć.

M usiał zatem  B iegan ow sk i uzbroić się w  c ierp liw ość i cze
kać powrotu goń ca  tu reck iego  z Krymu.

„Nam tu już cudownie tęskno i mieszkom naszym—pisze se
kretarz poselstwa — lubo nam pan poseł udziela w potrzebie ży
wności i obroków. Gdyby nie to, nie jedenby już z próżnym mie
szkiem zostawał. Drożyzna, jaka  pod słońcem być nie może 
większa. Bo śmiele rzekę, że w całym Stambule tyle mięsa nie 
znajdzie, ile w miasteczku którem polskiem na targu, i czeladź 
nasza nie mięsem, ale sała tą  żyje albo zielem pospolitem. Z mo
rza nic nie dochodzi, z przyczyny wojny, ryby bardzo drogie. 
P. posła przecież nie najgorzej traktują. Dostaje dziennie ja ło 
wice;, trzy  barany, wina “200 ok, 800 asprów i 45 korcy owsa, że 
się przecie przyzwoicie wyżywić m oże... Wczora kupiono mi sło
my dla koni za 0 złotych tyle, ile może być w czasie sejmu 
w W arszawie za jeden złoty, a zgoła u nas za dobrych czasów 
za 0 groszy. Jeśli nas dłużej zatrzym ają, tedy się w niwecz po- 
obracamy. Na dobitek dyabeł przyniósł posłów kozackich. Po
stawiono ich blizko nas z wielkim naszym dysgustem , ale obieca
no to odmienić dla okazyi lub zwady.“

Bieganowski skarżył się, że P o rta  posłów kozackich przyj
muje. Kaftany na nich wezyr włożyć kazał bogate, z czerwonego 
sukna srebrem podbite, na dwóch posłów, adamaszkowe czerwone 
na dwóch sekretarzy, a ze sukna czerwonego na resztę dziesięciu 
towarzyszów. Ofiarowali poddaństwo, prosili o opiekę i obiecy
wali 40,000 talarów  rocznego haraczu, ale po skończonej wojnie
i jeśli im cesarz odda Podole '). —

Tymczasem ‘20 kwietnia, zatem w cztery dni po ostatniej 
uudyencyi u w. wezyra, przybiegł czausz z radośną nowiną, że 
poseł otrzym a nazajutrz odprawę u cesarza.

Co skłoniło Derwisz paszę do tak nagłej docyzyi Y
W łasnoręczne listy  cara i Chmielnickiego do hospodara wo

łoskiego, które tenże posłał do Konstantynopola na ręce Biega- 
nowskiego, z uwiadomieniem, że takież same listy wysłane zostały 
do hospodara multa,ńskiego i do U.akoczego.
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Car wyrażał zdziwienie, że od hospodara dotychczas żadnego 
piania nie odebrał. „My zaś donosimy c i— pisał— że w tym roku 
dla prześladowania prawosławnej wiary, Bohdan Chmielnicki i woj
sko zaporoskie pod naszą carską rękę w szystką Małą Ruś poddali. 
A ty  Stefanie, wojewodo ziemi wołoskiej, będąc z nami jednej 
prawosławnej wiary, nic dotąd nie pisałeś. Teraz my, posławszy 
do Kijowa kniazia Kurakina, żądamy od ciebie, abyś się z woje
wodami naszymi pobliskimi we wszystkiem znosił, królowi pol
skiemu nie pomagał i o zamysłach jego nam, bojarom naszym
i B. Chmielnickiemu oznajmiał, jeżeli pragniesz na łaskę i miłość 
naszą zasłużyć. Żądamy przytem , abyś posła naszego do ziemi 
m ultańskiej odprawił, a za powrotem tegoż, na pisanie nasze i na 
ustną relacyę tegoż posła, H aw ryła Chwedorowicza, dał dostate
czną odpowiedź" *).

Chmielnicki pisał do obu hospodarów i do Rakoczego, wzy
wając ich w imię prawosławnej w iary do związku z Moskwą i pod
dania się carow ia).

') Kopia listu cara Aleksego do Stefana hospodara b. d. Teki Narusz, 
ad. au. 1054. Gabryel Fedorowicz Samarin, posłaniec carski, przybył do .lass 
z powyższym listem na Wielkanoc (26 marca st. kal., 5 kwiecień nowy) i od
jechał z takimże samym listem do hospodara maltańskiego Macieja (w ozetwerg 
na Nwietłoj niedieli „Akty Jużn. i Zap. Rosii,“ X, Nu 12), który go kazał za
wrócić (The Emperor of Moscow hat send an Ambasador to him, and lii 
(Matt.lii) immediately sent to turn him baclc sa.ying „Do not lot me seo his 
face..." The Traveis of Macarius I, 146). Hospodar Stefan doniósł natych
miast o tym liście królowi, sułtanowi, hanowi i Rakoczemu („Akty Jużn. i Zap. 
Ko»sii“ X, JSii 12). Han otrzymał kopii; togo listu przed 20 kwietnia (Tamże). 
Do króla pisał hospodar 30 marca (st. kal.) z uwiadomieniem, że Hawryło Fe
dorowicz przybył do .lass i udał się z tom samem do hospodara Matwieja (Ar- 
eliiw. głów. War., Essoneiale Tatar., MŁ 115). Hetmanowi Potockiemu posłał dn.
0 kwiet. kopię listu carskiego, dodając, że Bieganowskienm polecił, aby list 
Chmielnickiego pokazał wezyrowi (Tamże, .Nł 37). I kanclerzowi posłał 15 kwie
tnia kopię listu carskiego z doniesieniem, że oryginał wraz z listem Chmielni
ckiego posłał Bieganowski emu (Tamże, Ku 38). Jeżeli więc do króla pisał 
HO marca (st. kal.), można przypuścić, iż tegoż dnia wysłał gońca do Caro- 
grodu, do Bieganowskiego i do wezyra.

“) Nie znamy treśoi listów Chmielnickiego do hospodarów, ale z listu 
króla do Rakoczego można sit} domyśleć, co pisał. Rakoczy kopię listu Chmiel
nickiego i swoją odpowiedź posłał królowi (z Foragas 7 kwietnia 1054 r. 
Arcliiw. gł. War. Essenciale I Węgr. ,Nł 20) z doniesieniem, że Chm. wysłał 
posłów do niego i skonfederowunycli książąt. Król odpisał: „ . . .  ut vellit 
(Chmielnicki) etiam umiconmi vicicorum u noliis alionaro animos. t̂ na vero
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Listy te rozw iały wszelkie podejrzenia i wątpliwości w. we
zyra i przyspieszyły odprawą.

Ruszyli tedy ‘21 kwietnia o świcie, konno, do morza, bo ce
sarz w rozkosznym ogrodzie, w pałacu J)aud paszy, ongi uduszo
nego, rezydow ał; a potem na kaikach dokoła całej floty wojennej, 
k tórą im pokazać chciano. W ysiadłszy na ląd do wielkiej sali 
i przyw dziawszy 12 kaftanów ze złotogłowia, szli brzegiem by
strej wody, wśród drzew cienistych i kwiatów, na plac bardzo 
przestronny, gdzie kilkuset ludzi kołem stało: bostandziów i my
śliwców różnych z psami, sokołami, rarogain i... a koni 45 tak ko
sztownie ubranych, jakich kiedy oko widziało.

Cesarz na wysokiej altanie siedział, za nim wezyr i kislar- 
aga i kilkunastu dworzan. Od poręcza na ziemię spuszczono sztu
kę bardzo wielką, haftow aną bogato, na której kłaniali się cesa
rzowi. Ten zaś nie przez wezyra, jak zwyczajnie, ale sam prze
mówił ').

„Słysz, terdzim anie *), powiedz posłowi, żem uczynił w szyst
ko, o cokolwiek prosił i nadto jeszcze więcej, i dałem emiry do 
bana, aby króla i królestw a waszego bynajmniej nie najeżdżał, 
i owszem, jak  będziecie potrzebowali, aby wam pomagał, jak  by
wało za świętobliwych przodków moich.“

Dziękował poseł i prośbę o wydanie niektórych jeńców po
dał, k tó rą  cesarz zaraz czytać począł, potem wezyrowi oddał.

Odprowadzono ich, wśród radosnych okrzyków, morzem i lą
dem do koła m ias ta*), mimo gospody posłów kozackich, „którzy 
z jadu ledwie żywi na te  honory, jakie nas spotykały."

N azajutrz Derwisz pasza przy odprawie długo z Bieganow- 
skini rozmawiał, zaręczając, że noga ta tarska  więcej w Polsce nie 
stanie, a jeśli zajdzie potrzeba, han wojska swoje z królem prze-

Graeci hominis astutia in suae religiouis societatem omnes compellat... respon- 
Hiiai III. Vrae pro re sapienter accomodatum. Nperamus similiu facturos omnes 
principoH." Z listu hospodara mołdawskiego widać pis/,e król dalej— że list 
cara doszedł już do 1’orty, która będzie miała dowód, jak jej poddanych p<><l 
pokrywką religii buntują.11 (Król do Rakoczego,Toki Narusz, ad. an. 1(154 b. d. 
Szilagyi Aleks. Trunssylvania et- Bellinn Horoo Orientalo I, p. !t24, podaje dat<; 
tego list,u: :t maja 1(154.)

') „(lazette de H'rance“ (Warszawa, :t0 maja, 1654 r.) p. (14)1 pisze, że ce* 
sarz dla uczczenia posła sam prze,mawiał.

*) l)ievani llumajum terdziinani='t,łómaoz Porty.
*) Zwiedzali moszeę sułtany Tarchan Chadidsze, którą walida budować 

kazała wraz z grobowcem, gdzie leży z synem i calem potomstwem.
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ciw Moskwie połączy, co mu już  surowo przykazano. „Zresztą 
wasza to rzecz, aby go do siebie przynęcić, przyczeni miejcie oso
bliwszy wzgląd na wielkiego człowieka a brata  mego Sefer K azy 
Agę.“ W końcu wręczając Bieganowskiemu worek z zielonego 
jedw abiu z listam i, rzekł: „Będziesz wdzięcznym gościem u kró
la, kiedy te listy  przeczyta, bo w nich wszystko zebrane z da
wnych paktów, a nadto więcej jeszcze, niźeliś p ra g n ą ł1). Po trze
buje jednak cesarz, żeby tu  prędko był drugi poseł, a obaczycie, 
że nie będziecie szkodowali. .Jeno niech przywiezie psy, brytany, 
ptaki i strzelby młodemu panu, bo się w tem kocha. “ Potem  sor- 
betem częstował i każdemu z osobna, głow ę schylając, życzył 
szczęśliwej drogi.

DWA POSELSTWA. 547

') Mnm,y oryginał listu w. wezyra do króla (Rpis. Czartor. M  60!), p. 46). 
Zawiera niewątpliwie to sumo, co list sułtana— ale czeka na tłóinacza. Mamy
i tłómaczenie listu sułtana i wezyra (Rpis. (Jzartor. JV£i 012, p. 18 i 1!)), ale tłó
maczenie to, a raczej streszczenie, widocznie niedokładne i wadliwe z datą: 
pierwszego miesiąca Dgemalzielagher 1004 (t. j. w czerwcu 1053). Sułtan Me- 
liemmet (!) donosi królowi w odpowiedzi na list oddany przez Mikołaja Jaba- 
nuszki, że wpływem swoim uspokoił Ordę nieprzyjazną Polsce z powodu nie
płacenia przez kilka lat kontrybucyi banowi i Tatarom budziackim. Żąda, aby 
król składał kontrybucyę co rok w Kamieńcu, a on, sułtan, wyda rozkaz, aby 
han odstąpił wrogów królewskich i asystował Polsce, gdyby była molestowa

ną przez nieprzyjaciół.
W Rpisie Ossol. Na 1453, p. 262 znajdują się „Punkta listu cesarza turec

kiego do króla'1 z datą 13 czerwca (t. r. że były w tym dmu królowi oddane). 
Sułtan życzy królowi, aby Bóg prowadził szczęśliwie sprawy Rptej; donosi, że 
Bieganowskiego dobrze przyjął i udarował; pisze, że ban skarżył się, że mu 
się ze strony króla dosyć nie dzieje; żąda, aby kozacy na podstawie dawnych 
paktów czajek nie spuszczali i donosi, że dano rozkaz hanowi, aby słowa do
trzymał, upominki zaś aby wcześnie oddawane bywały „a tak, niech się nie 
trwoży serce wasze, gdyż słowa dotrzymam.11

Najobszerniejszą treść listu sułtana podaje Albrecht Radziwiłł: ...lectae 
fuerunt litterae translatae in polonicam linguam a Turca missae, et aBassa|Si- 
listriensi, quas Bieganovius attulit, in ąuibus continebatur, non aliam fuisse 
causam coniunctionis Tartarorum cum Kosaois, nisi ob denegata, solita stipen- 
dia. Nunc gaudere quod pax coaluerit sub Kamenecio et optare, ut Rex sati- 
sfaciat promisso, ipso vero patentes serias misit ad (Jhanum, at non tantum 

abstineret ab incursione Regni, imo ut stet a partibus Regiis contra Kosacos. 
Caesar servare so pacta cum Regno promittit si legatus mitteretur a Rege. 
A Vosiro in omulem sensum litterae. Radziwiłł, Memoriale 1H Julii 1654. 
Niemal to samo podaje Kopia listu od cesarza do króla 1654 r., którą znalazł 
Bu (liński („O B. (!hmiolnickom“ str. 1H!I) w Pol. Kor. Metr.



maja, wyjechał Bieganowski z powrotem na M ultany i Sie
dmiogród*), spodziewając. siq „za tą  pracow itą kosztow ną legacyę 
dobrego jakiego wakansu.“ S tary  żołnierz przym awiał si<; z pro
sto tą swet.ii królowi, nie szukał instancyi po sejmikach, ani j>o 
dworach m /.nowładców i nie ustaw ał w gorliwej służbie, chociaż 
go wakanse minęły.
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Jaskólski u Islamgiraja »).

W czasie pobytu Bieganowskiego w K onstantynopolu, posło
wał w Krymie Maryusz Stanisław  Jaskólski, strażnik wojskowy*), 
żołnierz doświadczonego męstwa, z obyczajami i polityką ta ta rską  
obeznany.

Miał wyjechać z W arszawy w połowie stycznia, gwoli ugrun 
towania pokoju żwanieckiego i rozerwania przyjaźni tatarsko-ko- 
zackiej, ale nie było pieniędzy. Kiedy jednak w czasie sejmu na

‘) M. Ancznwski sekr. król. do w-dy krak. ze Lwowa 5 czerwca 1054. 
Rpis. Ossol., M KUK, k. 01.

») Źródła: Ekspedycya legacyi Jaskólskiego do liana, dana 20 lutego 
1054 r., obejmuje: kredens króla do liana, lisi króla do podskarbiego hańskie
go, list kanclerza do wezyra, oraz instrukcyę dla posła (Rpis. Ossol., M  227, 
k. 6). Instrulccya oddriikowana w Pani. Kijów. III, III, Bil. Do instrukcyi do
łącz ono, jako załącznik, uniwersał Chmielnickiego do wojska zap. z 17 stycznia 
1(154 r., aby się sposobili do obrony, bo on z królom pokoju nie zawierał i aby 
bili Lachów, gdy nastąpią, bo car w obronie wiary pomagać im będzie.

Relacya poselstwa Jaskólskiego w lifcie do kanclerza kor. z Bacliczyse- 
riyu 2 maja 1(154 r. And). (Jrabowski, Oj. Spoin., I, i:tl.

List, Jaskólskiego do w-dy kijowskiego, hetmana poi., z cedułą, 4 maja 
1054 r. Jerlicz, I, 160.

List Jaskólskiego do Nt. Lanckoroilskiego, w-dy ruskiego, /, Bachczyseraju
2 maja 1054 r. 1’amiat. Kijów., III, 07 list, Jaskólskiego do tegoż samego z 2-go 
maja, aby synu swego w Krymie na usługach Rptoj będącego wyzwolił i aby 
munuwiuł hetmana, iżby tenże wysłał do bana z prośbą o posiłki. Archiw. gł. 
Wal-., HJssenciale Tatar., .Nii 42.

List, Jaskólskiego do Koniuszego Kor. (2 maja) z cedułą. Rpis. Ossol., 
.Nu 1H«), str. 705.

") Później kasztelan sanocki. Za Jana III kaszt,elan kijowski, a w końcu 
w-du czcrnihowski.



d eszła  w iadom ość o pew nej w ojn ie z M oskw ą, w ysłan o  g o  natych
m iast —  bez p ien iędzy , z o b ie tn ica m i... O trzym ał ek sp ed ycyę ‘20 
lu tego, którą suplem entow ano w n astępnych  dniach, po odebraniu  
w iadom ości, że C hm ielnicki poddał się  carow i.

P rzy b y w szy  na m iejsce, otrzym ał zaraz nazajutrz, 8 kw ietn ia , 
au d yen cyę u w ie lk ieg o  w ezyra.

Sefer Kazy Aga, wszechwładny kierownik Ordy, wielki czło
wiek w świecie m uzułmańskim—jak  go nazwał wezyr w. turecki— 
zajęty był przygotowaniam i do wielkiej wojny z Moskwą, k tórą 
han wspólnie z R zptą  i z Chmielnickim prowadzić zamierzał.

P ro jek t tej wspólnej wojny pow stał w głowie kanclerza Os
solińskiego—jeśli nie w czasie trak tatów  Zborowskich, jak  Moskale 
podejrzewali, to w następnym roku 1660, w czasie poselstwa Pu
szkina—i został z zapałem w Bachczysaraju przyjęty. Chodziło 
ni mniej ni więcej, tylko o rozbiór M oskw y... Chmielnicki oświad
czył swoją gotowość.

„W lecie, czy w zimie—pisał han do króla—jak  będzie wola 
wasza, my gotowi na konie siadać. To wielka rzecz! Nadzieja 
w Bogu, siła państw i królestw  nabyć możecie. Kozacy, wasi 
poddani, ochotnie wam służyć i przodować bądą, bo się bez na
szej woli nigdzie ruszyć nie mogą. My się kontentować będziemy, 
podbiwszy tych, co jednej z nami w iary, a sprawili Bóg, ile chrze- 
ściańskiego państw a dostaniemy, przy was zostanie; jako  tylko bę
dziecie chcieli, niem rządzić będziecie. N adzieja w Bogu, że się 
w naszem słowie zdrada nie znajdzie, a jeśli u was jacy  senatoro
wie nie szczerzy, wiedzcie, że to nieprzyjaciele wasi i Pan  Bóg 
ich znacznie pokarze."

Zlecił przytem  han ustnie powiedzieć królowi, że się będzie 
kontentow ał carstwem  Kazańskiem i A strachańskiem — gdyby zaś 
król poniechał wojny z Moskalami, to on Tatarów  nie wstrzym a 
i będzie zmuszony razem z Kozakami podnieść wojnę na R p tą  ‘).

Car w obawie przed tą  wojną potw ierdził pokój wieczysty, 
ale raz rzucona myśl nie opuszczała liana. Nęciła go bogata 
Moskwa; zniszczone ziemie ruskie dostarczały coraz mniej jasyru 
i zdobyczy: wojna kozacka była mu już nie na rękę, sojusz z Pol
ską coraz wiecej pożądany.

DWA POSELSTWA. 549

') Michałowski Ks. Pala. .Ni lK(i, 17(i, 177, INO. kpis. Ossol., .Ni 221, sir. 
5l i lii: LUt liana do króla /, i kwietnia i list. wezyra do kanclerza /. 5 kwie- 
tnia IImO r. Memoriale lipiec 1650 r. Kabała: Szkice hist. Poselitwo Puszkina.



Szedł pod Zwaniec z wyraźnym zamiarom pogodzenia się 
z królom ') i odnowienia dawnych układów. Chmielnickiemu ka
zał złożyć przysięgę, że będzie wiernym przyjacielem  jego przy
jaciół, a wrogiem jego wrogów *) i mimo próśb hetm ana kozackie
go, aby się do obozu polskiego nie zbliżał, zaw arł pod Zwańcem 
z królom przyjaźń i braterstw o na podstaw ie paktów  Zborowskich: 
aby każdy był przyjacielem  przyjaciół a wrogiem wrogów drugie
go; poczem kazał oświadczyć Chmielnickiemu, że zawarłszy zgodę 
z królem, z wiosną w yruszy wraz z wojskiem zaporoskim na Mo
skwę :I).

K iedy .Jaskólski przybył do Krym u, przygotow ania do tej 
wojny były w pełnym toku. Soliman Aga, kiaja (podkomorzy) 
hański, którego Bieganowski spotkał w drodze, przyniósł emir suł- 
tański, szablę i kaftan na tą  wyprawę.

W ysłano posłańców do T atarów  kazańskich i astrachańskich, 
poddanych carowi, aby byli gotowi do powstania za nastąpieniem  
O rdy4). Murzowie nogajscy, koczujący po obu stronach Dniepru, 
5 do 10 mil od Czehryna, zaprzyjaźnieni z Kozakami, przeszli 
Dniepr i mówili posłom kozackim, że idą na M oskwę6). Inni ku 
Islamgródkowi wyprowadzili się ze wszystkiem  l!). Oczakowscy, 
perokopcy i białogrodzcy dostali rozkaz przejścia D niepru7). Po
sła  polskiego oczekiwano z niecierpliw ością8).

W ielki w ezyr, u jrzaw szy  J a sk ó lsk ieg o , który mu w ręczy ł li
sty  kanclerza i hetm ana, zap yta ł po zw yczajn ych  cerem oniach: 
co się  w P o lsce  dzieje?

O dy u słysza ł, że C hm ielnicki poddał ca łą  U krainę carow i, 
i sam w iern ego  poddaństw a z ło ży ł p rzy sięg ę  — osłupiał.
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') Tu mnie im Uitsi kunI himcms, zimować umyśliłem i trwać lx;di;, póki 
sit; z królem nie spróbuje; dobrze albo nie pojednam- mówił luui posłowi, któ
rego wysyłał do Rakoczego, Konlesata Tochtomys-ayi. Ił pis. Ossol .Nii 140H, 
str. I(K). Konfenaty innych 'latarów tożsamo mówią. Tamże.

*) Relaoya Streszniewa Ul grudnia (st. kal.) 1058 r. Akty Jiiżn. i Znp. 
Ronił, X, 1H0.

*) Tamże, 115. 
ł ) Tamże, 
n) Tamże .NI (i i 12.
") 'tamże M  11.

’) 'tam że .Nł 14.
") H o s p o d a r  d o  k a n c l e r z a  z  J iiss 2 k w i e t n i a  1054 : ż e  h a n  o c z e k u j e  z  w'iol- 

kij o c h o t ą  s t r a ż n i k a ,  k t ó r y  14 k w i e t n i a  ( s t a r y  k a l . )  s t a n i e  n a  m ie j s c u .  A rc.lt. fjł. 

W a r . ,  K s s o n c ia le  t a t a r .  :<(>.
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— Skąd macie takie wiadomości? — ofuknął.
— Mamy je  od szpiegów i języków  a naw et od postron

nych narodów.
— No t a k ? . . .  jeżeli to uczynił, tedy już z nim koniec bę

dzie i pobiegł z tą  wiadomością do liana.
Cała w ypraw a przepadła. Zawrzało, jak  w ulu w pałacu; 

zwołano zaraz przedni ej szych murzów na naradę.
Zdrajca! haniebnie ich wywiódł w pole. Niedawno temu 

przysłał posłćw swoich z bezczelnem żądaniem ponowienia przy
sięgi, i chcąc uprzedzić możliwe donosy, kazał powiedzieć lianowi, 
że między kozakami rozeszła się wieść, jakoby Moskale Ukrainą 
zawładnąć m ie li. . .

Można było przewidzieć, że T atarzy  nie prędko się zdecydują 
w obec tak zmienionych stosunków — ale że będą chcieli wyzy
skać do ostatniego źdźbła Rzptą, w przekonaniu, że je s t  zależną 
od ich pomocy.

Zaraz następnego dnia, kiedy wezwano Jaskólskiego do lia
na, nie przyprowadzono dlań bachmata. Nie chciał iść, dopóki 
mu lian swego konia nie przyśle.

— Powiedzcie mu — odrzekł wezyr — że nasza w iara nie po
zwala, abyśmy konia po niego posyłać mieli.

1 moja także nie pozwala swego dosiadać, bo chudy, a do 
tego godzien m ajestat JKM . takow ego od bana poszanowania.

Dano mu konia, na którym  wśród zbiegowiska ludu jechał 
pod górę na zamek i przebywszy m ost i olbrzym ią bram ę wja
zdową, stanął na kamiennem podwórzu, gdzie po lewej stronie 
meczet, przy nim z okrągłą kopułą grobowiec lianów, na prawo 
brama, prowadząca do pałacu. Tu nowe posyłki i targi.

W ezyr żądał, aby poseł, wchodząc do Izby Złocistej, zaraz 
czapkę zrzucił, szybkim biegiem przypadł do liana i kraj jego 
szaty ucałował.

Jaskólski kazał mu powiedzieć, że gotów poselstwa zanie
chać, a tego nie uczyni.

Przyszło zapytanie, jak  zamyśla liana powitać?
Polskim zwyczajem, w pół izby przyszedłszy, zdejmę 

czapkę, a han aby mi dał rękę do pocałowania.
Prowadzono go tedy przez bramę na drugie podwórze do 

pałacu o dwu piętrach w ogrodzie, a raczej w ogrodach, pełnych 
kwiecia, woni i wody, płynącej po m armurowych taflach—w ustro-



iii zacisznej, osłoniętej górami. W szystkie pokoje i Z łocista Izba 
w półświetle.

Siedział ban przy wielu murssacli i agach; ochotnie rękę do 
pocałowania podał, nieco z miejsca swego powstawszy.

Po tej ceremonii wrócił poseł ku drzwiom, włożył na głowę 
czapkę i pozdrawiając w imieniu króla, zdejmował ją  przy ty tu 
łach królewskie!), a wdziewał na wspomnienie liana; poczem list 
królewski do rąk w ezyra oddał. Ale kiedy na czas czytania pro- 
pozycyi królewskiej zażądał sto łka dla siebie han nagle rzucił 
się na wezgłowie, machnął ręką i zaraz wezyr zawołał: Teraz 
jedź WM. na wczas, a gdy list przeczytam y, później się rozmó
wimy.

N azajutrz wezwał go do siebie kończyć przerw aną audyen- 
cyę. W ymawiał liana, że wczora był podpity . .. kazał sobie 
przedłożyć żądania królewskie, robił przy każdym punkcie uwagi.

Na pierwszy punkt, z deklaracyą przyjaźni ze strony króla 
nic na razie nie odpowiedział, tylko podziękował. Zato przy dru
gim punkcie, gdzie były skargi na Chmielnickiego, a pośrednio 
na liana i ordę, k tóra po trak tatach  żwanieckich rozpuściła zago
ny wybuchnął: Jakąż  z wami przyjaźń trzym ać? W yście py
szni i niesłowni . . .  Na trzeci punkt upominający się o więźniów 
obiecanych królowi i po paktach żwanieckich wziętych, odpowie
dział: Szkoda o tem mówić, co szablą wzięte.

Po tym  punkcie p rzystąp ił strażnik do relacyi, jak o  się  
C hm ielnicki z U krainą M oskw ie poddał i jak  M oskw a K ijów  za
ję ła . Słuchał uw ażn ie  i rzek ł: .Jeśli to prawda, że M oskale wam  
w zięli jaki zam ek, a C hm ielnicki poddał .się M oskw ie, g o tow iśm y  
ich z wam i w ojow ać. A le k ied y  poseł w ystą p ił z żądaniem  po
m ocy i p rzeciw  M oskw ie i p rzeciw  K ozakom , od p ow iedzia ł: J e 
steśm y sługam i B ożym i, co nam B óg i nam iestn icy  je g o  rozkażą, 
to w szystk o  uczynim y, o ile nam upom inki będą oddane. J a sk ó l
ski p od zięk ow ał za tą  deklaracyę, zapew niał, że upom inki na czas 
będą g o to w e  i prosił w ezyra , aby pop ierał spraw y R ptej, ob iecu
jąc/ mu im ieniem  króla ośm ty s ię c y  ta larów . Podskarbiem u ob ie
cał <>000, a B utyr-adze 1000. „P rzyjęli chętn ie, chw aląc m ądrość kró
lew ską, bo oni taką rozryw kę, k iedy  im kto  co da, bardzo lu b ią .“

„Podano kaw ę, ja g n ię  w cukrze, c iasta  sm ażone, w yzin ę  su
chą, pom agranaty, m iseczkę krochm alu, f ig i i cukru k ilk a  kaw ałków , 
a w ostatku przyjacielsko rozm aw iając ze sobą o różnych naszych  
w ojnach, godzin  ze d w ie straw iliśm y."

B ył to w yw iad  obustronny o spraw ach i ludziach w ojennych, 
w czasie  k tórego  strażnik  potrafił zdobyć zaufanie i przychylność
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w. wezyra. Był wymowny i śmiały, znał Tatarów  i cały prze
bieg wojny kozackiej. Zabrany wraz z Bieganowskim w niewolę 
ta ta rską  pod Korsuniem, jako sługa i dowódca chorągwi hetm ana 
M ikołaja Potockiego, wykupił się, aby złożyć królowi raport
o klęsce, a zarazem przedłożyć rady hetm ana o dalszem prowa
dzeniu w ojny; poczom wrócił do ordy na wywiady. Pod Bereste- 
ezkiem dowodził przednią strażą, a w r. L653 wysłany z obozu do 
Rakoczego i hospodara Stefana, b rał udział w oblężeniu Suczawy ').

N azajutrz po tej audyencyi obesłał lian sułtanów, murzów, 
agów i bejów, aby na radę zjechali. Radzili przez trzy  tygodnie.

Tymczasem przybyli posłowie kałinuccy z sojuszem przeciw 
Moskwie - i od Czerkiesów, do których posłał han, aby z nim byli na 
wojnę gotowi. P rzyjechał poseł węgierski z wielkimi upominkami od 
Rakoczego, oświadczając przyjaźń i gotowość ruszenia z wojskiem, 
gdzie han rozkaże, prosił jednak, aby s ta ł przy królu. Hospodar 
Stefan przysłał kopię znanego listu carskiego prosząc, aby han 
pomocy Kozakom nie daw ał2). 19 kw ietnia pojawili się posłowie 
moskiewscy Tymofiej Chołyński i poddiaczy Komin, obiecując za
raz „kaźnę,“ byle lian na króla wyruszył. Zasadzono ich w ży
dowskim gródku, aby się z nikim nie s ty k a li;1) „niedobrze ich tu 
trak tu ją , jeść im nie dają, już szłyki marmurkowe sprzedają.“ 
W reszcie 29 kw ietnia pojaw ił się z wilczą pokorą, poseł kozacki 
Semen Sawicz, ale „srodze szpetną miał audyencyę. Za każdem sło
wem: nic tam synu źrebięcia, łżesz chłopie, taki a taki synu ..."1). 
Przerażony wściekłością murzów poglądał na liana i na wezyra, 
jak wół na rzeźnika.
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') Kochowski i Michałowski Ks. 1'nin. Za Beresteczko nagrodzony muhi- 
iiieui kilku wsi, za logacye tatarskie otrzymał Stubno i kilka innych wsi z do
chodom 800(1 zł. W r. 1050 przyprowadził z Krymu 00(10 Tatarów na pomoc 
Rptej.

") Relacya kozackiego posła do Krymu 7 maja 1054. Akty Jużn. i Zap. 
Rossii X. .Nit 12.

") Tamże Nu 14,
4) Wyhowski opowiadał posłowi carskiemu, że lian ze starszyzną py

tali Sawicza, dlaczego Chmielnicki odstąpił króla i poddał się carowi, a Sawicz 
odpowiedział: Dla tego, że car prawosławny, a król słowa nie dotrzymuje.. • 
lian mówił: car zabrał Smoleńsk i inne grody, a do kozackich grodów woje
wodów posłał, a wyście ich przyjęli bez naszej wiadomości. Sawicz odrzekł, 
że tylko w Kijowie są wojewodowie carscy... Poselstwo 1’erfiliewa 1054. Akty 
ilużn. i Zap. Rossii .Nu 12. Ta relacya WyhowNkiego stoi w sprzeczności z li
stem Chmielnickiego do liana.



C zytano publicznie lisi C hm ieln ick iego , k tóry w y w o ła ł obu
rzenie naw et w śród przyjació ł kozackich .

„Cośm y pisali o ponow ieniu p rzysięg i m iędzy K ozakam i 
a Tataram i p isał hetm an do bana— to się  sta ło  nio po mej w oli, 
ale po woli ca łego  w ojska z tej>'o pow odu, że do tej pory nie 
m am y p rzyw ilejów  od króla na Z borow ską ugodą, przeciw nie, za
m iast pokoju, wojna. Do teg o  n iek tórzy  z w ojsk a  WCM. w yrzą
dzili nam m nogie krzyw dy, poezem  w w ojsku  naszein pow sta ła  
w ątp liw ość . Teraz jednak, k iedyśm y zostali upew nieni o n ieod
miennej życzliw ości WCM. i o w iecznej, n ierozerw anej przyjaźni, 
to my WCM. b ło g o sław iąc , ośw iadczam y, że na w iek w ieków  
w  niczem  nie naruszym  naszej p rzysięg i, a po nas przestrzegać  
jej będzie p otom stw o nasze, którą p rzysięgę , B oga w szech m ogą
cego  biorąc na św iadka, my obecnie ponaw iam y, pragnąc jej 
w iernie dochow ać, chybaby jaka, broń B oże, znaczna n iem iłość  
ku nam okazała się  od WCM. za podejściem  n ieprzyjacielsk iem . 
B óg w idzi, że te g o  nie pragniem y, a p rzed ew szystk iem  prosiin  
uniżenie: je ś lib y  kto na nas potw arze rzucał, n ie daw ać w iary. 
W rogi nasze k łam liw ie  nas obm aw iają, a sami pod nami kopią  
jam y. My ubezpieczeni zaw artym  pokojem , czekali p rzyw ilejów  
k rólew sk ich  na Z borow ską ugodę, a zam iast pokoju z ja w ił się  
P otocki z polskiem  w ojskiem , z W ęgram i i W o ło ch a m i... D ocho
dzi nas w ieść, że je szcze  w ięk sze  zbierają s iły , a R a d ziw iłł zb liża  
sią do Łubecza i Ł ojow a Zatem  pokornie prosiin WCM. o po
moc na podstaw ie w iecznej p rzysięg i. My będziem  obow iązani 
zasłu żyć  za to naszą w zajem ną usługą  przeciw  każdem u n ieprzy
ja c ie lo w i. Co zaś do M oskw y, żeśm y z nią w eszli w przyjaźń, 
tośm y uczynili tak za radą WCM., k iedy  P o lacy  ze w szech  stron  
na nas śc iąga li w rogów . D laczego  i my to sam o z nimi uczynić  
nie m am y? L epiejżc nam m ieć druhów od strony Sm oleńska i in
nych grodów  królew skich . Co zaś nasi posłann icy  nadm ienili przed 
WCM., jak ob y  M oskw a nami zaw ładnąć m iała, to taka u nas w  te  
czasy  w ieść sią rozeszła , ale teraz ju ż  o tem niem a m ow y. G dy- 
l>_y się  coś n ow ego  z tej strony sta ło , nie zaniedbam y uw iadom ić
o tem WCM. . . .“ ').

') Kopili listu Chmielnickiego do liana. PoIhIch kor. Metr. Snosz. Pol. 
■/, Midoros. nw. 1 pod r. KIM. Huculski (str. 1H(>) podaje ton list, /, datą V> 
kwietniu. List ten podany /,ostał w całości prze/, Kostomarowa (w Wiestniku 
Europy 1878 str. 812) /. dutit Hi kwietniu IBM,—Tejże trerici list napisał Chmiel
nicki do Seler Kiisłytttfi. Kopia teyo, listu w Kpinie Ossol. .Nli 18!), str. 70‘J , ule 

bez duty.
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Po odczytaniu listu postanowiono na radzie tatarsk iej wojnę 
z Kozakami, jeżeli Moskwy nieodstąpią.

Odprawiono z Sawiczem posłańca hańskiego Ałkasa K egito 
z listem do Chmielnickiego:

Hetmanie — pisał h a n — my ci dotrzym ujemy przysięgi, luboś 
ty ją  złam ał z tej pierwszej przyczyny, żeś nie tylko z postronnymi 
pany, ale i z królem, panem twoim, bez naszego pozwolenia niem iał 
zawierać trak tatów , a teraz mamy od ciebie samego wiadomość, 
żeś z naszym „duszmanemu zaw ziął przyjaźń, królewskie oneinu 
m iasta podałeś... Jeżeli tedy naszym być chcesz, jako  z dawna, 
przyjacielem, żądamy tego, abyś zarazem Moskwie przysięgę zła
mał, królowi, panu swemu, wierne poddaństwo i posłuszeńsiwo 
wieczne oddał, nam swoją przysięgę ponowił, na znak przyjaźni 
tych bojarów moskiewskich, którzy są na Ukrainie, do nas ode
słał, a natychm iast z królem, panem twoim i z nami szedł Mo
skwę wojować. A gdy tego nie uczynicie, my z jednej strony 
a z drugiej Polacy na was nastąpim y i za Bożą pomocą uprząt
nąwszy was, z Polakam i na Moskwę pójdziemy

W tymże czasie przyszła do skutku ostateczna umowa z J a 
skólskim w obecności wielu murzów.

— Przysłali do nas, mówił wezyr, Kozacy z przyjaźnią, po
wiadając, że się dlatego do Moskwy udali, iż do nich ani posłów 
ani pisania król nie posłał. Trzeba było z tą  wojną z nimi za
trzym ać się, a wyście ich zaczepili.

— Jeśliśm y ich zaczepili, to nie z naszej przyczyny, ale z ich 
przyczyny, bo się carowi poddali, Ukrainę oddali, w której Mo
skwa, tak ])o miastach królewskich, jako  szlacheckich, urzędy swoje 
stanowi i in tra ty  bierze. K iedy kto co komu odbierze, jako swego 
nie bronić? Że król ani pisania, ani posłów do Chmielnickiego 
nio posłał, dziwię się, że się za to ujmujecie. Podobniejsza była, 
aby się chłop panu swemu pokłonił. Widzi mi się, że han do 
swoich buntowników listów  nie pisał.

— Pow iadają kozacy, że do was Antona posła posłali, a w y
ście go zatrzym ali.

— Rok temu, jak  się to działo, ale teraz po paktach kamie
nieckich żadnego nie posłali.
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Widzimy, że kozacy szalbierze, ale przecie wyślemy do 
nich posła naszego, aby uczynili królowi pokorę, Ukrainę oddali 
i z nami wespół na Moskwę poszli. Jeśli tego nie uczynią, za
raz z wami szablę na nich obrócimy.

Blisko tam orda budziacka i nahajska, we trzech dniach 
będziecie mieli 30,000. Tego nam jednak potrzeba, abyście nam 
wieczne braterstw o przysięgli, gdyż i my wam je  przy siądź go
towi, a jeśli nam Bóg da zwycięstwo, żeby nam ordy nasze przy
wrócone były.

— JKM . deklaruje, że dla tego z wami tą wojnę bierze, 
abyście się krwi sołtanów i przodków swoich zemścili i ordy 
swoje odzyskali, a JKM . aby przy ziemi i m iastach został.

Co do ord smaczna im była ta  odpowiedź, ale co do miast, 
zaraz odskoczyli. . .

— Zgrzeszyliśm y przeciw Banu Bogu, iż o takich rzeczach, 
które są w jego ręku, mówimy. Kiedy nam Bóg da szczęście, 
w tedy z pokorą o tem mówić będziemy . . . A le—jeśliby kozacy nie 
chcieli odstąpić Moskwy, w k tó rą  stronę chcielibyście uderzyć?

Kiedym z W arszawy wyjeżdżał, to była wola JKM ., 
abyście nam 12,000 wojska dali, a han JCM. żeby ze wszystką 
ordą w państw a moskiewskie poszedł.

Trzeba w przód kozaków  zgn ieść , a dopiero M oskwę. Za
w sze  z drogi, żeb y  sit; nie zakłuć, n a leży  uprzątnąć ciernie. Jak  
ty lk o  odpow iedź przyjdzie od K ozaków , że M oskw y n ie odstąpią, 
d w u n astego  dnia, za  daniem  znaku od w as, w 100,000 ordy sta 
w im y się  pod K orsuniem . A le ozem  w ojsk o  żyć  będzie?

—  Tem , czem  przy C hm ielnickim  ży ło . Ż ołn ierz znajdzie  
sob ie chleb.

P un k ta  tej doniosłej na przyszłość  u god y  z ordą m ieszczą  
się  w liście  Islam giraja do króla, przesłanym  przez Solim an agę, 
podkom orzego hańskiego. Ten odpraw iony w raz z Jaskólsk im  do 
W arszaw y, m iał odebrać p rzy sięg ę  od króla i senatorów  i z łożyć  
dodatkow ą od liana dek laracyę '). Prócz pism a bańskiego, w ióz ł 
pakę listó w  do m in istró w 3) i panów polskich , oraz podarunki w ba-

') Jaskólski do kóńiuszego—ceduła. Rpis Ossol. M lKil str. 705.
’) Listy l iana  do kró la ,  do kanclerzu i do hetmana l>. d. Rpis (Jzartor. 

.Ni 012, p. 1—94. List Nubhuuguzy agi, podskarbiego liana, do kanclerza 1- 
maju 1054 (posyła na znak braterstwa Rostkowskiego) Teki Narus/,,—List Sy- 
rymbeja z Nyrym murzami do kanclerzu 7 maja 1051 z oświadczeniem przy
jaźni przeciw każdemu nieprzyjacielowi, posyłając w podarunku huchinuta. 
Teki Narusz,
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dnnafcach i jeńcach na wolność puszczonych ')• „W ielu murzów 
do różnych panów polskich dla zbratania się listy  z upominkami 
posłało, między innymi i żona w ezyra do królowej" 2).

„Przybył tu  poseł wasz—pisze lian do króla—z doniesieniem, 
że się kozacy Zaporoscy Moskwie poddali i ziemie wasze oddali. 
Bogiem się świadczym, że się to stało bez naszej wiedzy i po
zwolenia, ponieważ pokoju zaw artego pod Kamieńcem za łaską 
Bożą nie myślimy rozrywać. Teraz dla większej pewności po
słaliśm y do kozaków, aby Moskwy odstąpili, wam byli we wszy
stkiem  posłuszni i z nami na wojnę szli, a w edług dawniejszej 
umowy, aby kozak był kozakiem a poddany poddanym. A jeśliby 
tego uczynić nie chcieli, dopieroż wziąwszy Boga na pomoc, tak 
my, .jako i wy, ze wszystką potęgą na nich obrócimy. Ponieważ 
teraz wojska naszego żądacie, gotowi są B iałogrodzcy Tatarzy, 
40,000 ludzi, ci opornych poskrom ią; także krynicom i nahajskim  
ordom, które niedaleko kozaków koczują, każemy ruszać w pole. 
Tylko wiadomość dajcie, a wojsko nasze za 4 lub 5 dni z pomocą 
Bożą połączy się z wami, a w razie potrzeby, tedy i my w 100,000 
ordy staniemy. Donosimy wam także, że w obecności posła wa
szego, przywieźli posłowie moskiewscy list następującej treści: 
„W porozumieniu z ościennymi monarchami postanowiliśm y ruszyć 
na króla i wyprowadziliśmy wielkie wojska, a ponieważ od dzia
dów i pradziadów z wami w przyjaźni żyjemy i corok dajemy 
upominki, spodziewamy się, że z nami pójdziecie, ufając Bogu, 
że Królestwo Polskie niew ątpliw ie ujarzm im y.“ Taki list żalem 
nas napełnił i chociaż z Moskwą tyle lat w przyjaźni żyliśmy, 
odmówiliśmy jej pomocy, i więcej sobie ceniąc przyjaźń waszą, 
wzajemność naszą przez Solim anagę oświadczamy. To sprawa 
nie m ała je s t  i Moskwa potężne państwo. W y z tam tej strony, 
my z tej strony, jako  011 zaczepi państwo wasze, z pomocą Bożą 
starajm y się, abyśmy jego państw o posiedli. Ponieważ jednak 
zdarzyć się może, że Moskwa i kozacy, dowiedziawszy o ścisłej 
przyjaźni naszej, do nóg wam upadną i szukać zechcą zgody, 
przeto zapobiegając, abyście nas więcej nie odstąpili i przyjaźnią 
naszą nie pogardzili, przedewszystkiem  wy bracie nasz wraz z se-
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>) „IMP. Strażnik duje znać przed sobij, że lian królowi nu znak bra
terstwa daruje p, pisarza polnego liałabana i wszystkich więźniów od Korsuń- 
skiej, których z sobą prowadzi.“ M. AnczowsUi do Wdy Krak. ze Lwowa >> 
marca. 1051). Itpis Ossol. .Mi 1H4H k. (il.

") Ceduła listu Jaskólskiego do Roni usznego. Wpis Ossol. Ht 18!) str. 70u,
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natorami królestw a waszego przysięgniecie w obecności posła na
szego na Ewangelię, że nas nie opuścicie i na Moskwę z potęgą 
ruszycie, a tak utw ierdziw szy wzajemną przysięgą przyjaźń na
szą, opowiedzcie posłowi waszemu, jeśli czego od nas żądacie, 
odpraw iając go jak  najspieszniej, ponieważ oczekujemy waszej de- 
klaracyi. W reszcie Mechmetmurze, wysłanego po odebranie pie
niędzy, przysyłajcie i często przez posłów waszych w sprawach 
wojennych z nami się porozumiewajcie ').

L u d w i k  K u b a l a

Oryginał w Kpinie (Izartor. M  (KM) p. 85. Tłumaczenie tctfo listu 
(Kpin 0/,art.or. .Nii <51 li p. 17) \>i\z wartości /. napisem : Sellainet (Jherei han tlo 
.lana Kazimierza w czerwcu 1058 (I)—Dokładniej w Wpisie O nnoI. JNli 227 k. 7.- 
1‘orńwnaj: TomberNkiego Koc/.niki p. 285.



O G N I S  K O

no tynicn *>vofe$łan tów
na Bukowinie.

Za panowania króla A ugusta III  w Polsce utw orzyli sobie 
prześladowani wówczas dysydenci polscy, mianowicie protestanci, 
schronisko na kresach Rzeczypospolitej nad Dniestrem, którego 
dzieje zaw ierają ciekawe szczegóły. Dysydenci wzięli się do dzieła 
bardzo sprytnie, uciekając się poniekąd do podstępu, gdyż utwo
rzyli sobie schronisko pod pozorem fabryki sukna, do której zało
żenia spowodowali S tanisław a hr. Poniatow skiego, kasztelana k ra
kowskiego, a ojca późniejszego króla Stanisław a Augusta, jego 
generalny kom isarz i zarządca rozległych jego  dóbr nad Dniestrem  
podpułkownik O ettykier i zostający w służbie kasztelana krakow 
skiego major KOnigsfeld, obydwaj protestanci.

Najprzód podniósł kasztelan pod wpływem O ettykiera i K0- 
nigsfelda wieś swoją Zaleszczyki nad Dniestrem  położoną nad sa
mą granicą turecką, względnie nad granicą hospodarstw a mołdaw
skiego, do rzędu m iasta, a w r. 1750 rozpoczął tamże O ettykier 
Imdowę fabryki sukna na wielkie rozm iary wraz z domami mie- 
szkalnemi dla robotników, których począł równocześnie wraz z roz
maitymi rękodzielnikami sprowadzać w znacznej liczbie z Saksonii, 
a głównie z Prus, mianowicie z Elbląga. Przewóz tych niemiec
kich wychodźców do Polski, którzy byli wyłącznie ew angelickie
go wyznania, szedł na koszt hr. Poniatow skiego przez Warszawę, 
(idy przyćhodźcy niemieccy przybyli na miejsce, domy dla nich 
budowane nie były jeszcze skończone, osadzono ich tymczasowo 

w pobliskiej wsi Lataczu. O ettykier, opierając s i ę  w r z e k o m o  na
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żądaniu robotników , udał się  do biskupa k ato lick iego  w K am ieńcu  
Podolskim , do k tórego  d yecezyi n a leża ły  Z aleszczyk i, z prośbą,
0 pozwolenie zbudowania w nowej osadzie miejskiej kościoła 
ewangelickiego. Biskup kamieniecki odrzucił prośbą, nie pozwala
jąc budowy kościoła ewangelickiego, a w skutek tego istnienie fa
bryki zostało zagrożone, gdyż sprowadzeni robotnicy niemieccy, 
zapewne w porozumieniu z Oetykierem  i KOnigsfeldem, oświad
czyli, że bez duszpasterstw a i szkoły nie pozostaną w Zaleszczy
kach. W ytworzyło się zatem przykre i trudne położenie dla przed
siębiorstw a fabrycznego, a ponieważ zrobiono już bardzo wielkie 
wkłady, przeto kasztelan krakow ski był zniewolony użyć swoich 
wpływów u wyższej władzy duchownej w celu cofnięcia zakazu 
biskupiego. Atoli prąd przeciw dysydentom był w Polsce wów
czas tak silny, iż kasztelan nie mógł wyjednać pozwolenia, zatem 
trzeba było koniecznie znaleźć inne wyjście z fatalnej sytuacyi. 
Pomysłowy O ettykier znalazł je. Oto skłonił 011 kasztelana ') do 
udania się z prośbą do P orty  Otomańskiej, by ta  udzieliła pozwo
lenie do zbudowania kościoła protestanckiego na swojem teryto- 
ryum, mianowicie na drugim brzegu D niestru we wsi Prelipcze, 
po mołdawsku Kepeoszestie, położonej naprzeciw Zaleszczyk. J a 
koż kasztelan uczynił to w r. 1756 za pośrednictwem duńskiego
1 szwedzkiego poselstwa przy W ysokiej Porcie w Konstantynopo
lu, skąd niebawem nadeszła odpowiedź, iż należy wprzód zwró
cić się z tą  spraw ą do pierwszej instanoyi, mianowicie do hospo
dara mołdawskiego, księcia Mołdawii, podlegającego zwierzchni
ctwu sułtana tureckiego. W skutek tego wzniesiono prośbę do 
ówczesnego księcia panującego w Mołdawii, Jan a  Teodora Kali- 
macha (175‘2 — 1761) o zezwolenie na założenie protestanckiej ko
lonii na terytoryum  tureckiem  naprzeciw Zaleszczyk z kościołem 
protestanckim  i szkołą. Książę-hospodar poparł prośbę w Porcie 
Otomańskiej, a po otrzym aniu upoważnienia ze strony swego 
zwierzchnictwa, wydał następujące postanowienie książęce, nazwa
ne „testamentem“ w urzędowym języku mołdawskim i równocześnie 
w drugim  egzemplarzu po niemiecku, który to.egzem plarz wręczył 
założycielom kolonii do przechowania.

„Testament“ brzmi w wiernym przekładzie z niemieckiego, 
jak  następuje:

') Szczegóły o tem znajdują nhj w dziel o byłego supenntendentii wo 
Lwowie,; ,J I IhI ,-nIjiI isl,. Heylrag zum doulHcben (Joloniulwoseii nobst oiner kur- 
zen liuHchroibiuiff der deutschen (/olonien in (Julizien.11 lirlhm, 1HI2.



„My, księże Jan , z łaski Bożej księstwa mołdawskiego ho
spodar oznajmiamy i podajemy wszem wobec i każdemu z osobna 
do wiadomości, że na podstawie władzy udzielonej nam przez Bo
ga wydajemy w czasie naszego panowania; z wolą cesarza, jako  
naszego zwierzchnika, rozkaz w szystkim  wysokim dostojnikom, 
l>y wzięli dla zaludnienia księstw a wszystkich obcych i niemiec
kich ewangelickich wychodźców, jako  też cudzoziemców w swoją 
opiekę, z tem, że gospodarze, posiadający żonę i dzieci, jako  też 
służbę, nie m ają wpłacać ćwierćrocznie więcej do książęcego skar- 
bu, jak  dwa i pół ta la ra  z lwem (Lowenthaler), od czego ludzie 
nieżonaci m ają być uwolnieni, jednak pod warunkiem, iż kolonia 
nie śmie ludzi wołoskich przyjmować pod swoją opiekę, a jeśli 
chłopi z Polski przybyliby tu ta j, to muszą oni, co do podatku, 
ugodzić się osobno ze starostą.

Niemieccy koloniści płacą rocznie za owcę 8 pary  czyli 11 
yrl i od ula pszczół 4 pary  albo 15 yrl, ktojdzierżaw i („arendiert") 
polskie musi także płacić, tylko NB nie śmią się między tem znaj
dować wołoskie owce i ule pszczelne, gdyż tym sposobem działa
by się krzyw da skarbowi książęcemu, kto atoli dopuści sit} tego, 
staje się karygodny. Od wołów i krów, koni i klaczy, zarówno 
młodych, jak  starych nie wolno pobierać ani kańca („Kaniec“), ani 
wakarynu  („ W akaryn“); jeśli jednak te zw ierzęta sprzedawane bę
dą za granicą, w tedy należy brać od nich taką  samą opłatę, jak ą  
uiszczają kupcy.

Jed en  z kolonii, k tóry  w ybrany będzie kapitanem  (w ójtem ), 
w olny je s t  od op ła ty  ochronnej („Schutzgeld“) i jem u daje się  w o l
ność i pełnom ocnictw o za ła tw iać  w szy stk ie  spraw y praw ne, jako  
też  sądzić, a w tem  n ie śm ie mu żaden senator, w ielk i lub m ały, 
ani przeszkadzać, ani szk od zić  lub też  m ieszać się  m iędzy nich. 
Creminalia lub karę śm ierci zatrzym uje książę d la sieb ie. Gdy 
W ołoch ma spór z kolonistą , ma, się  naprzód z g ło s ić  do kapitana  
k olon istów , falva apellatione do starosty , je ś li mu w yrok („Sentenz“) 
nie spodoba się, w tedy ma apelow ać do księc ia , p on iew aż starosta  
nie m oże kolonii zm usić do w ykonania w yroku, natom iast wyrok  
księcia niem a być przez n ik ogo , jak  ty lk o  przez kapitana kolonii 
w ykonany. W w ypadkach w ym uszan ia  opłat, je ś li W ołochy żą
daliby togo  od k olon istów , w ielk ich  lub m ałych, trzeba tam tych  
złapać, posłać  do J a ss , a, w ted y  k siążę każe sp ełn ić  na nich karę 
śm ierci.

W ich w yznan iu  ew an gelick iem  n ik t n iem a im przeszkadzać  
lub też m ięszać się  m iędzy nieb. W olno im odpraw iać sw oją  s łu 
żbę B o żą  pod łu g  sw oich  przykazań i zw yczajów , a. w tym  celu
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mogą koloniści podług swej woli budować sobie kościół i ustana
wiać i trzym ać sobie swoich duchownych oraz potrzebną służbą 
kościelną i nauczyciela szkolnego. Jeśliby  się kto poważył i w y
stąpił /. rozkazem, że w miastach lub wsiach koloniści m ają do
starczać koni pocztowych, to oznajmiamy, że koloniści nie są do 
tego obowiązani, gdyż zwalniamy ich od tego ciężaru i nie ró
wnamy ich z Wołochami, ponieważ nie są oni poddani, a dlatego 
dajemy im wolność dla zaznaczenia tego i dla odróżnienia.

Ten przywilej i testament ma być u kapitana kolonii przecho
wany, by go mógł pokazać każdemu, ktoby się w czemkolwiek 
sprzeciwiał przywilejowi nadanemu kolonii. Testament ten ma 
być święcie przestrzegany, z uwagi, iż ci koloniści przybyli z tak 
dalekich i obcych krajów, każdy atoli, k tóry  przybyw a i k tóry 
przybędzie w przyszłości, ma być wolny przez trzy  miesiące od 
podatku, potem zaś ma uiszczać do skarbu to, co powyżej przypi
sujemy. A gdy ich wiele tysięcy osiądzie na naszych ziemiach, 
to wszyscy m ają zażywać tej sprawiedliwości, a ze względu, iż zo- 
wią się cudzoziemcami, należy im okazywać cześć szczególną; jak  
powiedzieliśmy, nie śinią oni przyjmować Wołochów między sie
bie. Gdyż, jeśliby Wołoch pozostaw ał w służbie u kolonisty, to 
musi on uiścić podatek do wsi, do której należy.

Przyw ileju nikt nie śmie łamać, lecz ma tenże trw ać wie
cznie. Rozkazujemy zatem na podstawie naszej książęcej w ładzy 
wszem i każdemu wielkiemu i małemu, panom i sługom kraju na- 
szego, na jakiem kolw iekby oni znajdowali się stanowisku, żaden 
z nich nie śmie się sprzeciwiać naszemu niniejszemu rozkazowi, 
jak  równie nie wolno nikomu z czemkolwiek włazić w drogę ko
lonistom, natom iast nakazujemy pozostawiać całą kolonię w spo
koju i pokoju ze względu na ten testament, jako też niewolno ni
komu w przyszłości tego listu wolnościowego („Freyheitsbrief'“) 
łamać, lecz owszem należy go polepszać i utwierdzać („confirrnie- 
renu). Koloniści mogą się osiedlać w naszym kraju, gdzie się im 
spodoba, to je s t  w całej W ołoszy, jednak należy im wprzódy za
wrzeć umowę z dziedzicem podług zwyczaju i obyczaju krajowe
go. Przytem  niema być nic nowego ani wymyślane, ani też na 
nich zwalone, tfdyż taka  je s t nasza wola i taki nasz rozkaz."

/  osnowy przywileju książęcego widać, że w nim nie chodzi
o założenie jednej kolonii ze wzglądu na fabrykę sukna w Zalesz
czykach, lecz o kolonizacyę na większe rozmiary, skoro je s t  wy
raźnie mowa w tom orędziu o wielu tysiącach. /  togo można 
wysnuć dalszy wniosek, iż ci, k tórzy ją  zapoczątkowali, równie 
od razu podjęli przedsiębiorstwo z wszelkiemi pozorami większej,
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niż zwyczajnej w takich razach doniosłości, rzecz politycznego 
znaczenia, ze względu na istniejące co do dysydentów stosunki 
w Polsce.

Ciekawą byłoby rzeczą stwierdzić, czy kasztelan krakowski 
świadomie popierał dążności protestanckie O ettykiera lub czy ty l
ko przez zręczne machinacye tego działacza dał się użyć za na
rzędzie dla jego celów wyznaniowych. Pod tym względem brak 
pewnych danych, z uwagi jednak, iż całe to przedsiębiorstwo po
łączone było z ogromnymi kosztami i wielkimi trudam i, zdawaćby 
się mogło, iż protestanci znaleźli w nim potężnego sprzym ierzeń
ca i protektora, świadomie działającego pod osłoną fabryki sukna.

Po wydaniu „testamentu“ przez hospodara mołdawskiego za
kupił O ettykier w Kiperszestach, obecnej wsi bukowińskiej Pre- 
lipcze, g runta  od właściciela tejże, bojara Manoli dla budowania 
domów dla kolonistów, jako  też kościoła ewangelickiego i szkoły, 
udzielając równocześnie „negocyantow i“ D tir i ligowi z E lbląga peł
nomocnictwo do sprowadzenia osadników niemieckich, których 
tenże sprow adził w stosunkowo bardzo krótkim  czasie. Transpor
ty  kolonistów szły również, jak  do Zaleszczyk, przez W arszawę 
i na koszt przedsiębiorstwa.

Okoliczność, żo do K iperszest, od czasu utw orzenia tam ko
lonii, nazwanych Fi lipce, z czego zrobiła się dzisiejsza nazwa 
Prelipcze, sprowadzono nowych osadników niemieckich: rolników 
i rękodzielników, dowodzi najlepiej, że przy tem przedsiębiorstw ie 
nie chodziło tylko o zbudowanie kościoła protestanckiego dla ro
botników zaleszczyckiej fabryki sukna, lecz że założyciele osady 
daleko ważniejsze mieli cele na oku. Jakoż inne znamienne oko
liczności, o których poniżej szczegółowiej mówić będziemy, wska
zują, że twórcom osady w Filipcach czyli w Prelipczu, chodziło
o utworzenie na krańcach Rzeczypospolitej na obcem terytoryum , 
gdzie protestanci używali najzupełniejszej swobody, nie tylko 
schroniska dla prześladowanych, lecz zarazem ogniska bezpieczne
go, z którego łatw o mogli oddziaływać na swoje sprawy w Polsce.

Osadnicy, przybywszy na miejsce, otrzym ali obszerne domy 
z zabudowaniami gospodarskiemi, pieniądze potrzebne na począ
tek, bydło, narzędzia rolnicze, zaś rękodzielnicy kapitał obrotowy, 
przybory i naczynia od lir. Poniatow skiego, który też wszystkich 
uwolnił na wieczne czasy od wszelkich podatków i opłat, jako  też 
od wszelkiego poddaństwa, udzielając, zarazem zupełną wolność 
do zaw ierania związków małżeńskich i całkow itą wolność relig ij
ną i obrządkową.

Kolonia miała zatem wszelkie dane do rozwoju.
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Tymczasem, jak  pisze Bredetzky, osiedliło się tam  „dużo nie
powołanych," którzy „nieznali się zarówno na rolnictw ie, jako  też 
na rzemiosłach** i „spowodowali w kolonii tylko zamieszanie,“ co 
je j „szkodziło.“ W r. 17(50 przyszła wielka zaraza na bydło, w na
stępnym roku znowu zupełny nieurodzaj, co razem przyniosło 
w ielką szkodę. „Założyciel dał nowe zaliczki.“

N astępny hospodar mołdawski, Iwan Grzegorz, zatw ierdził 
przywilej swego poprzednika, dany osadzie filipeckiej w wyrazach 
bardzo przychylnych i pochlebnych dla kolonistów. W dokumen
cie, wystawionym  przez siebie, zowie osadników „Niemcami z okrę
gu wrocław skiego.“ Obowiązuje icli do płacenia dziesięciny od 
pszczół i nierogacizny, za 10 sztuk świń 1 guldena, a za każdą 
owcę „potruki" (zapewne: półtoraki - 1'/a krajcarow i). Podlega
ją, jak  dawniej, tylko sądownictwu swego „kapitana,“ z wyjątkiem 
sądownictwa karnego, które należy do „dywanu“ książęcego, iw an 
Grzegorz nie długo jednak panował. N astępca jego, Jan  Jerzy  
Kalimach, zatw ierdził również przywileje kolonii. Dokum ent ten 
nosi datę 9 czerwca 1807 roku, a w nim jest, jako „kapelan** kolonii 
wymieniony Daniel Christiani.

Przyw ileje hospodarów mołdawskich m ają się znajdować w ar
chiwum gm iny m iasta Zaleszczyk.

Z dziejów kolonii wiadomo jeszcze, że w r. 1759 powołano 
tamże na kaznodzieję pastora Teege z Królewca, z czego osadni
cy w Filipcach i rzemieślnicy w Zaleszczykach byli zadowoleni. 
Atoli Teege, któremu na ziemi tureckiej znać się nie podobało, 
opuścił nagle gminę wyznaniową, która, podług układu zawartego, 
musiała mu płacić wydatki powrotu.

Na jego  miejsce sprowadzono nowego kaznodzieję, Jan a  Ja - 
kóba Scheidem antla z Sachsen-Gotha, równocześnie z „rektorem** 
Schultzem. Zmiany te spowodowały wielkie wydatki dla gminy, 
które pokryto zaliczką otrzym aną znowu od O ettykiera.

W ydatki gminy m usiały być ogromne — zapewne prócz na 
swoje jeszcze i na inne cele—skoro gm ina wysyła pod kierownic
twem majora KOnigsfelda Scheidemantla i pewnego „vonu Mar- 
schalTa, jako swoich wysłanników do zbierania składek na rzecz 
gminy wyznaniowej w Filipcach. W ysłannicy objeżdżają Polskę, 
Szlązk i Prusy. Składki płyną bardzo hojnie. W krótkim  czasie 
uzbierali w W arszawie, W rocławiu, Gdańsku, Toruniu i Klblągu 
przeszło 15,000 guldenów reńskich.

Nie dość jednak na tem. Scheidemantel i M arschall udają si<; 
do Holandyi i Anglii dla zebrania wrzekomo kapitału, z którego 
odsetek m ogłyby potrzeby gminy filipeckiej być pokryte.
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Dla zbierania składek w Holandyi i Anglii, w ostatniej, jak  
zobaczymy pod auspicyami samego króla, znaczenie kolonii ua 
pograniczu polsko-tureckiem samo, jeśliby ze zbieraniem składek 
nie był połączony inny ogólny i ważniejszy cel, stanowczoby nie 
starczyło. Z tego można śmiało wysnuć wniosek, że wysłan
nicy filipeccy w Polsce, Prusach a szczególnie w Holandyi i An
glii, zbierali na ogólne cele protestantów  w Polsce pod firmą Fili- 
piec, jako  ogniska ruchu wyznaniowego.

W ynika to z osnowy poniżej przytoczonej, pełnomocnictwa, 
jak ie  król angielski udzielił wymienionym wysłannikom  do zbie
rania składek między protestantam i w Europie.

Bredetzky, k tóry pełnomocnictwo króla angielskiego przyta
cza podług uwierzytelnionego przekładu na język niemiecki w do- 
słownem brzmieniu, donosi, że wysłanników filipeckich wszędzie 
dobrze przyjmowano, że ich naw et przyjęto w Anglii na dworze 
a „Scheideinantel musiał w gabinecie królowej angielskiej wygło
sić kazanie."

Osnowa pełnomocnictwa króla angielskiego brzmi:

„Dan na dworze w St. Jam es 20 lipca 17(53.
Jego  królew ska Mość wysłuchawszy najpokorniejszej prośby 

protestanckiej kolonii w Phillippe na tureckiej Mołdawii przez 
usta jej w ysłanników , Jan a  Jakóba Scheidemantela, pastora w y
znania luterańskiego i Karola K rystyna von Marschall a i innych, 
złożonej w swojem i wymienionej kolonii imieniu, k tó ra  składając 
się pierwotnie z protestanckich Polaków i \Vę</róiv, którzy schronili 
się do Phillippe nad Dniestrem z pogranicznych krajów, gdzie ich 
z powodu ich religii prześladują, obecnie powiększyła się, przyj
mując do swego grona niemieckie protestanckie rodziny, zmuszone 
z powodu ostatniej zgubnej wojny opuścić swe siedziby. Książę 
Jan  Grzegorz, hospodar Mołdawy i rząd jego za upoważnieniem 
ze strony zwierzchnego Pana nadali tym kolonistom i ich potomkom 
przywileje, które zupełnie ubezpieczają ich obyw atelską i relig ij
ną wolność, a nadto zaw ierają pozwolenie, iż nadane im ziemie 
dzierżyć mogą, jako  swą własność, i na wieki wznosić według 
swego upodobania kościoły i szkoły, przytem zaś uw alniają ich 
całkowicie od duchownego sądownictwa kościoła greckiego, któ
ry zaprowadzony je s t tam, jako  kościół krajowy.

Z uwagi, że prócz stale w kolonii mieszkających protestan
tów znaczna liczba innych na Podolu, Czerwonej Rusi i na Ukra
inie osiadłych protestantów  przybyw a do ich zboru, mimo podróży 
wynoszących przeszło 150 mil angielskich; że inni oddają do ko
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lonii swe dzieci, ażeby je  przez to uwolnić i ochronić ocl chytrych 
napaści papiezkich popleczników i żeby im wpoić nawskróś naszą 
św iętą w iarę; z uwagi, że przez rozwój tej kolonii otw ierają się 
drzwi do rozszerzania czystej religii w tam tych okolicach, skąd 
ona od wielu upłyniouycli la t była w ygnaną i prawdopodobnie 
teraz także je s t w ygnaną; z uwagi, że przez tę kolonię w iara 
nasza zyska silną podstaw ę i będzie się rozszerzała nawet mię
dzy Turkami i wyznawcami kościoła greckiego; z uwagi, iż takie 
są następstw a, k tórych po tem przedsiębiorstw ie racyonalnie mo
żna się spodziewać, skoro kolonia otrzym a w najuroczystszy spo
sób duchowną dotacyę,—więc m ają nadzieję, że dozna ona opieki 
i poparcia ze strony każdego protestanckiego państwa.

Ponieważ jednak kolonia, znajdująca się jeszcze w stanie 
dziecięcym nio może zbyć potrzebnych środków do wznoszenia 
gmachów kościelnych i do stw orzenia pewnej podstawy bytu dla 
swego pastora i nauczyciela, co podług um iarkowanego obliczenia 
wynosi najmniej sumę 2500 funtów, to zaiste spraw a jej zasługuje 
na współczucie, tem bardziej, iż niedostatek kolonii w zrasta dzien
nie a suplikanci zupełnie nie mają możności zebrać między sobą 
lub w Niemczech, które przez szereg la t były widownią wojny, 
sumy potrzebnej dla osiągnięcia celu ostatecznego, powyżej wy- 
łuszczonego - dlatego suplikanci ufni z doświadczenia w łaskę 
i szlachetność Jego  Królewskiej Mości przy takich sprawach do
tyczących pokrzywdzonych obcych protestantów , wśród takich sa
mych współczucia godnych okoliczności, przedłożyli najpokorniej 
stan nwojej spraw y przed m ajestat Jego  królewskiej Mości, by 
w swojem książęcem współczuciu i względności dla pokrzywdzo
nych protestantów  raczyła w ogóle zechcieć rozporządzić, by spo
rządzono pismo uwierzytelniające posłów kolonii na podstawie 
listu  królewskiego, zaopatrzone w pieczęć W ielkiej Brytanii do 
zbierania datków  dobroczynnych w zamiarze powyżej określonym; 
zatem Jego  królewska Mość, uwzględniając i mając, na uwadze 
nieszczęśliwe położenie proszących, raczy nąjłaskaw iej, przejęta 
z tego powodu miłosierdziem, rozkazać, tak jak przy tem rozka
zano (,,.vo wie en hiebey befohlen intu), by wysoce poważany pan 
Wielki kanclerz W ielkiej Brytanii, wystosował i rozesłał otw arte 
listy z wielką pieczęcią, podług przyjętego zwyczaju, upoważnia
jące do zbierania, darów dobroczynnych u osób dobrze myślących 
dla wsparcia proszących w myśl prośby wymienionej pisemnej 
Kiiplikaeyi.

L. S.
Scharpes
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Ze to niemieckie tłómaczenie królewskiego Conclusi na ta j
nej radzie, dotyczącego spraw y kolekty dla Phillipinów, zgadza się 
zupełnie z angielskim oryginałem , poświadcza to :

Heinrich Bulgenton 
niemiecki nadworny kaznodzieja 

w St. James, iv Londynie

To samo poświadcza:

Joh. Reich. Piitius  
kaznodzieja przy kościele 

w Sa,voy.“

Bredetzky nie podaje, gdzie się znajdowało orędzie króla 
angielskiego, z którego zrobił odpis. Jako  ewangelicki superin- 
tendent lwowski m ógł 011 je  znaleźć albo w archiwum gminnem 
zaleszczyckiem lul> też w archiwach kościelnych protestanckich. 
Bądź co bądź przypuszczenie, że dokument przytoczony przez 
siebie poprostu zmyślił, je s t  stanowczo wyłączone ze względu 
na jego wierzytelność autorską we wszystkich innych rzeczach,
0 których pisał, jako  też w ogóle ze względu na poważne stano
wisko naukowe, jak ie  zajmuje w piśmiennictwie austryackiem 
swojego czasu,—z czego w ynika niewątpliw ie, że podany przekład 
niemiecki dokumentu istniał, albo też i obecnie w jakiem  prze- 
chowku istnieje, a to w ystarcza zupełnie, cokolwiekby kto mógł 
myśleć o oryginale angielskiem, jako dowód, że kolonia w Filip
kach, a także fabryka sukna w Zaleszczykach, tw orzyły nie tylko 
schronisko dla prześladowanych protestantów , lecz były zarazem 
ogniskiem ich ruchu wyznaniowego i propagandy protestanckiej; 
pewną bowiem rzeczą jest, iż wysłannicy filipecoy na podstawie 
tego dokumentu zbierali składki w Anglii, Holandyi i w Niem
czech, i że w tym dokumencie dla wydatności składek uchylili za
słonę, pokryw ającą dla zrozumienia tego oportunizmu właściwe 
znaczenie niewinnie na pozór wyglądającej kolonii w Filipcach
1 połączonej z nią fabryki sukna w Zaleszczykach. Doniosłość 
tego przedsiębiorstwa ukazuje się w tym dokumencie w całej 
pełni, jak  w zwierciadle, a najw ażniejszą przy tem je s t  okoliczność, 
że dokum ent ten, czomkol wiek by on był, naw et gdyby był apo
kryfem, stanowi w każdym razie zeznanie czynników najbardziej 
powołanych, czem właściwie kolonia w mowie będąca była, je s t 
określeniem jej istoty i dążności przez jej w łasnych kierowników.

Za prawdziwością oryginału angielskiego przem awia ogro
mnie pogmatwana stylizacya przekładu niemieckiego, z czego wy
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nika, że tłómacz nie był zbyt. biegły .w języku niemieckim, na
stępnie też nie można lekceważyć podpisów uwierzytelniających 
wierność przekładu.

Z dokumentu angielskiego dowiadujemy się, że kolonia 
składała się najprzód z protestantów  polskich i węgierskich, 
którzy znaleźli w niej, wobec; prześladowań, bezpieczne schroni
sko, że następnie osada powiększyła się protestanckim i rodzinami 
z Niemiec, które „z powodu zgubnej wojny" musiały opuszczać 
rodzinne siedziby i że do kolonii przybyw ali do zboru „inni na 
Podolu, Czerwonej liu si i na Ukrainie osiadli protestanci" i że 
„znowu inni oddawali swe dzieci" do wyznaniowej szkoły fili- 
pieckiej chroniąc się „<xl chytrej napaści popleczników papiezkich." 
Kolonia, jak  z treści dalszej dokumentu wynika, była powołaną 
do szerzenia „czystej religii" w tam tych okolicach, zatem zajmo
wała się prozelicką propagandą religijną, do czego przynajmniej 
król angielski przyw iązyw ał nie m ałą wagę, skoro sądził, że 
„w iara nasza zyska realną podstaw ę i będzie się szerzyła nawet 
między Turkami i wyznawcami greckiego kościoła," zasługując 
na opiekę i poparcie każdego protestanckiego państwa.

Znaczenie osady nad Dniestrem  dla ruchu protestanckiego 
w Polsce określają powyższe odgłosy własnego zeznania jasno 
i dobitnie.

/  d a lszego  toku p rzedstaw ien ia  rzeczy  przez w ym ien ion ego  
autora n iem ieck iego  dow iadujem y się, że składki p ow iod ły  się  
bardzo dobrze, jednak dziw nym  sposobem  o sta teczn y  ich w ynik , 
z powodu w ielk ich  k osztów  podróży w ysłan n ik ów  gm iny filipc- 
ckiej, ok aza ł s ię  n ik ły . Ci nie przeczekali naw et końca sk ładek  
w A nglii, oddając ich dalsze zb ieranie kom isarzow i A m afingow i 
W ilhelm ow i de Drusina.

N iepokoje i rozruchy w P olsce, tow arzyszące  w yb orow i króla  
S ta n isław a  Augusta. P on ia tow sk iego , w p ły n ę ły  rów nie, obok k ło 
potów  pien iężnych , na upadek kolonii w Filipcaoh. Partyzanci 
konfoderacyj, zaw iązanych  przez R ad ziw iłła , Lubom irskiego, R ze
w u sk iego  i Potockich , stojących  po stronie kandydatury sask iej, 
m ianow icie syna A u gu sta  III przeciw ko P oniatow skiem u, sprow a
d z iły  na dobra Poniatow skich  nad D niestrem  napady, szczegó ln ie  
z pobliskich posiad łości Potockich, przyczem  n ie  m ało ucierpiały  
Z aleszczyk i, jak rów nie F ilipce, dokąd konfederaci s ięg n ęli do 
gn iazd a  innow ierczego .

Później, g d y  na tronie zasiad ł S ta n isła w  A u gu st i po zaw ią 
zaniu się  konfederacyi radom skiej, n ad zw yczajny Sejm  zw ołan y  do
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W arszawy r. 1707 wrócił dysydentom wszelkie ich dawne praw a; 
kolonia w Filipcach straciła racyę bytu.

.Takoż nowy król wyposażył Zaleszczyki wielkimi przywi
lejami i wolnością religijną. W r. 1766 otrzym ał O ettykier roż
ka,z, żeby s tara ł się wszelkim sposobom ściągnąć rzemieślników 
z Fi lipiec do Zaleszczyk, gdzie utworzono ewangelicką gminę 
wyznaniową. Pastor zaleszczycki otrzym ał dyplomem królewskim 
ty tu ł królewskiego audytora i w uniformie objeżdżał kraj aż po 
Lwów. Uniform służył mu za rodzaj passepartout królewskiego.

P asto r Hcheidemantel opuścił Filipce tymczasem przenosząc 
się do W arszawy, dokąd go tam tejsze poselstwo duńskie powołało 
na, swego kaznodzieję. Na jego miejsce przybył pastor Daniel 
Gotfryd Lachmann, lecz ten osiadł już nie w Filipcach, lecz w Za
leszczykach.

W r. 1766 pozostawało w Filipcach już tylko cztery niemie
ckie rodziny protestanckie, które w niedługim  czasie, równie, jak  
wiele innych, przeniosły się do Zaleszczyk, tak  że tam tejsza ko
lonia ulotniła się, iście jak  kamfora, a ślad jej widomy w dzisiej
szej wsi bukowińskiej Prelipczu stanowi kościół protestancki — 
stojący bez użytku.

W samych Zaleszczykach istnieje pasto ra t ewangelicki, do 
którego należy cała okolica w dalekim okręgu. Istn ieją  też między 
mieszczanami nieliczne szczątki dawnych kolonistów niemieckich 
wyznania ewangelickiego. Opowiadał o nich podpisanemu poseł 
Chamiec, który  przed laty  był w Zaleszczykach starostą. Noszą 
oni nazwiska niemieckie i uważają się za Niemców. Ody p. Cha
miec objął był tam urzędowanie, owi mieszczanie przedstaw iając 
mu się, rozm awiali z nim po niemiecku. Fabryki sukna nie ma 
nawet śladów w Zaleszczykach. Prawdopodobnie zniszczyli ją  
partyzanci sascy lub konfederaci barscy, k tórzy tam te strony na
padali kilkakrotnie.

Nio mając sposobności przejrzenia archiwum gminnego, jako 
też archiwum kościoła protestanckiego w Zaleszczykach, zniewo
lony jestem  poprzestać na powyższym niedokładnym opisie dzie
jów  ogniska, polskich protestantów  na kresach Rzeczypospolitej 
polskiej naddn i ostrowski ej, wskazując jeno przyszłem u dziejopisowi 
dysydentów drogę, gdzie należy czynić poszukiwania dla zupełne
go w yśw ietlenia przyczynku niniejszego.

O .  S m ó l s k i .
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KAZ1MIKRZ KUDNTCKI. Biskup Kajetan Sułtyk, 171$—1788. Monografie z za
kresu dziejów nowożytnych, wydawca Szymon Askenazy. 
Warszawa, UMI6.

W przedmowie wydaw ca (prof. Askenazy) zaznacza, że po
stur biskupa Sołtyka posiada pod względem dziejowym znaczenie 
przedewszystkiein symboliczne. Symbolizuje ona akt, niemający 
wtedy jeszcze precedensu, a sam będący precedensem całego sze
regu czynów, które miały złamać państwo i ujarzmić kościół pol
ski. Ta jedna okoliczność zdaw ała się w ystarczać do uzasadnie
nia niniejszej, pierwszej umiejętnej biografii Sołtyka. Nie ulega 
wątpliwości, że sama indywidualność ludzka i polityczna biskupa 
nie dorastała pod wieloma względami wysokości wcielonego w nim 
dziejowego symbolu. Nie zbywało mu na zdolnościach, ale przy
rodzone dary połowicznie tylko rozwinąć się mogły, gdyż brakło 
im należytej podstaw y w jego jednostronnej kulturze duchowej, 
brakło statecznej równowagi charakteru. Ani jako człowiek, ani 
jako sta ty sta  nie potrafił on wyzwolić sit; od wielu znieprawiają- 
cych defektów życia publicznego czasów swoich. To też musi 
być oceniany nie pod kątem widzenia absolutnego, lecz poró
wnawczego kryteryum  historycznego, mierzony łokciem swojej 
epoki. K lątwa zapamiętałości religijnej była powodem, że Soł- 
tyk, wbrew własnym, lepszym skłonnościom serca i głowy, nie 
raz względem współobywateli różnowiereów nieludzką, fanatyczną 
i ciemną okazywał twardość i w walce o prawa kościoła narodo
wego w ybiegał po za granice istotnych interesów narodowych.

Jakiekolw iek bądź były ujemne rysy w Sołtyku, zawsze to 
go wyróżnia i wywyższa, że w dobie uległości i hańby, on j e d e u  

z najpierwszych chciał cierpieć za swój kraj i wiarę. Wyodrę-



fonia si(; on jaskraw o od fatalnego pocztu zwyrodniałych dostojni
ków duchownych, zapełniających smutne dzieje polskie X V III stu
lecia, wysługujących się inowierczym sąsiadom, takich, jak  Lipski, 
M łodziejowski, Podoski, Ostrowski, Poniatow ski, Siestrzencewicz 
i inni. Trzeba było wtedy zdrowego, mocnego przykładu w w yż
szym interesie kraju i kościoła, trzeba foyło ofiary czystej, wy
dajnej, uderzającej wyobraźnię i sumienie narodu. Uczynił ją  
z siebie biskup krakow ski, a tem samem przełam ał zgubną iner- 
cyę wybujałego dokoła znikczemnienia. W tem niespożyta w ar
tość dziejowa Sołtyka, w tym charakterze pozostał on miłym na
rodowej pamięci i trw ałe miejsce w niej sobie zaskarbił. Autor 
monografii niniejszej, powiada w końcu prof. Askenazy, s tara ł się 
odtworzyć życiorys Sołtyka z możliwą dokładnością i objekty- 
wizinem. Nie przemilczał, nie ukrył niczego, co w dokumentach 
znalazł i sprawdził. W swoich poszukiwaniach archiwalnych, 
wędrując wszędy śladami biskupa, skrzętnie zbadał archiwa kapi
tulne w Gnieźnie, Żytomierzu, Krakowie. Spożytkował również 
zbiory rękopiśmienne archiwów C zartoryskich i Potockich oraz 
bibliotek: Jagiellońskiej, Ossolińskich, Baworowskicli i Paw li
kowskich we Lwowie, Tow arzystw a Przyjaciół Nauk w Pozna
niu, biblioteki uniwersyteckiej w W arszawie. K orzystał nadto 
z niektórych dokumentów archiwum państwowego w Dreźnie 
i W atykańskiego w Rzymie. Nie w szystkie kw estye sporne, z lo
sami Sołtyka złączone, udało się wyśw ietlić z pożądaną jasnością, 
na podstawie tak obfitego m ateryału. Niektóre, małoważne za
gadnienia wypadnie dalszym pozostawić poszukiwaniom, ale w każ
dym razie za dogodny punkt wyjścia służyć będzie solidna praca 
niniejsza.

A utor rozpoczął swą pracę od wywodu w ygasłego dziś rodu 
Sołtyków, który nastręcza liczne wątpliwości. Istnieje wersya
o rdzennie polskiem pochodzeniu rodu tego, lecz brak jej cech 
prawdopodobieństwa. Z herbu Sołtyków można wnosić, iż przy
byli oni do Polski z Krajów obcych, zapewne z W. Księstwa Mo
skiewskiego. Praw ie pewnem jest, że zawierucha czasów samo
zwańczych rzuciła do Polski jakiegoś Sołtykowa, jednego z rosy j
skich zwolenników dynastyi Wazów i że od niego wywodzi siej 
ród Sołtyków. W dokumentach urzędowych po raz pierwszy w y
stępuje nazwisko Nottyk w r. 1(W4. Władysław' IV w obozie pod 
Smoleńskiem „na okolicy liogdanowej" nadaje kilka wsi Pawłowi 
Sołtykowi za dotrzym anie w iary królowi i Rzpitej. K ajetan,:przy
szły biskup krakowski, urodził się w r. 1715, pierwszą młodość 
spędził na dworze prym asa Potockiego, którego m atka była Soł-
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tyków na /, domu. W latach 1795— 1787 spotykam y Sołtyka. w Rzy
mie, gdzie przebywając na studyach teologicznych, zw racał uwa
gę zdolnościami i bystrością umysłu. W r. 1736 prymas nadał 
mu kanonię gnieźnieńską, a w r. 1740 wydelegowany został przez 
kapitułę gnieźnieńską na trybunał koronny, gdzie objął godność 
wiceprezydenta. Rok 1712 przyniósł Sołtykowi nowe prace i no
we zaszczyty. Objął on mianowicie żmudną rew izyę stanu dóbr 
kapitulnych -Łęgonice a wkrótce otrzym ał kanonię krakowską. 
W r. 1743 stryj K ajetana, Maciej, przybrał go sobie na koadyu- 
to ra  z prawem sukcesyi probostwa gnieźnieńskiego. Następne la
ta bawił Sołtyk przy boku kardynała Lipskiego, tow arzysząc mu 
w r. 1744 do Grodna na sejm. W r. 1746, po śmierci Lipskiego, 
zjaw ił się Sołtyk, jako  egzekutor ostatniej woli zmarłego bisku
pa z testam entem  jego w Krakowie i na posiedzeniu kapituły 
przedstaw iał go jej do rozpatrzenia i aprobacyi.

W r. 1748 kapitu ła gnieźnieńska zwróciła się do Sołtyka 
z prośbą, aby postarał sit; w W arszawie o załatw ienie sprawy, 
jak ą  miała z dyssydentami, z powodu odnowienia przez nich zbo
ru w Chojnicach. Sołtyk okazał tu wiele oględności, tłómacząc 
kapitule, że przy całej swej gorliwości religijnej i chęci zadość
uczynienia jej prośbom, musi brać pod uwagę trak ta ty  oliwski 
i welawski, dozwalające wyraźnie dyssydentoin na napraw ę istn ie
jących zborów. W tyuiże roku Ożga przybrał sobie Sołtyka za 
koadyutora z prawem następstw a na biskupstwo kijowskie. Soł
tyk jednak nie miał zamiaru pozostawać długo na stanowisku 
koadyutora ubogiej i nieuporządkowanej dyecezyi, to też w r. 1754 
po śmierci Czapskiego, począł się starać o biskupstwo kujaw skie, 
ale Brtthl pozbył go czczemi komplementami. W r. 1756 zmarł 
Ożga i Sołtyk w tymże roku został biskupem kijowskim  i czer- 
nihowskim. Obdarzony jednocześnie prawie probostwem mie- 
chowskiem i orderem orła białego, zrzekł się kanonii krakowskiej 
i gnieźnieńskiej.

W r. 1758 udał się Sołtyk do W arszawy na sejm. Rozstrzy
gnąć się miała na tym sejmie spraw a obsadzenia księstw a Kur- 
landzkiego, osieroconego od chwili zesłania Birotm. Na radzie 
senatu zabierał głos i Sołtyk. Porównał on Augusta III z Au
gustem rzymskim i wyraził przekonanie, iż jedynie przym ioty 
osobiste króla „Polskę od ćwierć wieku pielęgnują szczęśliwością." 
W sprawie kurlandzkicj dowodził Sołtyk, jak  wszyscy stronnicy 
dworu, że Biron właściwie za księcia uważany być nie może, 
gdyż ani się stawił osobiście, w edług wymagań praw a po inwe
styturę, ani przysięgi stanom kurlandzkim nio złożył. Jedynie
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też królewicza Karola uważał za zdolnego do rządów królestw, 
nie tylko księstw . Wogóle na tym sejmie przem awiał Sołtyk, ja 
ko zdecydowany stronnik party i królewskiej. To też gdy zmarł 
Andrzej Załuski, biskup krakow ski, już w trzy  dni po jego śmier
ci zjaw ił się przed kapitu łą Gorzeński, kanonik, z listem królew
skim, rekomendującym na osierocone biskupstwo Sołtyka, k tóre
go też niezwłocznie na biskupstwo wybrano.

Praw ie cały rok 175!) przebyw ał Sołtyk zdała od Krakowa, 
wglądając mimo to pilnie w spraw y duchowne dyecezyi. W tym 
że czasie zaszło kilka faktów rzucających światło na ówczesny 
stosunek Sołtyka do dyssydentów. W edług utartego  obyczaju, 
akatolicy obowiązani byli do tow arzyszenia procesyi w dzień Bo
żego Ciała. Starali się oni od tego uchylić i rzeczywiście m agi
s tra t dał im pożądane zwolnienie. Sołtyk wysłał do rajców kra
kowskich pismo, ganiące surowo ich małą gorliwość w wierze. 
Jeszcze surowiej postąpił sobie Sołtyk z luteranam i, proszącymi
o pozwolenie posyłania po swego predykanta do Cieszyna lub 
Pszczyny dla dysponowania na śmierć chorych oraz o niezmusza- 
nie przy małżeństwach mieszanych strony akatolickie do przyję
cia katolicyzmu. Również odmówił Sołtyk akatolikom  zezwolenia 
na pogrzeby z dzwonieniem i śpiewami, oraz na sprowadzanie 
nauczycieli do dzieci. I dla Żydów biskup nie był względnym, 
a nawet bywał uielitościwym, ale gdy który  z nich przyjął chrzest, 
w tedy Sołtyk usilnie starał się zabezpieczyć byt nawróconego. 
W pół roku jednak po surowem zgrom ieniu m agistra tu  krakow 
skiego, pisze Sołtyk do Mniszcha, że uw alnia akatolików od asy
stow ania na procesyi Bożego Ciała. Publicznie im tylko nie po
tw ierdził tego, ale obiecał na absentowanie się patrzeć przez szpa
rę. Jednem  słowem, nie był Sołtyk jakim ś wyjątkowo zaciekłym 
fanatykiem , ani na punkcie religii, ani zachowania przywilejów 
kleru. Pozory zachowywał, bo tego wym agało stanowisko, ale 
pod pozorami kryło się przywiązanie głębokie do dynastyi saskiej, 
a często, jak  w sprawie kurlandzkiej, zdrowa myśl i zrozumienie 
spraw Rzpltej.

W r. 175!), gdy jezuici otworzyli Akademię we Lwowie i z te
go powodu przyszło do scysyi z Akadem ią krakowską, Sołtyk, j a 
ko kanclerz tej ostatniej, sta ł po jej stronie, odwodząc Augusta 
od wydania jezuitom  przywileju, a następnie namawiając go do 
odwołania nadania. W r. 17(> 1 w radzie senatu wytoczone zosta
ło pytanie: jakim  sposobem zapobiedz rozchodzeniu się złej mo
nety po kraju? Sołtyk był zdania, że należy Zwołać sejm nad
zwyczajny, zaś jako środek tymczasowy, obostrzyć nadzór. Soi-
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tyk objaw iał gotowość do ofiar pieniężnych na. rzecz króla i do
wiódł, że nie był paniczem lubiącym rozkosz i pieniądze jedynie. 
Redukcya monety przypraw iła go o stra tę  do ‘200,000 zł. docho
dzącą, a jednak w liście do duchowieństwa, obwieszczając o niej, 
zawiadam iał, że krok ten chwalić i naśladować umyśliliśmy. 
W początkach r. 1762 uwagę Sołtyka pochłonęły szersze spraw y 
polityczne z powodu śmierci cesarzowej Elżbiety, protektorki 
ks. K arola i wogóle domu saskiego. Obok donioślejszych spraw 
występowały i drobniejsze, jak  np. zatarg  Sołtyka z posłem nea- 
politańskim  Oalabritto o ty tu ł Altesse, którego ten nie chciał dać 
biskupowi, pomimo przyznania mu tego ty tu łu  przez posłów au
stryackiego, rosyjskiego i innych.

Kiedy cesarzowa K atarzyna objęła osobiście władzę i zażą
dała usunięcia królewicza Karola z Kurlandyi, Sołtyk na radzie 
senatu oświadczył, iż należy utrzym ać księcia K arola na tronie 
na tych samych zasadach, k tóre posłużyły do nadania mu księ
stwa, Birona zaś, jako burzyciela spokoju publicznego, pozwać 
przed sąd relacyjny. .Jak wiadomo, rady  powyższe nie na wiele 
się zdały. Gdy w r. 1763 zmarł A ugust III, Sołtyk głosił, że 
monarcha ten był królujących przykładem, św iata ozdobą, zaszczy
tem narodu ludzkiego, tronów i m ajestatów chwałą i t. d. i t. d. 
Rola, jak ą  Sołtyk odegryw ał aż do sejmu konwokacyjnego, redu
kuje się do minimum. Był on zupełnie odosobniony. Przed sej
mikami Sołtyk wydał w Kielcach „Proces o szczęśliwy sukces 
sejmu konwokacyi i elekcyi,“ konstatując w swej odezwie, iż 
Rzeczpospolita chyli się ku upadkowi. W sławiliśmy się, powiada 
biskup, z nierządu, staliśm y się śmiechem i igrzyskiem  sąsiadów. 
Oziębła ojczyzny miłość, prywatnych zysków ściganie—wzięło gó
rę, rozwiązłość zwyczajów wprowadzona, wolność, ten najszaco
wniejszy klejnot, przez złe użycie ohydza nas, stając się instru
mentem bezprawia, gw ałtów , słabszych od mocniejszych uciemię
żenia, przeszkodą wszystkim najzbawienniejszym  ojczyzny rato
wania, środkom. Bóg mógł nas stworzyć bez nas, zbawić zaś nas 
nie może bez nas, przeto obudźmy się sami, darujm y sobie zobo- 
pólnie w szystkie urazy, weźmy się wespół za ręce. Podnosił wre
szcie Sołtyk, że zło wszelkie z nas pochodzi, a wszelkiemu do
bremu ułożeniu przeszkoda z niedochodzenia sejmów; przypomniał, 
iż temu wszelkiemi sposobami zabiegać należy, .lak jednak za
biegać nie podał żadnego konkretnego sposobu. W procesie tym 
ujawnia się dobra w iara i wola Sołtyka. W idział niebezpieczeń
stwo grożące krajowi i s tara ł się je  oddalić. Nie zgadzał się 
jednakże na reformy gruntow ne, jak ie  chcieli przeprowadzić Czar-

5 7 4  PIŚMIENNICTWO.



PIŚMIENNICTWO. 575

toryscy i można, mu zarzucić, że widząc nadużywania wolności, 
nie w ystąpił nigdy z propozycyą radykalnego wytępienia anarchii..

Na sejmie konwokacyjnym rozw inął Sołtyk w W arszawie 
gorączkową działalność, aby zdekompletować sejm. O ile dotych
czas biskup trzym ał się w rezerwie, o tyle od chwili rozpoczęcia 
sejmu z w łaściwą sobie impetycznością w ysunął się na czoło, 
wstępując na drogę, która go m iała zaprowadzić aż do Kaługi. 
Tu je s t przełom sprawiony widokiem obcej siły zbrojnej, użytej 
przez Czartoryskich. Nowe to stanowisko nie przeszkadzało Soł- 
tykowi podtrzym ywać stosunków z posłami obcych państw. Ale 
te uprzejme na zew nątrz stosunki nie łudziły Czartoryskich, wi
dzących w Sołtyku silnego przeciwnika. W krótce też biskup nie
skończenie był sekowany przez Kayserlinga, Carolatlni oraz wo
jew odę ruskiego i kanclerza litew skiego. Czyniąc zadość obo
wiązkom senatora, Sołtyk postanow ił udać się na sejm elekcyjny. 
Wiadome już były biskupowi zalecenia dworów wiedeńskiego 
i berlińskiego. Biskup namowom nie uległ, z represaliam i wal
czył jak  mógł, ale w końcu uczynił reces od manifestu, co król 
bardzo wdzięcznie przyjął.

Początkowo stosunek biskupa do nowego króla opierał się 
na samych grzecznościach. S tanisław  A ugust gryw ał z nim w pi
kietę, zapraszał go na assamble, lecz od spraw politycznych trzy 
m ał zdała. Pierw szą czynnością natury  publicznej, do której król 
obligował Sołtyka, było położenie swego nazwiska pod listem do 
wezyra, w którym było wyrażone, iż jak  Porta życzyła, abyśmy 
Piasta obrali, tak sit; stało i że ci, co na elekcyi nie znajdowali 
się, przystąpili i że jesteśm y kontenci. Po sejmie koronacyjnym 
powrócił Sołtyk do swej dyecezyi i zrezygnował na razie ze wszel
kiej działalności politycznej. Odsunął się od dworu, chociaż nie 
opierał sit; jego ewentualnym  poleceniom. S tanisław  August 
oszczędzał też miłość własną biskupa. W r. 1765 pragnąc pod
nieść z upadku akademię krakow ską, poruczył król uprzednią wi- 
zytacyę Sołtykowi. Przed sejmem z r. 1766, Repnin zapowiedział 
Sołtykowi, że jeżeli się będzie sprzeciw iał cesarzowej w kwestyi 
dyssydenckiej, to dozna wkrótce bardzo przykrych następstw . 
Sołtyk nio przestraszył sit; groźby, lecz zaszachował zręcznie Rep
nina przez Orłowa., ale w końcu cała ta  spraw a nie skończyła sit; 
pomyślnie dla niego. Na sejmie r. 17(Hi Soltyk nie dał sit; pozy
skać stronnictwu królewskiemu i występował w tonie bardzo dla 
króla nieprzychylnym . Opozyoya na tym sejmie wraz z Sołty- 
kiem w połączeniu z Rosyą, udarem niła wprawdzie cały program 
reform i utrzym ała w całej sile liberum veto, ale nie wynagrodzi-
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ła swe^o sojusznika równouprawnieniem dyssydentów. Sołtyk 
mniemał, że Repnin odwołanym zostanie, tymczasem cesarzowa, 
aprobując jego działalność, postanowiła odwołać sit; do ostate
cznych środków. Król hył w porozumieniu z Repninem i tenże 
w Radomiu przedsiębrał środki do zorganizow ania konfederacyi 
dyssydentów. Sołtyk nie przestaw ał śmiało występować przeciw 
ko Repninowi, k tóry  go uważał za poważnego przeciwnika. R ep
nin miał nawet osobistą rozmowę z biskupem, która, gdy przeszła 
na kwestyę dyssydencką, wywołała ze strony Sołtyka zapewnie
nie, że dyssydenci zyskali urzędy i godności siłą i praw a żadnego 
za sobą nie mają. Repnin mu jednak przerw ał, zapewniając, że 
prawa polskie zna, jak „Pater noster" i nie potrzebuje, by mu je  
wykładano i objaśniano. Wówczas biskup podniósł gw ałty  wojsk 
rosyjskich, sprzeczne z deklaracyą cesarzowej, zaznaczając w koń
cu, że jeśli nie chcemy znosić samowładnych zachceń naszego 
króla, to tem bardziej nie możemy poddawać się despotyzmowi 
obcej władczyni. Na te słowa porwał się gniewnie Repnin i ra 
dził biskupowi, by zebrawszy odpowiednią armię, pośpieszył wy
powiedzieć wojnę cesarzowej. Sołtyk odrzekł, że nigdy mu do 
głowy nie przychodziły równie dziwne i nierozsądne myśli, że 
przeciwnie, pragnął zawsze protekcyi i opieki cesarzowej, zarówno 
dla siebie, jak  i dla całego narodu. W reszcie prosił posła o mo
żność częstszego widywania się z nim, tak że pow stająca burza 
szczęśliwie zażegnaną została.

Sołtyk jednak w sprawie dyssydenckiej nie ustąpił ani na 
krok. Za zgodą uprzednią Panina, zajął Kreczetnikow wszystkie 
wsi biskupie, a gdy w ystąpienia Sołtyka w senacie nie uległy 
zmianie, zaaresztowano go i wywieziono bezwłocznie na Pragę 
razem z Załuskim i dwoma Rzewuskimi. W Wilnie przebywali 
więźniowie dłuższy czas i tam  to udało siej Sołtykowi za pośred
nictwem dw orzanina Kownackiego oblatować w aktach ziemskich 
grodzieńskich manifest, przygotow any, jak  się zdaje, przed are
sztowaniem. W krótce przewieziono więźniów do Smoleńska, a do
piero w końcu 1708 r. postanowione zostało przewiezienie wię
źniów do Kaługi. Oharakterystycznem  .jest, że w początkach po
bytu w Kałudze wszczęły się między biskupami kłótnie. Przy 
czyną ich była fóżnica poglądów politycznych. Sołtyk utrzym y
wał, żo tylko pod panowaniem króla z domu saskiego Polska 
może osiągnąć szczęście, czemu Załuski znowu zaprzeczał. W pa
ździerniku 1772 r. król zwrócił się do cesarzowej z prośbą o uwol
nienie wywiezionych. 0 stycznia I77JJ r. cesarzowa wysłała do



Kaługi własnoręcznie podpisany rozkaz odstaw ienia więźniów do 
najbliższej polskiej granicy.

W lutym r. 1773 powrócił Sołtyk do W arszawy w itany owa
cyjnie przez tłum y ludu, które wraz z nuncyuszem wyległy na 
Pragę. Klemens XIV  dowiedziawszy się o zmianie w losie bi
skupa, wysłał doń breve z wyrażeniem swej radości z powodu 
szczęśliwego powrotu. Stackelberg s tara ł się Sołtyka zatrzym ać 
w W arszawie i podtrzym ywując w nim nadzieję w ynagrodzenia 
s tra t majątkowych, chciał zeń uczynić stronnika Rosyi. Po po - 
wrocie do Krakowa, zaczął Sołtyk prowadzić życie huczne, wy
dawać bale, obiady, urządzać koncerty. Trw ało to jednak nie 
długo. Już  w początkach 1774 r. popadł w rodzaj melancholii, 
zamknął się w swoim pałacu, nie opuszczając go zupełnie i nie 
przyjm ując nikogo, nawet najbliższych krewnych. W początkach 
1775 r., ulegając widocznie wpływom dworskim, zaprosił do obję
cia koadyutoryi biskupstw a krakowskiego ówczesnego biskupa 
płockiego ks. Michała Poniatow skiego. Od tej chwili o Sołtyku 
głucho zupełnie w Polsce. Dopiero po kilku leciech m iał się na 
chwilę przypomnieć szerszemu ogółowi.

W r. 17H1 między Chrzanowskim, proboszczem parafii ś-go 
Floryana w Krakowie, a kanonikiem Hugonem K ołłątajem  wyni
kło ostre starcie, którego epilog rozegrał się przed sądem bisku
pa. Sołtyk skazał K ołłątaja  na miesięczny areszt w seminaryum 
zamkowem. Skazany zwrócił się do komisyi edukacyjnej i zło
żył jej rezolucyę uznającą go za pierwszego em eryta Akademii, 
przez co zakwestyonow ał podległość swą jurysdykcyi biskupiej. 
Biskup zapytał Akademię, jak  się ona zapatruje na powyższy spór 
a gdy Akademia odpowiedziała w myśl biskupa, Sołtyk odebrał 
Kołłątajowi wszystkie beneficya i kanonię krakowską. Sprawa 
K ołłątajow ska przybrała jednak obrót pomyślniejszy dla skazane
go. W r. 1782 Sołtyk zaczął ujawniać znaczną rozrzutność i wcho
dzić w nieporozumienia z kapitułą, k tóra ze smutkiem czyniła mu 
przychylne reprezentacye. Po łagodnym  wstępie kapituła została 
zmuszona do gw ałtow niejszych aktów, któro się skończyły na za
trzym aniu biskupa w jednej izbie. Z atarg  biskupa z kapitułą 
był przedmiotem poważnej" dyskusyi w Radzie nieustającej i zmu
sił króla do wysłania na miejsce komisarzów, k tórzy wyrazili 
przekonanie, że Sołtyk przyszedł do tego stopnia obłąkania umy
słu, że ani majątkiem  swym, ani dyecezyą rządzić nie może. 
W krótce potem przybyli do Krakowa kuratorowie, a biskupa prze
wieziono do Kielc.. W li pen I78N r. Sołtyk zachorował nagle, 
przywołany ksiądz dał konającemu absolucyę i wołał nan, aby
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nieprzyjaciołom darował. „Z całego serca"—odpowiedział biskup 
i kapeli kazał grać pieśni nabożne, a obecnym udzielił jeszcze 
błogosławieństwa.

M onografia, poświęcona Sołtykowi, je s t  studyum poważnem, 
opartem na obszernym m ateryale źródłowym, który  wyzyskany 
został w um iejętny i gruntow ny sposób. Tło historyczne, które 
autor dał obrazowi Sołtyka, rzuca dużo św iatła  na całą epokę 
i je s t  zarówno pouczającem, jak  i interesującem . W przedmowie 
scharakteryzow ał prof. Askenazy wybornie postać Sołtyka, jako 
symboliczną, a autor w m onografii biskupowi poświęconej, dowiódł 
nieprzeparcie, że historya Polski nie pozbawi nigdy biskupa tego 
symbolicznego znaczenia.

A . R .
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KRMNST LUNIŃNKI. Księżna Taraltanowa. Opowiadanie na tle dziejów pol
sko-rosyjskich. Z illustracyami i fuksymilami. l!>()7. Pol
skie Towarzystwo nakładowe we, Lwowie.

Książka Łunińskiego o osobistości zwanej „Księżną Taraka- 
now“ je s t rezultatem  mozolnych i w ytrw ałych poszukiwań, które, 
zdaniem naszem, zgoła sit; nie opłaciły. Aw antura, gdyż tak je 
dynie nazwać można wystąpienie Taraklinowej, nie posiada w ła
ściwie żadnego znaczenia historycznego. Dla, monografii ściśle 
naukowej przedm iot ten odpowiednim nie jest, księżna bowiem 
jako  postać dziejowa nie stanowi żadnej wybitnej indywidualności 
historycznej, żadnego też głębszego waloru nie przedstaw ia jej 
działalność polityczna. .Fest to niezwykły, ale nie wyjątkow y typ 
aw anturnicy, jakich cały szereg wydała druga połowa XV III s tu 
lecia. Różne Oasanowy de Seingalt, ( 'agliostry, książęta Denas- 
sów e tutti quanti — to jej bracia rodzeni. Wszyscy oni, krócej 
lub dłużej, z mniejszem lub większem powodzeniem, skupiali na 
sobie uwagę rządów i głów ukoronowanych. Wszyscy żyli oszu
stwem i szantażem, celem ich była jedna i ta  sama chęć zysku 
i sławy.

Ludzie tego rodzaju jedynie przygodnie interesow ać mogą 
badacza epoki, który, malując tło dziejowe, nio może ominąć figur 
trzecioplanowych, zwłaszcza, jeśli uwypuklają się jaskraw o, rażąco.

Nie sądzimy przeto, aby wielkie studyum historyczne o „Księ
żnie Tarakanow ," w myśl szczerych zresztą niew ątpliw ie inten- 
cyj autora, służyć mogło użytecznie naszemu dorobkowi nauko
wemu. Temat sensacyjny, zakrawający na. bajkę z tysiąca i je-



cl Ti ej nocy, niejednokrotnie zapładniał wyobraźnią powieściopisarzy;
i należało pozostawić go nadal w dziedzinie romansu. J a k  ro
mans bowiem skandaliczny snuje się pasmo żyw ota „Księżny Ta
ra,kano w. “

W r. 1772 zam ieszkała w hotelu warszawskim pana Peltier, 
przy ulicy de Seine w Paryżu, młoda o niezwykłej urodzie kobie
ta. Pochodzenie jej nikomu znanem nie było. Podaw ała się na- 
samprzód za pannę Franek, następnie za p. Scholl, Tremouille, 
Aly Kmettee, kaukauską księżniczkę W ołdomir, dalej za „panią 
Azowa,“ Betti z Obersteinu, lir. Pinneberg, hr. Zielińską, w re
szcie, w epoce najgłośniejszej swego awanturniczego życia, za 
E lżbietę, wielką księżniczkę rosyjską, spadkobierczynię dziedzi
ctw a P io tra  Wielkiego.

Przeszłość jej pozostała zakry tą  kartą. Nie wiemy jak iej by
ła narodowości, religii, jak ie  właściwie nosiła nazwisko. W swych 
listach i zeznaniach przerzucała się z jednej opowieści fan tasty 
cznej do drugiej bardziej jeszcze dziwacznej, zawsze jednak obfi
tującej w obrazy barwne, szczegóły nieprawdopodobne, wprost 
jakby czerpane z baśni czarodziejskich. Opowiadała więc, ż e je s t  
wnuczką szacha perskiego Nadira, a jej wschodni rodowód zawie
rać miał tyle nadzwyczajności i przygód niezwykłych, że trudno 
doprawdy napotkać coś bardziej fantastycznego naw et w baśniach 
Szeharazady. Stosownie jednak do okoliczności piękna nieznajo
ma przybierała najrozmaitsze ty tu ły , aby nimi nęcić wielbicieli, 
zyskiwać coraz większe koła przyjaciół i opiekunów. Policya 
rzym ska uważała egzotyczną damę za Polkę znakomitego rodu, 
ks. P io tr Dołgorukow nazywa ją  w swych pam iętnikach polską 
Żydówką, arystokracya rzym ska — córką sułtana, podawano ją  
wreszcie za dziecko norym berskiego piekarza lub restauratora  
z P ragi czeskiej.

W tym labiryncie najprzeróżniejszych wersyj i dociekań tru 
dno się zoryentować, są jednak niektóre świadectwa, że domnie
mana carówna była z pochodzenia Niemką.

Nas dzieje tej wyjątkow ej bądź co bądź kobiety obchodzić 
mogą o tyle bardziej, że losy jej splotły się z ruchem barskim 
w osobach niektórych tegoż działaczy.

Księżna W ołdomir przybyła do Paryża, mając już za sobą 
przeszłość dość awanturniczą. Niebawem pozawierała liczne zna
jomości, między innemi z hetmanem wielkim litewskim, Michałem 
Ogińskim. A rtysta przeczulony, muzyk, m alarz i poeta, niefor
tunny wojak i słaba głow a polityczna, przebywał Ogiński w sto
licy Prancyi, ostrożnie badając konslelacyę polityczną i niby po
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pierając w W ersalu interesy dogasającego ruchu barskiego. Sto
sunek hetmana do „pani Azowa* był nader oględny i nie wyszedł 
po za sferę romansowych wynurzeń. Przedsiębiorcza aw anturnica 
znalazła jednak wkrótce gorliwszego am anta w osobie Filipa Fer
dynanda, hrabiego Limburg-Stiruni.

Był to również typ sui generis awanturnika, procesującego 
się z królem pruskim, roszczącego nieskończone pretensye do kilku 
tronów książęcych; na zamku jego w Neuses we Frankonii, gdzie 
też niebawem zamieszkała piękna Aly Emettśe, panował olśnie
wający przepych i obowiązywała dworska etykieta. FIr. Limburg- 
Stirum, pan „Fryzyi północnej i W agryi,“ pomimo swych czter
dziestu dwu lat, gorącym zapałał afektem kn domniemanej księ
żniczce wschodniej.

Eleganckie m aniery i niezwykle pociągająca uroda księżnej 
Wołdomir spraw iły silne wrażenie na umyśle władcy Obersteinu 
i Limburga. Egzotyczna piękność usidliła Ferdynanda Filipa do 
tego stopnia, że postanow ił się z nią ożenić. Otoczenie i rodzina 
księcia za kategoryczny jednak warunek do zawarcia m ałżeństwa 
postaw iła okazanie dokumentów stw ierdzających pochodzenie przy
szłej władczyni Obersteinu. O to było jednak najtrudniej. Gm atw a
jąc  się w trudneui położeniu, księżna W ołdomir z właściwym so
bie sprytem  i przebiegłością zmieniła tak tykę  i, korzystając z na
darzającej się szczęśliwie okoliczności, oświadczyła, że je s t  p ra
wowitą spadkobierczynią korony rosyjskiej, córką cesarzowej 
Elżbiety.

Było to w r. 177!$. Przed paru zaledwie miesiącami podnie
siona przez Pugaczewa żagiew buntu rozszalała się w groźny 
pożar.

Niedoszła pani na Limburg-Stirum  postanowiła sytuacyę w Ro- 
syi wyzyskać na swą korzyść.

W tym czasie nawiązyw ały sit; właśnie stosunki pomiędzy 
aw anturnicą a księciem Radziwiłłem „Panie Kochanku."

Pan na Nieświeżu i Ołyce, m agnat i dziwak jakich mało, 
książę Radziwiłł, jako  działacz polityczny, był postacią bierną, 
m aryonetką poruszaną przez innych, człowiekiem bez zmysłu d y 
plomatycznego i szczerych zdolności politycznych. Urodził się 
Radziwiłłem i najbogatszym  panem Rzplitej, nic więcej. Obecnie 
barszczanin-em igrant i zacięty wró|r S tanisław a Augusta, którego 
pogardliwie „ekonomczukiem" nazywał, siedział zagranicą, „jako 
najpiorwsza część ozdoby" konfoderackiej, próżno poszukując pro
tektorów dla sprawy barskiej.
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Nie wiemy za czyjem pośrednictwem i gdzie nastąpiło zazna
jomienie księcia „Panie Kochanku*1 z domniemaną córą cesarzowej 
Elżbiety, dość, że wystąpienie samozwanki powitał wojewoda wi
leński z zapałem. Godząc w monarsze praw a K atarzyny II, otw ie
rała przed nim rzekoma spadkobierczyni tronu petersburskiego 
szerokie horyzonty, różowe nadzieje na podtrzym anie gasnącego 
ruchu barskiego, na unicestwienie pierwszego rozbioru.

W ostatnich dniach m aja przybyw a księżna „Elżbieta wszech- 
rosyjska** na umówione spotkanie z wojewodą do Wenecyi. Nie
bawem nawiązała liczne stosunki z miejscową kolonią polską i ofi
cerami francuskimi, k tórzy w ybierali się właśnie z Radziwiłłem  
do K onstantynopola na pomoc walczącym przeciw Rosyi Turkom. 
Obecność w ich gronie praw owitej, jak  sądzili, następczyni cesa
rzowej Klżbiety mogła jedynie dodać ekspedycyi uroku.

Po parotygodniowym  pobycie w W enecyi udano się w dal
szą drogę do Raguzy.

Domniemana carówna występowała w swej nowej roli zna
komicie, w czem dopomagali jej sojusznicy, na każdym kroku za
znaczający dynastyczne pochodzenie przyszłej „suwereny.**

Należało wreszcie przystąpić do czynu, energicznie wszcząć 
starania w celu objęcia tronu Romanowych.

Naprzód samozwanka zam ierzyła pozyskać flotę rosyjską, 
stojącą na kotwicy w Liworno, następnie w ystąpić z manifestem, 
w którym  obwieści swe prawa, dalej pójdzie przebojem, by sta
nąć na czele swego narodu. ‘24 sierpnia 1774 r. napisała list do 
sułtana, dopraszając się jego  opieki, jednocześnie zaś stara ła  się 
nawiązać stosunki z dowódcą eskadry rosyjskiej, Aleksym Orło- 
wem-Czesmeńskim.

Tymczasem stosunki aw anturnicy z wojewodą wileńskim 
zwolna lecz stale się pogarszały. Książe „Panie Kochanku** ostygł 
nagle w zapałach, zatrzym ał się być może przed w łasną odpowie
dzialnością, może niedow ierzał pretendentce, dość, że dążył do 
pokrzyżowania jej planów. Skonfiskował naw et list do sułtana 
z 24 sierpnia, nic o tem samozwance nie wspomniawszy. Chude 
finanse księcia wojewody nie w ystarczały na utrzym anie w ystaw 
nego dworu carówny w Raguzie, po wyczerpaniu przeto ostatnich 
źródeł Radziwił dręczony podejrzeniami co do osobistości egzo
tycznej księżny, pozostawił ją  losom, sam zaś wyjechał na Lido.

Samozwanka pozostała z rozkochanym w niej do szaleństwa 

Domańskim, niedawnym towarzyszem księcia „Panie Kochanku.“

Przy pomocy Domańskiego księżna pozbywa, się licznych 
wierzycieli i w cztery dni po wyjeździć wojewody opuszcza Ra-
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guzę, udając, się do Rzymu, alty ponowną tam rozwinąć działal
ność w celu utorow ania sobie drogi do tronu.

Nawiązuje stosunki z W atykanem  za pośrednictwem kardy
nała Albaniego, z m inistrem -rezydentem  polskim markizem d ’An- 
tici—starania jej jednak pozostają bez skutku. Wówczas, gdy 
rw ały się już rozpaczne wysiłki carów ny i pretendencka jej rola 
dobiegała do schyłku, zjaw ia się nieoczekiwana a podstępna po
moc w ambitnych planach księżny w osobie Aleksego Orłowa- 
Czesmeńskiego.

Był to typ „wrem ieńszczyka“-ulubieńca, jak ich  niemało wy
sunęła epoka panowania K atarzyny II. W człowieku tym  zjedno
czyły się rozsądek i przenikliwość, nieustraszona odwaga, ufność 
w siebie i zuchwałość, brak wszelkich skrupułów sumienia, m ar
notraw stw o i pogarda opinii ogółu. Są w jego  życiu czyny do
datnie i takie, od których mróz po skórze przechodzi. Spisko
wiec i mąż stanu, ignorant umysłowy, gotów do burdy na kułak, 
hulaka i dworzanin, a z czasem zaimprowizowany admirał. P rzy 
stojny, kształtny, czarował dorodną postaw ą i ujmującem obej
ściem ...

Orłów postanow ił wciągnąć carównę w zasadzkę. W tym 
celu za pośrednictwem swego wysłannika, m ajora Christenecka, 
sprowadził ją  do Pizy. „O statnią z Romanowów,“ w ystępującą 
obecnie pod nazwiskiem hrabiny Zielińskiej, przyjęto z czcią nie
pospolitą, należną głowom -ukoronowanym . Zam ieszkała w pałacu 
w ynajętym  przez Orłowa. Adm irał składał codziennie hrabinie 
w izyty, obwoził wraz z św itą po mieście, otaczał szczególną grze
cznością nieodstępnego Domańskiego.

Pewnego dnia zaproponowano hr. Zielińskiej przejażdżkę 
okrętem do Liworno dla przypatrzenia sit; ćwiczeniom morskim. 
Po obiodzie u konsulu angielskiego wybrano się na okręt admi
ralski „Izydor." N astąpiły uroczyste salwy arm atnie, carównę 
w itała hołdowniczo bandera św. Andrzeja. Wtem o godzinie szó
stej Orłów nieznacznie się oddalił, [toczeni do cudzoziemców przy
stąpił kapitan gw ardyi i oświadczył, że utracili wolność.

Rozpacz oszukanej nie miała granic, nic jednak nie pomo
gły skargi i wyrzekania. Zaledwie' eskadra, oddaliła się od tos
kańskich brzegów, wysłany został raport Orłowa do K atarzyny II
o uwięzieniu samozwanki. Po dziesięciotygodniowej podróży, 
w czasie której nieszczęsna kobieta przechodziła najokropniejsze 
katusze, zarzucono kotwicę w Kronsztadzie. Niedoszłą mona,robi
nię osadzono w tw ierdzy św. P io tra  i Pawła. Rozpoczęto śle
dztwo pod kierunkiem księcia Aleksandra Golicyna. Domniemana



córka Elżbiety nie odstąpiła od poprzedniego sposobu postępowa
nia,, snując w dalszym ciągu nieprawdopodobne i fantastyczne le
gendy, gm atw ając i w ikłając całą sprawę.

W reszcie K atarzyna II, zniecierpliwiona długotrw ałem  śle
dztwem, ujęła kierownictwo badania w  swoje ręce. Tymczasem 
uwięziona z dnia na dzień gasła w twierdzy. Życie uciekało 
z ciała wynędzniałego, pozbawionego należytej opieki. Zarodki 
suchot rozw ijały się gwałtownie. „T raktu ją mię, jak  ostatn ią na 
św iecie!“ — pisała do Golicyna. Apelowała w słowach bolesnej 
skargi do cesarzowej, b łagała o litość dla „sieroty prześladow a
nej przez los tw ardy ,“ uważając się za „niewinną ofiarę interesów 
i polityki drugich.11

Odpowiedzi nie było. Jedenastego grudnia prosiła o ducho
wnego prawosławnego obrządku. Zdawaćby się mogło, że teraz 
na łożu śiniertelnem odkryje tajemnicę pochodzenia.

Nie w iedziała jednak nic ani o rodzicach, ani miejscu uro
dzenia, podobno chrzczoną była w edług przepisów cerkwi praw o
sławnej, tak przynajmniej zapew niały osoby, k tóre ją  do dziewią
tego roku życia w Kielu wychowywały. Tw ierdziła, że nigdy 
nie szerzyła fałszywych wieści. N ieznana ręka podsuwała tes ta 
menty i manifesty, których odpisy posłała Orłowowi na swoją 
zgubę. P rzysięg ła uroczyście, że spisku żadnego nie knuła i wspól
ników nie miała. 15 grudnia 1775 r. nieszczęsna samozwanka 
zakończyła życie. Ta, przed której urodą i dostojeństwem  po
chylały się głowy książąt i padały na kolana rzesze wielbicieli— 
spoczęła w zimnej mogile więziennej.

Streściliśm y pokrótce zajmujące opowiadanie -kunińskiego. 
Zycie księżny Tarakanow, której takie miano dała właściwie do
piero późniejsza ludowa i historyograficzna legenda, gdyż samo
zwanka nigdy sama tak się nie nazyw ała — znaliśmy już wpraw
dzie z dawniejszych prac Brewerna („Die vorgebliche Tochter der 
Kaiserin Elisabeth Petrow na,“ Berlin, 1867), Bilbassowa wreszcie 
z licznych artykułów  rozproszonych w rosyjskich czasopismach 
oraz relacyj pamiętnikarskich. Praca jednak Łunińskiego przyno
si sporą wiązankę ciekawych szczegółów skrzętnie zebranych w ar
chiwach rządowych petersburskich, moskiewskich i wiedeńskich. 
Wiole listów w dosłownem brzmieniu daje autor w obszernych 
anneksach. Książkę zdobią liczne illustracye i facsimilia. Opo
wiadanie o „Księżnie Tarakanow " czyta się z wielkiem zajęciem, 
styl autora wprawdzie barw ny i potoczysty, nieco może jednak 
wyszukany w porównaniach, i co gorzej, zeszpecony rusycyzma
mi i prowincyonalizmami w rodzaju: „zakluczyć,, zam iast „uwię
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z i ć „ s k a z k a "  zam. „baśń;" „przywolskie" zam. „nadwołżańskie;" 
„on cały do mnie przymknie" zam. „przystanie, połączy się;" „wy
korzystać." zam. „wyzyskać;" „uwolnić z pod gniotu" zam. „z ja 
rzm a;" „im peratryca" zam. „cesarzowa" i in.

H. M o ś c ic k i .
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KRZYWICKI LUDWIK. Żmudź starożytna. Dawni Żmudzini i ich warownie.
Warszawa, 1!)0(>. Nakładem Księgarni Naukowej. H-o, kt.
uli). 2, str. II, K!) i IV.

Przedziwnie mile uderza oko na samym wstępie otw arte 
przyznanie się p. Krzywickiego, że im dłużej bada piłkalnie żmu- 
dzkie, tem mniej wie o nich, kiedy fakty zaprzeczyły przypu
szczeniom, jakim  hołdował w początkach swoich badań. Na ta
kie przyznanie się wielu zabrakłoby odwagi lub też ambicya nie 
dopuściłaby do niego. Tak samo na pochwałę zasługuje drugie 
oświadczenie autora, w którem zaznajam ia czytelnika przez jak ie  
gąszcze wypadało mu przedzierać się, zanim zdołał oswobodzić 
się od wpływu ludowych opowieści i ułożył linie wytyczne bada
nia, którem u rok rocznie zaledwo parę tygodni mógł poświęcić. 
Nie czując siły do odtworzenia całej zamierzchłej przeszłości, 
owioniętej mrokiem wieków, postanow ił autor uprzytom nić sobie 
bodaj dotychczasowe rezultaty  i wywołać niemi zainteresowanie 
wśród osób, zamieszkałych na Litwie, k tóre m ogłyby dać mu po
moc w dalszej pracy, bądź prostemi informacyami, bądź dokład
nymi pomiarami uroczysk, bądź też zbiorami legend ludowych
o piłkalniach.

Istotnie bogatą kopalnię dla badaczy przedstaw ia ziemia 
żmudzka. Gdziekolwiek spojrzeć—z pod pokostu kultury wyziera, 
puścizna prastarych dni, choć, jak  wszędzie zresztą, ginie z dniem 
każdym budownictwo ludowe, nazwy uroczysk zacierają się, po
dania- o nich głuchną. Postęp czasu dokona! dzieła zniszczenia 
na całej linii.

Imd żmudzki zachował pamięć o pochodzeniu grodzisk czyli 
pitkalni. A liczy się ich na tysiące. Sądząc z podań, jak ie  o nich 
krążą, moźnaby przypuszczać, że sypanki, przynajmniej niektóre, 
służyły za miejsca kultu, do czego tem więcej uprawnia cześć, 
jak ą  lud otacza te  pomniki, tak, że niekiedy góra przybierała cha
rak te r święty. Tradycya ludowa żmudzka je s t w ielką księgą, 
jeszcze nieodczytaną, a, za pomocą nazw uroczysk można odtwo



rzyć dawną organizacyę wojenną i religijną, bo przy zastosowa
niu ścisłości i krytycznej m iary można oddzielić kult gór od 
piłkalni.

Opowieści gminne nie powiedzą nam niczego o pochodzeniu 
piłkalni, mówiąc o wojnach szwedzkich, litewskich, ba, nawet
0 kampanii francuskiej. Należy przeto szukać odpowiedzi wśród 
samychże pomników. Sypanki dadzą podzielić się na dwie zgoła 
odmienne kategorye: jedną—obozów otoczonych wałem lub kilku 
wałami równoległym i, drugą — praw idłowych gór, posiadających 
kształty  siodła. Każda z nich je s t wytworem innych zasad stra 
tegicznych i dostosowana do odmiennych sposobów walki. N ie
które obozy czynią wrażenie szańców z epoki późniejszej, kiedy 
posługiwano się bronią palną, różniąc się s truk tu rą  od prastarych 
warowni, które, jak  w skazują dokumenty historyczne, oglądały 
zastępy krzyżowych rycerzy. Ale oprócz dwu typów zasadniczych, 
t. j. sypanek pogańskich i szańców późniejszych, istnieje mnóstwo 
innych, które, poczynając się u jednego ogniwa, zwolna przez 
k sz ta łty  pośrednie przechodzą do drugiego. Tutaj zaliczyć należy 
przedewszystkiem  sypanki zrujnowane wiekami. Istnieje jeszcze 
jeden rodzaj sypanek, zwany „uszpile,“ należących niew ątpliw ie 
do czasów zamierzchłych.

P rasta re  piłkalnie, zwane w kronikach krzyżackich „castra" 
lub „propugnac.ula,“ były warowniami, z których pograniczne po
siadały sta łą  załogę, m ieszkającą obok. Słowem — były one pier
wotnie częścią osady, a przynajm niej zdarzało się to bardzo czę
sto. W pobliżu osady znajdow ały się cm entarzyska, będące miej
scami kultu, co autor udowodnił szczegółowymi opisami kilkuna
stu piłkalni. Ze piłkalnie stanowiły ważne punkty obronne, o tem 
świadczą niejednokrotnie zakusy K rzyżaków celem zajęcia ich
1 owładnięcia niemi. Nie ulega wątpliwości, że częste najazdy 
krzyżackie i rycerzy mieczowych zmuszały ludność żmudzką do 
coraz usilniejszego wzmacniania posterunków obronnych i u trzy
mywania w nich stałych załóg, oraz pomnażania grodzisk. P ił
kalnie jednak powstały w czasach grubo wyprzedzających napady 
krzyżackie i przedstaw iają pierwszą próbę w spraw ie stałego osie
dlania się szczepu źmudzkiego i tworzenia ognisk życia społeczne
go. Kto zna bagna torfiaste na Żmudzi, dla tego jasne, że osa
dnictwo musiało zacząć się od nizin i dopiero z biegiem czasu 
wdzierało się na zalesiono wyniosłości, że właśnie na sypankach 
wznosiły się pierwsze osady. Ich rozmieszczenie nie ty lko ’odsła- 
nia obronny ustrój dawnej Litwy, ale też pozostaje w najściślej
szym związku z owemi „ te rn ie /1 na jak ie  rozpadały się szczepy
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łotewskie,, p o l s k i e  i litewskie1. Grodziska te l>yły sypane i rosły 
w miarę wkładu pracy ludzkiej, o czem nietrudno przekonać się 
z przedmiotów, odnajdywanych przy rozkopywaniu piłka,Ini.

Jakkolw iek praca omawiana nie doprowadziła p. K rzyw ickie
go do jakichś ogólnych wniosków, bo na nie zawcześnie, je s t ona 
pierwszą u nas, wyczerpującą cały dotychczasowy m ateryał i da
jącą  nowe rezultaty , wreszcie rozjaśniającą wiele ciemnych szczegó
łów, tyczących się piłkalni osłoniętych tajemnicą.

D r . St . Z dziarski.
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.1. 1). Słowo o Adamie Annyku. Odczyt niewymuszony. Warszawa-Kraktiw, 
1!)()C>. Nakład i drak W. I.. Anczyca i S-ki w Krakowie.

„Po śmierci kochać mnie będziesz, ty  chłodna, milcząca rze
szo!" Te słowa Asnyka położył autor w nagłówku swojej pracy, 
aby zapytać następnie, czy „on, k tóry  całe życie w alczył z chło
dem i zmateryalizowaniem  swojej epoki, doczekał się po zgonie 
tej czci i hołdu, z jakiemi klęknąć powinniśmy przed „cienia je 
go przezroczą białością."

N iestety  — odpowiedź nie może być twierdząca. Asnyk nie 
umarł wprawdzie w pamięci współczesnych i jako poeta zawsze 
żyć będzie w duszy swojego narodu, ale do należnego mu hołdu 
i czci — daleko jeszcze. Z tem większem uznaniem witam y też 
głos bezimiennego autora, k tóry  zbożnie pochylił się nad puścizną 
duchową poety i z entuzyazinem opowiedział nam o tym, „który 
zamknął w sobie całą myśl ostatnich dziesiątków lat zeszłego stu
lecia, aż do najwyższych jej szczytów."

Praca, napisana, była, nie jako rozpraw a krytyczna, ale jako  
odczyt, który, prawdopodobnie, nie mógł być w swoim czasie wy
głoszony 7, powodów ... cenzuralnych. Nie możemy też przykła
dać do niej tej miary, jak ą  przykłada się do rzeczy ściśle nauko
wych, nie możemy pytać i zastanaw iać się nad tem, co p. .1. D. 
przynosi nam nowego, w czem jego  pogląd na Asnyka, różni sit; 
od poglądów, wypowiedzianych dotychczas i już ustalonych. Na
tom iast interesuje nas sposób wykonania, interesuje forma, w ja 
kiej wypowiedział sit; autor, który zam ierzał i chciał trafić do 
szerszego ogółu.

Praca ma charakter popularny, utrzym ana je s t jednak na tej 
wysokości, jak iej temat, wymagał. Pisana gładko, doskonałą p o l
szczyzną, omawiająca um iejętnie wszystkie kierunki twórczości



Asnyka, tak chętnie uciekającego w  d zied zin ę filo zo fii od zg rzy 
tów  ch w ili, n ie pozbaw iona polotu w  zetk n ięciu  ze spraw am i, k tó
re są drogie dla czującego serca, a n ad ew szystk o  pełna gorącej 
miłości dla p oety— zjaw ia  się  ona, jak o  doskonały  podręcznik do 
w ykładu o tw órczości A snyka, jak o n iew ielk a , tan ia  książeczka, 
która trafić pow inna w szęd zie  i zan ieść  w szęd zie  w iarę w  to, że  
„b łyśn ie  dzień, w  którym  duch ludzki na now o ożyw i zesch ły  ż y 
cia pień girlandą k w iecia  różow ą .“

T ego  rodzaju m onografie są zaw sze  pożądane, a dziś zw ła 
szcza, k iedy ruch na polu o św ia ty  budzi się  i rozrasta  tak  szybko, 
są w prost konieczne, za ich pośrednictw em  bow iem  m ożna naj
ła tw iej zaznajom ić o g ó ł z w ytyczn em i m yśli narodow ej.

T ę m yśl ujęli najtrafniej i najgłęb iej w yrazili w dziełach  
sw oich  w ie lc y  nasi p isarze, zw łaszcza , w ie lcy  poeci. O w ie lu  
z nich nie m ogliśm y dotąd m ów ić tak, jak  m ów ić należało  i jak  
po raz p ierw szy  m ówi o A snyku  w W arszaw ie k siążeczk a  p. .). 
I). N iech  że  w ięc  będzie to początek ca łeg o  szeregu  podobnych  
opracowań, podobnych p ortretów  duchow ych ludzi na tle  ich czasu.

Z. D.

PIŚMIENNICTWO. 587

WŁOI )ZIMIKRZ 1’KlłZYŃSKI. To co nic przemija. Warszawa, lJKMi. .Jan 
Fiszer.

W łodzim ierz P erzyń sk i w szed ł do literatury jjniedawno, ale  
w szed ł odrazu z fizyogn om ią  artystyczn ą  o ty le  w yraźną, że ka
żdy, kto w z ią ł do ręki p ierw szy , n iew ielk i tom ik je g o  w ierszy , 
w ied zia ł z kim ma do czynien ia . P rzed społeczeństw em  stanął 
poeta—jeszcze  jeden  z teg o  szeregu , którem u w  ostatn iem  d zie
s ięc io lec iu  ty le  now ych przybyło  ogn iw , poeta o n iew ątp liw ym  
ta lencie , syn nieodrodny czasu, który go  w yd ał, dziecko togo  fer
m entu duchow ego, k tóry  był przedsłannikiem  doby obecnej. G o
rycz i m elancholia, p rzesy t i nuda łą c z y ły  się  u n ieg o  w  jeden  
akord z w yb u ja łą  zm ysłow ością , z gorącem  pragnieniem  pełnego, 
bujnego życia . Ironia, gran icząca  z sarkazm em , chłostała,^czasem  
to ży c ie  b ezlitośn ie , ale nie m ąciła  n ig d y  czy steg o  zdroju poezyi. 
Sztuka b yła  dla P erzyń sk iego  św iątyn ią , u której progu przyk lę
kał, zasłuchany w cudow ną m elodyę n ieśm ierteln ego  piękna.

Ten kult zbożny daw ał też rękojm ię, że  m łody poeta  pójdzie  
drogą szczerego , praw ego artyzm u.

J poszedł.



W idzieliśm y go  na scen ie i nie obn iży liśm y sw ojego  o nim 
pojęcia. Spotykam y się z nim teraz, jako z autorem  om aw ianych  
n ow el i otrzym ujem y zapew nien ie, że służba, rozpoczęta  pod 
sztandaram i sztuk i, trw a w dalszym  ciągu.

Z nów  stoi przed nami poeta. N ic to, że k siążka je g o  p isa
na .jest prozą, że tem aty , zaczerpnięte są z ży c ia  rea lnego , że są  
m iędzy nimi tak ie, które lepiej b y ło  pom inąć, żeb y  się  uchronić 
od zbrukania, żeb y  nie w paść w  cynizm . P o ezy a  zw y cięży ła . 
N a w et tam, gd z ie  autor w p rzystęp ie  ja k ieg o sć  z ło ś liw eg o  upo
dobania ch cia ł ją  poniżyć, podniosła  sit; i odcisnęła  sw oje p iętno  
na kartach książki.

Czuć ją  też w yraźn ie w szędzie  i czyte ln ik  w rażliw y  odnaj
dzie ją ła tw o . Raz przem aw iać ona do n iego  będzie pięknem  
obrazu, to zn ów  tajem niczem  a cudow nem  drgnieniem  duszy ludz
kiej, k iedyindziej tęsknotą. I n ad ew szystk o  tą ostatn ią , bo k iedy  
się  zam knie k siążk ę, pam ięci uczepi się  jedna postać, którą autor 
p och w ycił g d z ieś  na ob czyźn ie, a w którą tchnął całą  tęsknotę, 
jak a w y p ełn ia ła  w ów czas je g o  w łasną  duszę. Ta postać to Pa
ni Czajkowska, w dow a po lekarzu polskim , grająca w  szynku flo 
renckim  k a n k a n a ... A  potem  —  k iedy ju ż  św it rozbiela  niebo, 
g w ia zd y  gasną, a ptaki zaczynają  ćw ierkać, pani C zajkow ska  
c z u w a :

„U stóp jej śpi m iasto: laurow e ogrody, b ia łe  pom niki, pełne  
skarbów  starożytn ych  k ośc io ły  i pałace, w  hotelach  śp ią  ludzie, 
którzy się  tu z ca łego  św ia ta  pozjeżdżali, aby te cuda oglądać, 
a ona, patrząc na różow iącą w schód nieba zorzę w ło sk ieg o  s ło ń 
ca, b ije się  po g ło w ie  w ychudłem i, bezsilnem i rękam i, ażeby ty lko  
ten ból straszny p rzyg łu szyć , p łacze i śni jej s ię  — k ilk a  w ycień 
czonych, m izernych sosen, żó łty  piasek i odrapane dom ki, do 
których ży d o w sk ie  rodziny z W arszaw y zjech ały  na letn ie  m ie
szkanie!..."

N ajp iękn iejsza  to bezw arunkow o n ow ela  z 1H drobiazgów , 
ja k ie  z ło ż y ły  się  na książkę. M oże najbardziej Perzyński był 
w niej sobą i m oże najbardziej w y k aza ł w niej w szystk ie  zna
m iona sw ojego  talentu.

Dla teg o  też  uw ażałem  za konieczne zw rócić  na nią uw agę  
bliższą.

Po za tem znajduje się  w tom iku szereg  opow iadań rozm ai
tych, układających się  razem w m ozaikę różnobarw ną, św iadczą
cą o bogatej obserw acyi autora i o je g o  naw skroś artystycznym  
stosunku do przedm iotów  op isyw anych .
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P erzyń sk i kocha w szy stk ich  sw oich  ludzi, w szy stk ie  sw oje  
typ y , n ie ty lk o  w ów czas, k iedy się  pochyla  nad ich n ieszczęściem , 
k iedy  radby przygarnąć i ochronić od zepsucia  „D zieci u liczne,“ 
ale i w ted y , k iedy  ironizuje, k ied y  się  śm ieje ze słabości filistrów  
i p iętnuje ich  „czyny obyw atelsk ie/*

Z agadnień w ielk ich , n iepokojących duszę i um ysł, autor nie 
porusza. W ycieczek  w  d zied zin ę w ysubteln ionej p sych o lo g ii uni
ka, trzym a się  ży c ia  szarego, z w y k łeg o , p rzeciętn ego , ale umie 
na nie patrzeć i um ie z n iego  w ykrzesać tę  iskrę poezyi, która  
stan ow i to , co nie przemija.

W opow iadaniu  zw ięz ły , prosty  i zajm ujący, p osłu gu je  się  
P erzyń sk i języ k iem  dobrym , czystym , chw ilam i pięknym  i peł
nym polotu.

Z. D.
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Kronika miesięczna.
Przed wyborami. „K om itet cen tralny11 i zjednoczenie narodowe. Polskie To
w arzystwo prawnicze. Spraw a oderw ania Kusi chełmskiej od K rólestwa Pol

skiego. Biuro inform acyjne dla em igrantów  Żydów.

K ończym y rok pod znakiem  zb liżających  się  w yb orów  do 
now ej Dumy.

P rasa stw ierd ziła  niem al jed n o g ło śn ie , że za in teresow an ie  się  
sp o łeczeń stw a  w yboram i tym  razem  je s t  znacznie słabsze, niż by
ło na w iosnę. Istotn ie,*do ch w ili, w której to p iszem y, w zbio- 
rowem  życiu  nas ze m n ie zazn aczy ło  się  jeszcze niczem  to  o ż y w ie 
nie, ja k ie  pow inno to w a rzy szy ć  okresow i, w którym  odbyw a sit; 
przygotow an ie  do kam panii w yborczej. C zy jednak n a leży  to po
ło ży ć  na karb zobojętn ien ia  i rozczarow ania sp o łeczeń stw a  — o tent 
m ożnaby je szcze  dyskutow ać.

Co do nas, n ie zdaje nam się, żeby to zobojętn ien ie i roz
czarow anie (których istn ien iu  w szak że w pew nym  stopniu  zaprze
czać nie m yślim y) b y ły  posunięte aż tak daleko, żeby pod icli 
w pływ em  w ybory przybrały  charakter akcyi ospałej i beznam ię
tnej. P rzeciw nie, w szy stk ie  n am iętności partyjne, z którem i m ie
liśm y do czyn ien ia  poprzednio, n iew ą tp liw ie  w ystą p ią  z tą  sam ą  
silą , co i daw niej, a m oże naw et z je szcze  w ięk szą , n iety lk o  bo
wiem  nic nic w p łyn ęło  na ich za łagod zen ie , ale stosunki w zajem 
ne m iędzy stronnictw am i za o strzy ły  się , nadto je s t  ju ż  dziś rze
czą pew ną, że te  frakcyo lew icy  skrajnej, k tóre poprzednio zgru 
pow ały się  pod hasłem  bojkotu Dum y, obecnie częśc iow o  przynaj
mniej w ezm ą udział w w yborach. Tak przynajm niej postanow iła  
Nocyalna D em okracya Kr. P o lsk iego  i L itw y i „Proletaryat."  -Je
d yn ie  P. P. S. trzym a się  je sz c z e  na uboczu, ale i tu nic. można



b yć  pew nym , czy  w  ostatn iej chw ili n ie p rzy łączy  sią ona do b lo
ku lew icy , o ile  blok ten dojdzie do skutku.

W szystk o  to zapow iada w ięc w alk ę raczej ostrzejszą  i za- 
eiek lejszą  od tej, jak a  rozegrała się  na w iosnę. J e ż e li zaś is to t
n ie dotąd sym ptom ów  tej w alki n ie w idać, to dzieje się  to  w sk u 
tek  togo, że sp o łeczeń stw o  oczekuje od biorących  udział w w y 
borach stronnictw , w yraźn ych  i jasno  sform ułow anych  haseł, k tó 
re dotychczas nie padły.

O grom na w ięk szość  narodu stoi poza stronnictw am i, je s t  
bezpartyjną i nie uznaje tych  różnic taktycznych  i program ow ych, 
ja k ie  d zielą  p oszczegó ln e  partye. Ta w ięk szość  pragnie też  od- 
daw na koncentracyi lub kom prom isu ch w ilo w eg o , u m ożliw iającego  
łączne dzia łan ie w szystk ich . T ym czasem  dotąd nie doszło  ani do 
koncentracyi, ani n aw et do kom prom isu.

D ysk u sya , jaka to czy ła  s ię  na ten tem at przed kilku m iesią
cam i, nie doprow adziła  do rezu lta tów  pożądanych. Spraw a poro
zum ienia w zajem nego nie posunęła  się  w cale naprzód. D opiero  
g łęb ok o  p atryotyczn y lis t  S ien k iew icza , o g ło szo n y  pod dew izą: 
„Hej ram ię do ra m ien ia !“ p od zia ła ł e lek tryzująco  na n iektóre od
łam y obozu narodow ego i pobudził je  nanow o do działania. A cz
kolw iek  i tu je sz c z e  Zgody nie było  i n ie brakło g ło só w , które  
zarzucały  S ien k iew iczo w i „ciasny n acyon alizm .11 N ie  w dając się  
tutaj w  spór, k tóry  dla k ażd ego , kto zna d zia ła ln ość S ien k iew icza , 
opartą na n ajczystszym  i n ajszlachetn iejszym  patryotyźm ie, a wol 
ną od ja k ich k o lw iek  doktryn, je s t  sporem  bezprzedm iotow ym , za 
znaczym y jed y n ie , że list, o którym  m ow a, za w a ży ł n iew ątp liw ie  
na szali p o litycznej w szy stk ich  stronnictw .

Do p ew n ego  też  stop n ia  za skutek teg o  listu  uw ażać n ależy  
n ajśw ieższą  enuncyacyę D em okracyi N arodow ej, która na łam ach  
Gazety Polskiej, będącej od n iedaw na urzędow ym  organem  tego  
stronnictw a, o św iad czy ła , że ufa, iż w krótce „nastąpi zjednocze
nie ż y w io łó w  narodow ych i że ż y w io ły  te w y ło n ią  z sieb ie  w krót
kim czasie  K om itet C entralny .“

I to w łaśn ie  stan ow ić  będzie m om ent zasadn iczy  w całej 
oczekującej nns akcyi w yborczej.

S p o łeczeń stw o , które doskonale zdaw ało  sob ie  spraw ę z te 
go , że najw iększym  błędem  w yborów  poprzednich był brak poro
zum ienia w zajem nego pom iędzy stronnictw am i, brak ow eg o  C en 
tra ln ego  K om itetu  w yb orczego , który je s t  n iezbędną organizacyą  
o b yw ate lsk ą  i, jak  uczy  d ośw iad czen ie  G alicy i i P oznańskiego, 
jodynom zabezp ieczen iem  in teresów  narodow ych od szkód, jak ie  
im w yrządzić m oże zaciek łość  i n ieto len u ioya  partyjna to spo
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łeczeń stw o  oczekuje dzisiaj z n iec ierp liw ością  na rezu ltat obrad  
i pertraktacyj, prow adzonych przez stronn ictw a poszczególne.

J esteśm y  też pew ni, że z chw ilą , k iedy rozlegn ą  się  w yra
źnie hasła zjednoczenia  narodow ego, obojętność dla w yborów  zn i
knie odrazu, a poczucie obow iązku o b y w a te lsk ieg o  poprow adzi 
zw arte szeregi do urn, z których  w y jść  m ają przed staw icie le  na
rodu, pow ołani do obrony je g o  in teresów  w obliczu  Dumy ro
syjsk iej.

T o zjednoczenie narodow e, na które z takiem  upragnieniem  
czeka dzisiaj sp o łeczeń stw o  polsk ie, potrzebne mu je s t  n iety lk o  
na czas w yborów , ale — i to w w iększym  m oże je szcze  stopniu—  
do w ytw orzen ia  tej atm osfery, ja k a  to w a rzy szy ć  pow inna rozpo
czętym  pracom kulturalnym .

.lak p isa liśm y w zesz łym  m iesiącu, te prace kulturalne są 
jedynym  pocieszającym  objawem  w  dobie, która ty le  sm utków  
i c iężk ich  dośw iadczeń  przyn iosła  nam z sobą. W tej dziedzin ie  
tw órcze  s iły  p rzeciw staw iają  s ię  anarchii i n ie ładow i, w tej d z ie 
dzin ie  ży c ie  uderza tętnem , w różącem  odrodzenie. A przecież do 
tego , żeby m ożna b y ło  p ow ied zieć, że tętno  to  je s t  zdrow e i z g o 
dne z zasadniczym  pulsem  duszy zbiorow ej narodu — brak je szcze  
tak że porozum ienia, brak łączności w  działaniu. Jask raw e na to 
św ia tło  rzuca nieprzejednany stosunek  kół t. zw. p ostęp ow ych  do 
in sty tu cy i Macierzy Szkolnej i w sp ó łzaw od n iczen ie  z n ią na polu 
ośw ia ty . E zecz  naturalna, że przez to osłab ia  się  ty lk o  pow aga  
i s iła  in sty tu cy i, która z natury sw ojej m usi i pow inna b yć jedną  
i „bezpartyjną." T ym czasem  na tym  punkcie panuje u nas c iąg ła  
podejrzliw ość, najzupełniej nieuzasadniona, a w yrastająca  na pod
łożu  tych  zaostrzonych  stosunków  partyjnych, które w każdym  
człow iek u  odm iennych przekonań każą upatryw ać nieprzejednane
g o  w roga.

Taki stan rzeczy  wytwarza, ty lk o  rozbicie s ił społecznych , 
które, skupiono razem , m og łyb y  zd zia łać o w iolo w ięcej.

l’o co np. obok koła U n iw ersytetu  ludow ego M acierzy S zk o l
nej ma istn ieć  U n iw ersy tet pow szechny, posiadający ten  sam za
kres dzia łan ia  i te sam e cele?

N iezg o d a  je s t  w o gó le  jak b y  hasłem oliw ili. Łam ie ona nio- 
ty lk o  szeregi narodow e, ale w w iększym  je szcze  stopniu zaznacza  
się  wśród ży w io łó w  usposobionych radykaln ie i skłaniających się  
ku socya lizm ow i. N ie dotykając ju ż  n ieprzyjaznego stosunku, 
jaki istn ieje  pom iędzy socyalista in i w szystk ich  zabarw ień a. lew i-  
cą burżuazyjną, trudno pom inąć tu m ilczeniem  fakt rozłam u, jaki 
nastąpił w jednej z najozynniojszyoh na gruncie naszym  party.)
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socy a listy czn y ch  w P. P. S. Ś w iad czy  to  o coraz g łęb szy ch  
różnicach, ja k ie  zarysow ują  się  w poglądach  na ch w ilę  obecną, 
a zw ła szcza  w  poglądach  na spraw y narodow e.

P. P . S. ak cen tow ała  dotych czas dość siln ie  to, że  in teresy  
polsk ie nie są dla niej obojętne. D opiero słow a , w yp ow ied zian e  
przez p rzed staw icie la  tej p arty i na Z jeźd zie  w  M annheim ie, uja
w n iły , że spraw a p rzedstaw ia  się  nieco inaczej, obecny zaś roz
łam dokonał się  w łaśn ie  na tle  rozdźw ięku, jak i pow sta ł pom ię
dzy „starym i,“ usposobion ym i bardziej narodowo., a „m łodym i,“ 
stojącym i na p latform ie m iędzynarodow ej i chętn ie  idącym i pod 
kom endę „rew olu cy i“ rosyjsk iej.

W ten sposób rozpada s ię  organ izacya , której n ajw ięk szą  s i
łą  b y ła  karność i sp o istość  jej szeregów .

-Jeżeli teraz dodam y do te g o  liczn e, a ja sk raw e fa k ty  dela- 
torstw a , na k tórego  p od staw ie odbyw ają s ię  aresztow an ia  w o sta 
tnich czasach bardzo częste  — to  otrzym am y obraz zu p ełn ego  roz
kładu, .jaki n astąp ił w  łon ie  socyalizm u bojującego.

I tak o czy w iśc ie  stać się  m usiało. To, co było oparto na 
fa łszu  i ob łudzie, na w yk rzy w io n y ch  i spaczonych  ideach, co po
s łu g iw a ło  się  hasłam i dem agogicznem i i n ie w ahało  s ię  prow adzić  
ludzi naiw nych , ciem nych i sfan atyzow an ych  ku obłąkaniu, zbro
dni i nędzy — m usiało w końcu zatruć się  sw oim  w łasnym  jadem .

P artye  sycyalistyczne po 30 października r. z. rozpoczęły 
werbunok „tow arzyszów" bez żadnego wyboru, naw et wśród mę
tów społecznych. Rzecz naturalna więc, że tego rodzaju „tow a
rzysze" podejmują się obecnie chętnie roli płatnych szpiegów i do
nosicieli, wydających policyi zarówno istotnie winnych, jak  i naj- 
niewitiniejsze ofiary swojej i cudzej ślepoty.

N ie  dziw , że w obec teg o  o trzeźw ien ie  w arstw  robotn iczych  
szybk im  krokiem  zaczyna postęp ow ać naprzód. D ow od zi teg o  
w ym ow n ie popularność, jak ą  zd ob ył sob ie w ostatn ich  czasach  
N arodow y Z w iązek  robotn iczy , oraz tem po, w  jak iem  zaczyna się  
u nas rozw ijać ruch ch rześcijań sk o-socyaln y . Ten ostatn i, o ile  
zostan ie  dobrze poprow adzony, zdaje się , że b ędzie  m iał w śród  
n aszych  sfer robotn iczych  duże pow odzen ie  i że byt sw ój utrwali 
na d ługo w  kraju.

To w szystk o  p ozw ala  przypuszczać, że d ob iegający  końca  
rok przynosi nam z sobą jak b y  zapow iedź przesilenia. O czyw i- 
ścio, nie m ożna je sz c z e  n iczego  p rzew idzieć. M ogą p rzyjść now e  
p ow ik łan ia  i now e w strząśn ien ia . To pew na jednak , że sp o łe
czeń stw o  p o lsk ie  w e w szystk ich  sw o ich  w arstw ach  zdobyło  już  
d ośw iad czen ie takie, że uchroni je  ono od w ięk szych  błędów .

as
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B łędy te są n ieuniknione, bo p olityk i, k tóraby w olna  b y ła  od nich  
zupełn ie, niem a. Idzie jednak o to , aby ze strony narodu nie b y
ło kroków  n ieśw iadom ych, aby w  narodzie tym  nie panow ały s iły  
ży w io ło w e  i nie rząd ziły  odruchy.

W ciągu  dw óch la t u b ieg łych  b y liśm y, n ieste ty , św iadkam i 
zu p ełn ego  oszołom ien ia , w y w o ła n eg o  nagłem  zachw ianiem  sic; 
w szelk ich  w artości i w strząśn ien iem  ca łeg o  ustroju p ań stw ow ego
i społecznego . D ziś jednak to, co je s t  w łaśc iw ą  rew olucyą, a co 
n ależy  w ięcej do św ia ta  idei, n iż do ży c ia  realnego, ju ż  s ię  od
było . N astępuje raczej okres stop n iow ego  w cie len ia  w  ży c ie  te 
go , co w y sz ło  z rew olucyi zw ycięzk o  i co nosi w  sob ie zadatki 
lepszej przyszłości. A tu czynnikam i decydującem i są: rozum , 
rozw aga i w ytężon a  praca. One ty lk o  m ogą w prow adzić ży c ie  
w tak ie ło żysk a , w  których  n aw et sprzeczne sob ie prądy będą  
m o g ły  się  pogod zić  i b rzegów  n ie zaryw ać. Z rozum ienie tego  
w  narodzie naszym  zaczyna się  ju ż  uw idoczniać. To, co repre
zen tow ało  w nim ty lk o  rozkład, ju ż  straciło , lub traci osta teczn ie  
kredyt m oralny, zyskuje go  zaś w szystk o , co przynosi z sobą  
program  dzia łan ia  p o zy ty w n eg o , co zm ierza do utrw alania  i um oc
nienia się  na p laców kach zd ob ytych  i co śm iałą  w y c ią g a  rękę po 
zd ob ycze now e, nie fan tastyczn e, ale do osią g n ięc ia  m ożliw e. L i
czen ie  się  z warunkam i realnem i i um iejętne w yzysk an ie  tych  
w arunków  na k orzyść ca łeg o  n a ro d u — oto hasło , pod którem  za
czynają się  skupiać w szy stk ie  zdrow e s iły  p o lityczn e i m oralne  
w P olsce , zdążające ku dniom lepszym  i jaśn iejszym . N ie  są one 
je szcze  b lizko, ale są n iew ą tp liw ie  przed nami.

*

* *

Grono praw ników polskich powzięło w ostatnich czasach 
myśl założenia, Polskiego Tow arzystw a prawniczego, rozciągają
cego swoją działalność na kraj cały.

Tow arzystw o takie ma przed sobą liczne i wielorakie .zada
nia,, a jeżeli nie powstało ono dotąd, to nie je s t  to winą naszych 
prawników, ale wynikiem tych specyficznych warunków, które 
nie pozwalały na żaden krok naprzód, które zabijały wszelką ini- 
cyatywę, paraliżowały wszelki czyn. liząd nie uznawał zupełnie 
prawników polskich, gdyby więc polary chcieli zawiązać Towa
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rzystw o  praw nicze, to  n ie ty lk o  m usieliby do n iego  dopuścić w sz y st
kich są d o w n ik ó w -ro sy a n , ale zgod zić  się  na prow adzenie obrad  
w języ k u  rosyjskim , w  tym  języ k u  korespondow ać i og ła sza ć  w y 
daw nictw a. R zecz naturalna, że tak ie  T ow arzystw o  nie byłoby  
w cale T ow arzystw em  praw niczem  polsk iem  i że n ik ogo n ie n ęciła  
m yśl pracy naukow ej w  takiej atm osferze.

D z iś  jednak, k ied y  w arunki zm ien iły  się  o ty le , że T ow arzy
stw o  praw nicze rzeczywiście polskie, grupujące praw ników -polaków , 
p ow stać m oże, przystąpiono do je g o  założenia .

J e s t  w ięc  rzeczą  niem al pew ną, że w  n ied ługim  czasie  po
w stan ie  w W arszaw ie ogn isk o  polsk iej m yśli praw niczej, która  
w  ten  sposób m oże odżyje i do daw nego pow róci blasku. N ie  
m ożem y bow iem  się  łudzić. N auka prawa, która n iegd yś k w itła  
u nas, w  osta tn ich  Jat d ziesiątkach  bardzo podupadła. Z ło ży ły  
się  na to d w ie p rzy czy n y — ru syfik acya  sąd ow n ictw a i przem iano
w an ie S zk o ły  G łów nej na u n iw ersy tet rosyjsk i.

Rom uald Ilube, W alenty D utk iew icz, S ta n is ła w  B udzińsk i, 
W ład ysław  H olew iń sk i —  to osta tn ie  nazw iska, ja k ie  zap isa ły  się  
u nas trw ale na kartach nauki praw a, n azw iska tak ie, z któreini 
je szcze  po dziś dzień  liczy ć  się  musi każdy praw nik polsk i. Po  
nich zaczęło  się  pow olno obum ieranie praw a, jako nauki. C zysto  
rzem ieśln icze traktow anie zaw odu w z ię ło  górę. Prace naukow e, 
zw łaszcza  z d zied zin y  teoryi praw a p ryw atnego i publicznego, 
b yły  rzadkością. Ten i ów  podejm ow ał je  dla honoru, ale nio 
budziły ono naw et zajęcia  w  szerszych  kołach  praw ników , prze
ch od ziły  bez śladu.

I nie m ogło  być inaczej. Szkołą , z której w ychodzili prze
w ażn ie praw nicy polscy, by ł un iw orsytat w arszaw sk i, un iw ersytet 
jed y n y  w sw oim  rodzaju, sto jący  pod w zg lęd em  organ izacy i stu- 
d yów  naukow ych n ieskończen ie niżej n aw et od u n iw ersy tetów  
w Petersburgu, w M oskw ie, w  C harkow ie i w Kazaniu.

Jak to n ieraz m ieliśm y ju ż  sposobność zaznaczyć, w  uniw er
sy tec ie  tym  nie b y ło  w cale atm osfery naukow ej. M łody praw nik  
nie m iał tam  sposobności ani zb liży ć  s ię  do nauki, ani zaznajom ić  
się  z jej m etodam i. Z im na, policyjno-urzędnicza apatya  profeso
rów  dla n a jżyw otn iejszych  zagadnień w ied zy , zask lep ien ie  się  ich 
bądź w ciasnej rutynie, bądź w polityce  rusyfikacyjnej, która w y
pow iadała  s ię  w  tondencyjnem  ośw ietlan iu  fak tów , w czem  tak  
ce lo w a ł zw łaszcza  n ieboszczyk  prof. S im onenko, w yk ład ający  sta
ty sty k ę  i ekonom ię p o lityczną, w reszcie  w steczn io tw o naukow e, 
nio liczące się  w cale z now szem i zdobyczam i panow ały tam nie
podzieln ie.
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W szystk o  to nie m ogło w płynąć dodatnio na studentów  i za
chęcić ich do stu d yów  pow ażn iejszych . Idąc za wzorem  i przy
kładem profesorów , poprzestaw ali oni na „ litografow anych  kur
sach /' których przeczytan ie w ystarcza ło  w zupełności do o trzy 
m ania stopn ia  d osta teczn ego  na egzam in ie. M ało kto  brał pow a
żn iejszą  k siążk ę  do ręki i s ię g a ł do źródeł naukow ych.

W praw dzie potem  praca zaw od ow a zm uszała  n iejed n ego do 
gruntow niej szych  stu d yów  sam odzielnych , ale na te studya brakło 
ju ż  w ów czas czasu.

W ten sposób stopn iow o, z b ieg iem  lat, poziom  w ied zy  pra
w niczej o b n iży ł s ię  naprzód w śród sam ych praw ników , a potem , 
co za tem idzie, i w śród ca łego  sp ołeczeństw a. W tem  sp o łeczeń 
s tw ie  spadł on, je ż e li tak m ożna p ow ied zieć, poniżej zera.

Z asada ju r is  ujnorantia nocet n igd zie  m oże i n igd y  nie odbi
ła  się  tak na ca łok szta łc ie  in teresów  kraju, jak  u nas.

Brak życia  p o lityczn ego  i publicznego z jednej strony, a z dru
g iej —  nieprzebrany las p rzep isów  i cyrkularzy, sto jących  po za  
prawem , a jako praw o ap likow anych , w y tw o rzy ł u nas w śród  
szerszych  w arstw  zupełną n ieznajom ość najbardziej podstaw ow ych  
zasad praw a i doprow adził nas do tego , że p rzeciętn y  m ieszka
niec K rólestw a  nie dochodził praw sw oich , naw et w w ypadkach  
ja sk raw ego  ich pogw ałcen ia . N a tym  gruncie rozrastała  się  też  
sw obodnie bezprzykładna sam ow ola adm inistracyi, w obec której 
niejednokrotnie opadały naw et ręce praw nikom  zaw odow ym .

O prawie n ik t nie myślał i nikt s ię  na niem nie opierał, bo 
każdy m iał to przekonanie, że bezprawie zawsze będzie tryum 
fowało.

W takim  stosunku do „prawa" zasta ł nas M anifest z dn. 80 
października r. z., zapowiadający przywrócenie prawu należnej 
mu mocy w całem państwie, a więc i u nas.

K arta dziejowa odwróciła się. Życie wezbrało i wystąpiło 
z brzegów, w jak ie  wtłoczono je  sztucznie. Społeczeństwo spo
strzegło, że odtąd znajomość praw, przede wszy stkięm obyw atel
skich i publicznych, a potem wszelkich innych, je s t  dla niego ko
niecznością. Opinia zwróciła się więc ku prawnikom, oczekując 
od nich św iatła na nowe drogi, pełne jeszcze mroku i mgieł 
przedświtowych. I sprawiedliwość nakazuje przyznać, że w pierw
szym okresie „kónstytucyi" prawnicy nasi pracowali w tempie wzmo- 
żonom, nie szczędząc rad, wskazówek i opieki swojej nikomu.

A dw okatura polska  daw no n i c  m iała karty tak św ietn ej, jak  
w c i ą g u  ostatn ich  dw óch lat.
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Pomimo to daleko jednak jeszcze do .spełnienia wszystkich 
tych zadań, jak ie  „nowe czasy“ w kładają na barki prawników 
polskich i być może dopiero Tow arzystw o Praw nicze przyczyni 
się do stopniowego zaspokojenia zarówno potrzeb nauki, jak  i po
trzeb społeczeństwa .w tej dziedzinie.

.Jako instytucya naukowa, Tow arzystw o musi przedewszyst- 
kiem skupić wszystkie rozproszone dzisiaj prawnicze siły nau
kowo polskie i podnieść naukę praw a do tej wyżyny, na jakiej 
stać ona powinna.

W tym względzie godnym dla nas wzorem do naśladowania 
je s t Galicya, k tóra posiada pierwszorzędne prawnicze siły nauko
we polskie, nietylko w gronie profesorów obydwóch uniw ersyte
tów tam tejszych, ale i po za obrębem uniwersytetów . W okresie, 
w którym  u nas nauka upadała, tam wrłaśnie krzepiła się ona
i wzmacniała, mając odpowiednie do tego warunki. Praw nicy 
polscy w Galicyi wydali z pośród siebie nietylko specyalistów 
w rozm aitych gałęziach własnej nauki, ale i pierwszorzędnych hi
storyków, jak  Franciszek Piekosiński, Oswald Balzer, obrońca 
Morskiego Oka i W ładysław Abraham. Ci sami praw nicy dostar
czyli też sił wybitnych reprezentacyi polskiej w Wiedniu, jak  mi
nistrowie: Dunajewski, Biliński i P iętak, jak  posłowie: S tarzyń
ski, Głąbiński i wielu innych. A wszystko to stało się dzięki 
istnieniu odpowiednich ognisk naukowych w kraju.

W arszawa, pozbawiona dotąd tego zasadniczego ogniska nau
ki, jakiem  je s t uniw ersytet, posiadający odpowiednie środki i po
moce naukowe, musi je  zdobywać drogą wysiłków na innem polu. 
Prawnicy polscy, zakładający Tow arzystw o, powinni więc zdawać 
sobie dokładną sprawę z tego, że stosunek ich do nauki musi 
być innym i o wiele poważniejszym, aniżeli to byw a zazwyczaj 
w tego rodzaju Tow arzystw ach, gdyż na razie będzie to jedyny  
przytułek polskiej nauki prawa, wygnanej z uniw ersytetu takiego, 
jakim  011 był do ostatniej chwili swego istnienia. I kto wie, c z y  

na Tow arzystw o prawnicze nie spada już dziś obowiązek przygo
towania odpowiednich sił naukowych dla przyszłego uniw ersyte
tu polskiego w W arszawie, niezależnie od tego, czy będzie to 
uniw ersytet rządowy, czy prywatny. Nadmiaru tych sił nie ma
my i jeżeli nie byłoby żadnego kłopotu w obsadzeniu przez Po
laków katedr na innych wydziałach, to zawahalibyśm y sit; wska
zać dzisiaj odpowiednich ludzi do zajęcia wszystkich katedr na 
wydziale prawnym. Zapewne, kilka z nich możnaby powierzyć 
odrazu przedstawicielom  dzisiejszej naszej palestry, ale niew ątpli
wie znalazłyby się też braki. Zapełnić je  więc zawczasu, zachę-
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c.ać młodych prawników do studyów w dziedzinach najbardziej 
zaniedbanych, wysłać ich naw et kosztem Tow arzystw a za granicę 
dla wyspecyalizowania się—roto jedno z wdzięcznych zadań, jakie 
prawnicy polscy mają przed sobą w tej chwili do spełnienia.

l’o za obudzeniem ruchu naukowego i pogłębieniem wiedzy 
fachowej w całym zawodzie, spada na nich także obowiązek od
działyw ania na całe społeczeństwo.

Uczynić to należy drogą dwojaką: L-o przez urządzanie pu
blicznych wykładów z dziedziny prawa, 2-o, przez ujęcie steru 
wszelkich w ydaw nictw  popularnych, poruszających kw estye prawne.

Co do odczytów—to rzecz dziwna. Odbywają się one u nas 
z zakresu wszystkich niemal nauk, tylko nie w zakresie nauki 
obywatelskiej. Prawnicy nasi nieraz stawali na katedrze, aby mó
wić o literaturze, o kobietach w poezyi polskiej, o wszystkiem, 
tylko nie o zagadnieniach prawnych, mimo, że ty le nastręczały 
one tem atów ciekawych, że wymienimy najnowsze prądy w dzie
dzinie nauki o państw ie, całą filozofię praw a karnego, karę śmier
ci, naukę o więzieniach i t. p. W szystko to leży odłogiem, szer
szemu ogółowi zupełnie je s t  nie znane, bo nikt nie rozbudził 
w niem zainteresow ania do tych rzeczy, nikt nie wziął na siebie 
roli inform atora i przewodnika. Dla uzdolnionych prelegentów 
są więc one praw dziw ą kopalnią niezwykle zajmujących i nauczają
cych lekcyj, z zastrzeżeniem jednak, że te lekcye w ygłaszane bę
dą wyłącznie przez prawników.

To samo zastrzeżenie dotyczy także i wszelkich popularnych 
wydawnictw prawnych. Potrzeba ich je s t bardzo wielka, a pi
śmiennictwo nasze je s t w nie ubogie. Polskie Tow arzystw o P ra 
wnicze powinno tedy zwrócić na to uwagę od samego początku
i przystąpić do zakrojonego szerzej i obmyślanego wszechstronnie 
wydawnictwa tanieli, przystępnie opracowanych podręczników
i monografij teoretycznych i praktycznych.

Sprawy tej nie można powierzyć księgarzom , którzy, jak  te
go nauczyło doświadczenie dwóch la t ostatnich, większą uwagę 
zwracają na sensaCyę, niż na istotną wartość naukową i pożytek 
wydanej książki. Dzięki temu w okresie pokonstytucyjnym  przy
swojono językowi polskiemu cały szereg książek w czerwonych 
okładkach, nieudolnie tłómaczonych i dalekich od objektywizmu 
naukowego. W ton sposób pewne koła prowadzą u nas agitacyę 
pod osłoną nauki, a tego dla zachowania godności samej nauki 
być nie powinno.

Konieczną więc je s t rzeczą, aby nad tego rodzaju wyda
wnictwami czuwała instytucya, dająca zupełną rękojm ię społe
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czeństwu, że wszystko, co ukaże się pod jej firmą, będzie napra
wdę pożyteczne, lnsty tucyą taką  z natury rzeczy powinno być 
Polskie Tow arzystw o prawnicze.

Nie dotykam y tu innych spraw, które wiązałyby się jeszcze 
bezpośrednio lub pośrednio z działalnością T-wa, będącego dopie
ro w stanie zawiązkowym, zaznaczamy tylko, że w itam y je, jako 
niezwykle potrzebną i cenną dla naszego rozwoju instytucyę. Ut 
felix, faustum, fortunatumąue s i t . .  .

*

* *

„Praw dziw i rosyanie," których w granicach K rólestw a Pol
skiego je s t może znacznie więcej, niż w samej Rosyi, lubią od 
czasu do czasu występować w obronie „uciśnionego prawosławia"
i praw ludności rosyjskiej w kraju „Przywiślańskim ."

W ostatnich czasach zaznaczyły się dwa takie ich w ystąpie
nia. Jedno z nich domagało się „proporcyonalnej reprezentacyi“ 
w Dumie, przyczem proporcyonalność ta  w yglądała więcej, niż 
zabawnie, drugie- -dotyczy wznowionej obecnie kwestyi wyłączenia 
z Królestwa R usi Chełmskiej, to znaczy tych powiatów ziemi 
siedleckiej i lubelskiej, w których, wrzekomo, przew aża ludność 
prawosławna. Pow iaty te, zdaniem pomysłowych inieyatorów, 
powinny być wcielone do gul), wołyńskiej i grodzieńskiej.

Nie je s t to spraw a nowa. Działacze rosyjscy w naszym 
kraju jeszcze za czasów llurki, poruszali ją  już niejednokrotnie, 
chociaż nie było wówczas mowy o „uciśnieniu praw osław ia.” Fa
talny apety t na tę część naszego kraju, apetyt, podsycany przez 
uczonych tej miary, co słynny prof. Filewicz, trw a  w wielu już 
pokoleniach „ludzi rosyjskich" i co pewien czas z nową budzi się 
silą. N igdy jednak nie wystąpił on tak gwałtow nie, jak  w okre
sie „pokonstytucyjnym ,u kiedy z jednej strony ukaz tolerancyjny 
odrazu ujawnił całą słabość „dobrowolnego przyłączenia sit; Uni
tów," z drugiej — zjaw iła się możność otw artej agitacyi wśród 
ciemnych mas włościaństwa. A gitacya ta, rozw inięta na szeroką 
skalę przez duchowieństwo prawosławne i niższej rangi, a przez 
to samo już większej gorliwości urzędników, posunięta została 
tak daleko, że zebrano nawet garść podpisów od włościan, pra
gnąc,ych „oderwać się" od Królestw a. Ja k a  je s t autentyczna ilość
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tych podpisów nie wiemy, dość, że na ich podstawie Petersburg  
zajął się spraw ą uciskanej R usi Chełmskiej i nadał jej tok urzę
dowy.

W tym celu niedawno odbyły się w Petersburgu specyalne 
narady nad projektem podziału Królestwa Polskiego. W nara
dach tych wzięli udział generał-gubernatorow ie warszaw ski, w i
leński i kijowski.

P rzy  omawianiu spraw y okazało się przedewszystkiein, że 
według danych urzędowych, k tóre jak  dawniej nie odznaczały się 
nigdy w iarygodną ścisłością, tak  i obecnie dalekie są zapewne od 
tej ścisłości gub. lubelska posiada obecnie 21.8%, a siedlecka ty l
ko 12% prawosławnych. Jeżeli jednak zaufamy nawet tym da
nym, a odliczymy od nich tylko ludność napływową, to znaczy 
urzędników i wojskowych, których ilość zmniejszy się znacznie 
z chwilą zaprowadzenia autonomii, to ów stosunek procentowy 
wypadnie obniżyć przynajmniej o kilka na sto. W rzeczywi
stości więc nie może być mowy o przewadze naw et ludności ru- 
sińskiej, nie już rosyjskiej, nad ludnością polską, katolicką, od 
wieków na tych ziemiach osiadłą.

Ale — nie idzie nam o uzasadnienie polskości tych ziem, bo 
co do tego nawet władze rządowe żadnych chyba wątpliwości 
nie mają.

Poruszyć jednak należy zasadę prawną, na jakiej te władze, 
ulegając roszczeniom fantastycznym  nie obeznanych z istotnym 
sianem rzeczy ,.prawdziwych rosyan“ w naszym kraju, dochodzą 
do tego, żeby zaprzątać sobie czas rozpatryw aniem  tego rodzaju 
projektów.

Zasada, ta  je s t  zgoła niezrozumiała. Ziemie polskie zostały 
przyłączone do Rosyi na, podstaw ie wiadomych trak tatów , których 
nikt jeszcze nie przemnzał. Noszą one od kongresu wiedeńskiego 
urzędowe miano Królestwa Polskiego i obejmują pewien kompleks 
tery to ryalny , którego naruszenie nie może być zależne od tych 
lub innych widoków administracyi miejscowej i centralnej, gdyż
0 ile w obrębie Królestwa adm inistracya rosyjska, korzystając, ze 
swoich praw zwierzchniczych, w obecnych warunkach może do
konywać nowych podziałów kraju na jednostki administracyjne,
1 jak stw orzyła z dawnych województw i departam entów  gubernie, 
a z ziem, powiaty, tak samo może obecnie zmieniać konfiguracyę 
tych powiatów- o tyle uszczuplanie granic kraju przekracza zu
pełnie! jej kompetencyę.

Z prawami historyc-znemi i z traktatam i międzynarodowemi 
może się nie liczyć prasa szowinistyczna, mogą się nie liczyć
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drobni urzędnicy, którzy pojęcia o nich nie mają, ale rząd liczyć 
s ię  musi. Dla czego więc rząd ulega tego rodzaju fantazyoin po
litycznym i to uleganie swoje posuwa tak daleko, że aż zwołuje 
specyalną naradę w Petersburgu do rozstrzygania sprawy, k tóra 
rozstrzygnięta je s t  oddawna i inaczej postaw iona być nie może?

Gdyby naradę taką zwołał prof. Pilewicz, lub inny jak i dzia
łacz, dowodzący „rdzennej rosyjskości“ całego K rólestw a Polskie
go — wszystko byłoby w porządku i nie moglibyśmy mieć nic 
przeciwko tego rodzaju zabawce politycznej. Ale jeżeli ta  sama 
polityka znajduje dostęp do rządu centralnego i jeżeli ten rząd 
sankcyonuje swoją powagą tego rodzaju projekty, to jak na to 
patrzeć ma naród polski, któremu m anifest październikowy zagw a
rantow ał na równi z innymi ludami państw a poszanowanie praw a?

Bez Dumy Państw ow ej, bez przedstaw icielstw a w niej Po
laków, tego rodzaju sprawy, gdyby naw et miały za sobą jakąko l
wiek dozę słuszności, nie mogą być rozpatryw ane, gdyż nietylko 
praw a zasadnicze wchodzą tu  w grę, ale cały zakres stosunków 
praw no-prywatnych, na których oparta  je s t  organizacya życia 
społecznego i ekonomicznego, stosunków, które w yodrębniają Kró
lestwo Polskie od C esarstw a rosyjskiego tak dalece, że bez udzia
łu ludności tego Królestwa i bez dobrowolnej je j zgody na to, 
nie można poważnie mówić o oddzieleniu całej połaci kraju, a cóż 
dopiero o wykonaniu tak  fantastycznego projektu . . .

Jak i więc był cel i charakter isto tny narady petersburskiej? 
Chyba zwołano ją  dla otworzenia oczu i uświadomienia „prawdzi
wych Rosyan.“
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Ukazała się w W arszawie odezwa w sprawie założenia biu
ra informacyjnego dla emigrantów Żydów.

J e s t  to  spraw a zbyt ważna i zbyt obchodząca cały ogół pol
ski, aby nio zwrócić na nią bliższej uwagi.

„Z całą świadomością stanu ekonomicznego naszego kraju 
mówią inicyatorowie biura — przystępujem y do utworzenia nowej 
instytucyi społecznej. W tych czasach wzmożonych potrzeb spo
łecznych, tem pilniej i skrzętniej wpatrzeć się musimy w tętno 
czasu i jego wymagań. Nowoutworzona placówka, która powstaje



w formie, towarzystwa, zajmującego sit; sprawami emigracyi, s ta 
nowi jedną z najbardziej palących kwestyj doby obecnej, pod 
każdym względem anormalnej."

Dalej następuje uzasadnienie tej anormalności, malujące 
w sposób jaskraw y położenie proletaryatu  żydowskiego, który po 
krwawych pogromach, jakich widownią był cały szereg miast 
w obrębie imperium rosyjskiego, rzucił się ku masowej emigracyi.

W ostatnim  roku — mówi odezwa — emigrowało z Rosyi 
ćwierć miliona żydów. Cyfra w prost nieprawdopodobna, a ruch 
wcale nie słabnie. Przytein trzeba zaznaczyć, że wedle cyfr biur 
em igracyjnych amerykańskich są oni między emigrantami w szyst
kich krajów najbiedniejsi. Czy wolno więc nam pozostawić te 
rzesze nędzarzy najbiedniejszych bez opieki, bez wskazówek, na 
los szczęścia i niedoli? Czyż trzeba tu długo dowodzić, że nie- 
zbędnem je s t dla em igrantów poznanie warunków ich przyszłego 
bytu, oraz tych, jak ie  są wymagalne, aby się bez przeszkód ze 
strony rządów dostać mogli do krajów, do których dążą. Poza- 
tem niemniej ważnem jest, by emigranci, w większości nędzarze, 
którzy wyprzedali się z ostatniej chudoby, w jaknajtańszy  sposób 
mogli się dostać na miejsce przeznaczenia. Jeżeli się nad tem 
wszystkiem zastanowimy i przyjrzym y się aspirantom  do em igra
cyi, którzy o tem najmniejszego nio mają pojęcia i skazani są 
na korzystanie z surogatów informacyj, jak ie  przygotow ują dla 
nich rzesze wyzyskiwaczy, opłacanych przez zarządy różnych to
warzystw  żeglugi, lub inne hyo.ny, żyjące z obdzierania i okrada
nia trupów, to przed naszemi oczami roztoczy sit; obraz straszny
i tragiczny. Ludność, zmuszona tlo emigracyi, to przeważnie pro- 
le taryat najbiedniejszy, to ludzie bezdomni, bez dachu nad głową, 
zawieszeni w przestrzeni między niebem a ziemią, odepchnięci 
zarówno przez tych, k tórzy ich wpuszczać niechcą, jak  i przez 
tych, których dopiero co opuścili.

Z pośród em igrantów żydowskich w liosyi tysiące odbywają 
daremne wędrówki kosztem zdrowia i ostatniego grosza, by temi 
samomi okrętam i, które ich przywiozły powrócić dla tego tylko, 
że nie znały przepisów, jak ie  np. Ameryka wydała, dla em ig ran 
tów i bez których spełnienia żaden em igrant na ląd nio je s t 
wpuszczony. Zycie takiego biedaku, często obarczonego rodziną, 
skazanego teraz na powrót do Europy, je s t zupełnie zmarnowane. 
W yzuty z ostatniego mienia po stracie tej deski zbawienia, która 
mu przyśw iecała nadzieją lepszej przyszłości w wymarzonym 
kraju, th) którego kosztem tylu ofiar się wybrał, traci teraz wszel
ką energię i je s t  skazany na wieczną tułaczkę, jako  włóczęga
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bezdomny, a jeżeli to są bezsilni starcy, słabe kobiety lub nie
letnie dzieci, to nędza takich rodzin opisać się nie da i pomoc 
społeczna nieraz, z powodu tych wyjątkowych warunków, jes t 
uniemożliwiona.

Wobec tego stanu rzeczy — kończy odezwa — nie dziw, że 
wprowadzamy w czyn utworzenie W arszawskiego biura infor- 
macyj dla emigrantów. Biuro warszaw skie będzie w kontakcie 
z wszystkiemi takiemi biurami, istniejącem i w Rosyi i zagranicą, 
w m iastach granicznych i portowych, oraz możliwie z miejscowo
ściami, do których em igracya się kieruje. Biuro prócz informacyi 
najściślejszej, zaopatrzy em igrantów w książki popularne o k ra
jach i słowniki języków  obcych tych krajów, dokąd emigranci 
dążyć będą, oraz w certyfikaty, polecające do biur takich samych, 
znajdujących się po drodze.

Nie wyczerpaw szy jednak wszystkich funkcyj, k tóre biuro 
warszawskie spełniać może i powinno, wspomnieć należy o sto
sunku jego z filiami, które założy w granicznych punktach Kró
lestwa, jak  w Sosnowcu, Częstochowie, Kaliszu, Aleksandrowie
i Mławie.

Określając bliżej stosunek zasadniczy biura do emigracyi, 
odezwa podkreśla, żo biuro nie będzie dawało emigrantom żadnych 
zasiłków pieniężnych, a, to z dwóch względów, raz dla tego, że 
nie chce zachęcać ludzi do emigracyi, k tó rą  uważa za zlo konie
czne, ale nie za uzdrowienie społeczeństwa, powtóre, że w bie
dnym i wyczerpanym kraju w tej chwili byłoby niepodobieństwem 
zdobyć fundusz na cel taki.

Poruszona tu została kwest.ya, jak  powiedzieliśmy wyżej, 
obchodząca cały ogół polski.

Sprawa wychodźtwa żydów nie była dla nas nigdy obojętna, 
tem większe zaś budzić musi zajęcie dzisiaj, kiedy prądy asymi- 
lacyjne znacznie osłabły i widocznie dążą do zupełnego zaniku. 
Nie możemy tego przeoczać. -Już ruch syonistyczny otworzył 
nam oczy na kwestye; żydowską, k tóra przez szereg lat uchodziła, 
jakby  za rozwiązaną. Separatystyczne dążenia Żydów wyszły 
jednak na jaw  z całą siłą dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat, 
kiedy pod wpływem prądów wolnościowych obudził się nacyona 
lizm żydowski w formach zupełnie niespodziewanych. Dzisiaj nie 
można już mieć żadnych co do niego złudzeń. Będzie 011 w zrastał
i rozw ijał sit; stale i spotkać sit; musi z natury  rzeczy z silnym 
odporem ze strony społeczeństwa polskiego. Zachodzą nawet po
ważno obawy co do tego, że w kraju naszym, w którym dotych
czas nie było objawów antysem ityzm u we właściwem znaczeniu,
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teraz powstanie ruch antysemicki. Nie będzie to zjawiskiem po- 
żądanem, ale będzie zjawiskiem iiaturalnem, bo współżycie nasze 
z Żydami staje się coraz trudniejsze i ani nasza kultura, ani ha
sła hum anitarne, które wyznajemy, nie zdołają powstrzym ać bu
dzącego się ruchu. Rozum ieją t-o już dzisiaj inteligentni przed
stawiciele żydow stw a polskiego i prawdopodobnie z ich właśnie 
inicyatyw y powstaje biuro informacyjne dla Żydów emigrantów.

Nie należymy do zwolenników bezwzględnych emigracyi, 
zwłaszcza zaoceanowej, uważamy ją  tak  samo, jak  inicyatorowie 
biura, za zło konieczne, ale wydaje nam się, że właśnie to zło ko
nieczne je s t  dziś jedynym  punktem wyjścia zarówno dla Żydów, 
jak i dla społeczeństwa polskiego. Em igracya w tym w ypadku 
będzie bowiem tą  klapą bezpieczeństwa, k tó ra  uchroni kraj od 
głębszych wstrząśnień i od niekulturalnej walki, jak a  pomiędzy 
dwoma żywiołami sprzecznemi sobie zasadniczo z rasy, z tem
peramentu i z dążeń politycznych, powstać może.

S ta tystyka  wykazuje, ze stosunek procentowy ludności ży
dowskiej do polskiej w m iastach je s t już dzisiaj taki, że zgodne 
współżycie Żydów z Polakam i w ramach nowego ustroju samo
rządnego, mogłoby nastąpić tylko i jedynie na podstaw ach szero
kiego programu asymilacyjnego. Tymczasem program  ten prowo- 
dyrowie mas żydowskich potępiają i odrzucają — jedni w imię 
haseł syońskich, inni w hnię haseł socyalistycznych. Usposobiona 
asymilacyjnie mniejszość, je s t  mniejszością tak znaczną, że wpływ 
jej na ukształtow anie się stosunków będzie żaden. Nio ulega za
tem wątpliwości, że pomiędzy ludnością żydowską a, polską w y
nikną z czasom przeciw ieństwa, jakich dotychczas nie było. Za
powiedzią tego je s t już obecne stanowisko, jak ie  zajęli Żydzi 
w wyborach wiosennych i jak ie  prawdopodobnie zajmą jeszcze 
niejednokrotnie, zwłaszcza w walce o m andaty do rad miejskich. 
Separatyzm  będzie w zrastał, nioprzyjaźń będzie się pogłębiała.

Nie je s t to pożądane dla kraju i dla tego w jednakowym  
stopniu rozumni Polacy i rozumni Żydzi powinni zawczasu zasta
nawiać się nad tą kw estyą i dążyć do załagodzenia tych ostrych 
jej stron, jak ie  .już dziś zarysowywać się muszą w wyobraźni każ
dego człowieka, myślącego politycznie.

W interesie narodu polskiego i w interesie ludu żydowskiego 
loży przodewHzystkiem normalniejszy rozkład ludności żydowskiej 
w obrębie państw a rosyjskiego. Zniesienie linii osiedlenia i praw 
ograniczających doraźnie sprowadzą skutek pomyślny — nie ulega 
bowiem wątpliwości, że wówczas kilkaset tysięcy Żydów z Kró
lestw a i drugich kilkaset, z W ołynia i Litwy osiądzie w Rosyi

60 4  KRONIKA MFESIĘCZNA.



środkowej. Nie będzie to jednak rozwiązaniem kwestyi, zwłasz
cza, że niema jeszcze żadnej pewności co do tego w jakich gra
nicach rząd nada równouprawnienie Żydom i kiedy to równoupra
wnienie wprowadzi w czyn.

Poważną wujo sprawą jest unormowanie stałego odpływu 
nadmiaru ludności żydowskiej, nietylko na dzisiaj, ale i na przy
szłość.

Emigracya, umiejętnie pokierowana, otoczona rzeczywistą 
opieką społeczeństwa, niezależna od sporadycznych wybuchów 
strachu panicznego, nie powodowana, jak obecnie pogromami bar- 
barzyńskiemi, ale oparta na zrozumieniu wywołujących ją  głęb
szych czynników natury ekonomicznej i politycznej, może w tym 
względzie oddać ogromne usługi.

W wypowiedzeniu się za tą emigracyą powodujemy się w y
łącznie i jedynie interesami kraju, który mając nadmiar ludności 
żydowskiej, musi myśleć o tem, aby w dobie zaostrzania się sto
sunków narodowościowych, uniknąć wszystkiego co może te sto
sunki zaognić. Zatrzymani w swoim rozwoju kulturalnym, musimy 
wytężać teraz wszystkie siły, aby iść naprzód, aby kraj nasz nie 
był nigdy widownią takich zapasów, jakie niszczą siły wewnętrz
ne, wyczerpują energię i cofają narody kulturalnie. Za taki czyn
nik rozkładowy w naszem życiu uważalibyśmy wybuch i rozsze
rzenie się ruchu antysemickiego, który w stanie potencyalnym  
już tkwi w niektórych odłamach naszego społeczeństwa. Zapo 
biedź temu, aby się ta energia nagromadzona mogła kiedykolwiek 
swobodnie wyładować, stanowi jeden z najpierwszych obowiązków 
tych, co kierują masami. 1 dla tego przedewszystkiem prasa pol
sku, i żydowska powinny tę sprawę omawiać zupełnie szczerze, 
od gruntownego bowiem jej oświetlenia zależy gruntowny sąd
0 rzeczach, które ani dla jednej, ani dla drugiej strony nie są 
obojętne.

Biuro emigracyjne, uczyniło toż bardzo dobrze, publikując
1 rozpowszechniając szerzej swoją odezwę. W Polsce nie powinna 
ona przejść bez śladu, ale wywołać poważną dyskusyę na temat 
„zła koniecznego," które może się okazać dobrą i zbawienną akcyą 
zapobiegawczą i uzdrawiającą.
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W chwili największego napięcia walki o język polski przy wykładzie 
religii w szkołach poznańskich, zmarł nagle w <ln. 24 listopada r. b. ks. arcybi
skup Kloryan Stablewski.

Działalność jego, jako najwyższego dostojnika kościoła katolickiego
i obrońcy polskości w dzielnicy, która zmaga się z naporem fali germańskiej, 
była tak wielostronna i taką posiadała doniosłość polityczną, że należyta jej 
ocena może być dokonana tylko w ramach specyalnego studyum, uwzględnia
jącego całokształt życia polskiego w zaborze pruskim. Odkładając też na pó
źniej dokładną charakterystykę postaci zmarłego arcybiskupa, poprzestajemy 
na razie na przytoczeniu najważniejszych dat z jego życia, pełnego zasług.

Ks. arcybiskup Floryan Stablewski urodził się w r. 1841 w zamożnej ro
dzinie ziemiańskiej. Nuuki gimnazyulne odbywał w Trzemesznie, poczem wstą
pił do setninaryum duchownego w Poznaniu, skąd przeniósł się na wydział 
teologiczny do Monachium, gdzie też uzyskał stopień naukowy d-ra Ś-tej Teo
logii. W r. 18(>(> przyszły prymas Polski zajął skromne stanowisko wikaryusza 
w Śremie. Jednocześnie wykładał religię i język hebrajski w tanitejszem gi- 
mnuzyum.

W r. 187H z powodu odmowy wykładu religii w języku niemieckim, usu
nięty został od tych obowiązków, poczem otrzymał probostwo we Wrześni. 
Z tego stanowiska wolu narodu powołała go w r. 187(1 do sejmu pruskiego, 
gdzie zajął krzesło poselskie z gorącą chęcią służenia sprawie ojczystej. Obo
wiązki te pełnił przez lat, 15.

W r. 1880 ks. poseł Stablewski mianowany został tajnym szambelanem 
Ojca Świętego, w r. 188!) protonotaryuszom apostolskim, wreszcie w r. 18111 
zajął opróżnioną po arcybiskupie Dinderze stolicę gnieżnieńsko-poznańską. Na 
tem trudnem, niesłychanie eiężkiem i odpowiedzialnem stanowisku przebył 
lat, 15, zjednawszy sobie, zwłaszcza pod koniec życia, po pozbyciu się wszel
kich złudzeń politycznych, które przez pewien czas, pod wpływem panujących 
prądów „ugodowych,'1 zaćmiły jego sąd o niektórych sprawach hołd i uzna
nie współczesnych. Ostatnią, widomą oznaką czci, jaka otaczała arcypa- 
sterza, było złożenie mu przez Księstwo Poznańskie gorącego podziękowania 

za słynny okólnik w sprawie nauki religii, oraz zbiorowy adres biskupów ga-



NASZE STRATY. fi07

licyjskieh. Śmierć jego wywarła przygnębiające wrażenie w całej Polsce, 
a sprawa obsadzenia wakującej po nim stolicy arcybiskupiej stała sit; pierwszo
rzędną sprawą polityczną chwili obecnej, nie ulega bowiem wątpliwości, /f<> 
rząd pruski pragnie widzieć na tem stanowisku—Niemca.

*

* *

Jednocześnie niemal zmarł w Krakowie ś. p. Julian Klaczko, znakomity 
publicysta i krytyk estetyczny i literacki.

IJyła to postać ze wszech miar wybitna, zasługująca również na głębsze 
i wielostronne oświetlenie, co też postaramy się niebawem uczynić.

S. p. Julian (Judei) Klaczko pochodził z rodziny żydowskiej. Urodził 
się w Wilnie, w r. I825, czyli w epoce, w której Żydzi litewscy pozostawali 
jeszcze całkowicie pod wpływem kultury polskiej.

Młody Judei, już jako kilkunastoletni chłopiec, zwrócił na siebie uwagę 
niezwykłemi zdolnościami. Jego po polsku i po hebrąjsku pisane wiersze zje
dnały mu szybko rozgłos, co też pchnęło go na drogę poważnych studyów. 
Studya te odbywał Klaczko w uniwersytecie Królewieckim, a po ich ukończe
niu, porwany ruchem lat czterdziestych, służył sprawie polskiej, jako agent 
dyplomatyczny. Zmusiło go to w następstwie do emigracyi. Osiadłszy na 
stałe w Paryżu, Klaczko zbliżył się tam do hotelu Lambert, a zawiązawszy 
stałe stosunki ze stronnictwem Czartoryskich, był współredaktorem „Wiado
mości polskich.“ Tam ukazały się też najświetniejsze jego artykuły publicy
styczne, odznaczające się zwłaszcza formą, posuniętą do prawdziwej maestryi. 
Jednocześnie zdobył sobie Klaczko imię w piśmiennictwie francuskiein, za
mieszczając w Jievue dra dewc mondes niepospolite artykuły, a że przedtem już 
pisywał także po niemiecku, więc jednocześnie wszedł do trzech literatur, 
w każdej z nich pozostawiając trwałe po sobie ślady.

Powołany w r. 1870 przez austryackiego ministra spraw zagranicznych, 
lieusta, przez czas jakiś brał Klaczko udział w polityce czynnej, poczem był 
także posłem do Sejmu Galicyjskiego i do Rady Paritwa (1878). Rychło jednok 
powrócił do Paryża, aby tam oddać się całkowicie umiłowanym studyom este
tycznym („Wieczory florenckie," „Juliusz II“). Dopiero w r. 1888, na przeło
mie wieku męzkio^o z wiekiem starczym, ulegając namowom jednego z naj
bliższych swoich przyjaciół, Stanisława lir. Tarnowskiego, osiadł na stałe 

w Krakowie.
Zmarł dn. 2i> listopada r. b., dobiegłszy 81 lat życia.

* *
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Również w Krakowie zmarł dn. 27 listopada r. b. jeden z najwybitniej
szych współczesnych prawników-histpryków polskich, .4. p. Franciszek Ksawe
ry Pakosz-Piekosiński, profesor Uniwersytetu i członek Akademii Umiejętności 
w Krakowie.

Piekosiński urodził się w r. 1844- w Wie,minach w pow. tarnowskim 
i w Tarnowie ukończył gimnazyum. Studya uniwersyteckie odbywał w Kra
kowie. na wydziale prawnym, który ukończył ze stopniem doktorskim. Zajmu
jąc się prawem polskiem i jego historyą, Piekosiński z konieczności musiał 
zaznajomić sit; bliżej z archiwami krajowemi i to rozbudziło w nim takie za
miłowanie do historyi wogóle, iż kierunek prawno-historyczny obrał sobie za 
specyalność, a potem w zupełności przerzucił sit; na pole dociekań history
cznych. Interesowały go szczególnie dwie rzeczy- numizmatyka i heraldyka, 
pozostająca w związku z jego hypotozami o pochodzeniu szlachty polskiej.

Poczet dzieł naukowych Piekosińsldego, które zjednały mu trwałe imit; 
w nauce, współczesnej, jest bardzo długi. Do najcelniejszych należą następu
jące: „Moneta i stopa mennicza w Polsce w 14 i 15 wieku,“ „Wiadomości
o wykopalisku krakowskiem monet Kazimierza Wielkiego,11 „Społeczeństwo 
polskie w wiekach średnich,11 „Sądy wyższe prawa niemieckiego w Polsce,11 
„Łany polskie w wiekach średnich,11 „O dynastycznem szlachty polskiej pocho
dzeniu,11 „Obrona hypotezy najazdu, jako podstawy ustroju społeczeństwa pol
skiego,11 „Ludność wieśniacza w Polsce w dobie Piastowskiej11 i w. innych.

Niemało też zasługi położył prof. Piekosiński, jako wydawca nowych, 
nieznanych źródeł historycznych. Pod jego redakcyą wyszły mianowicie „Po
mniki dziejowe wieków średnich: Kodeks dyplomatyczny katediy krakowskiej, 
Kotle,ks dyplomatyczny Małopolski, Prawa, przywileje i statuty miasta Krako
wa, oraz Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. I!t0() do 1400.11

Wszystko to świadczy o niezmordowanej pracy uczonego. Praca ta nad- 
szurpała też przedwcześnie organizm człowieka, który poza nauką nic nie wi
dział i oddany jej całkowicie, życie spędził wśród ksiąg i rękopisów. .lego hy- 
pote.zy naukowe w swoim czasie uczyniły imię profesora krakowskiego rozgło
siłem. Nie, ostały sit; one wprawdzie pod ostrym skalpelem krytyki, która za
rzucała im zbytnią fantastyczność, ale wniosły do nauki niejedno zapatrywanie 
nowe i świeże, oparte na uiniejętnem wyzyskaniu źródeł. Nauka polska poniosła 
też przez śmierć ś. p. Piekosińskiego stratę dotkliwą, bo ubył jej jeden z tych, 
co ją popychali naprzód.

Z. I).
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Z AKADEMII I TOW ARZYSTW  NAUKOW YCH.

Z  A k a d k m h  U m ie j ę t n o ś c i  w  K r a k o w i e . D n ia  2(> p a ź d z i e r n ik a  b. r. 
o d b y ło  s ię  p o s ie d z e n ie  K o m isy i h i s to r y i  s z tu k i  p o d  p r z e w o d n ic tw o m  p ro f .  
d - r a  Maryana Sokołowskiego.

Przewodniczący poświęcił na wstępie gorące wspomnienie jednemu z naj- 
czynniejszych współpracowników Komisyi historyi sztuki, nieodżałowanej pa
mięci Hieronimowi Łopaeińskiemu, który zmarł w sierpniu b. r. w Lublinie 
z powoduJnastępstw nieszczęśliwego wypadku. Śmierć zabrała zdrowego i mło
dego jeszcze człowieka, który życie swoje oddał w ofierze na usługi nauki. Ś. p. 
prof. Hieronim Lopaciński był z zawodu slawist.ą, mając jednak umysł byst ry 
i niezwykle żywy, interesował się także innymi działami wiedzy, zwłaszcza 

historyą sztuki, którą wzbogacił kilkoma cennemi rozprawami. Praca jego 
i komunikaty, ogłaszane w Sprawozdaniach Komisyi, a zawsze na archiwalnym 
materyale oparte, odznaczały się sumiennością i orudycyą. W zmarłym traci 
Komisya dzielnego i pełnego zapału współpracownika.

Następnie prof. d-r M. Sokołowski zapoznał Komisyę /, nowymi i nader 
interesującymi rezultatami, do których doszedł p. Ceekierski, badając kosztem 
Komisyi zabytki sztuki na Mazowszu. Pan Ozekierski zbadał i opisał w tym 
roku kościoły w Łomży, Szczepankowie, Wiźnie, Niedźwiadnej, Broku i Puł
tusku. Są to piękne gotyckie budowle, na których znać silny wpływ krzy
żackiej architektury. I’. Ozekierski zwraca baczną uwagę także i na zabytki 
przemysłu artystycznego. W Pułtusku znalazł piękny gotycki pacyfikał i prze
pyszne kielichy i hermy, które mają dużą wartość artystyczną, a w Szczepan
kowie romański krzyż emaliowany, pochodzący z oprawy ewangeliami. Refe
rat ilustrowany h.yl doskonałeini fotografiami, wykonanemi przez p. Stefana 
Zaborowskiego. Z kolei p. Nikodem 1‘ajzdcrski referował o kościele na Zdzieżn 
pod Borkiem w Ks. Poznańskiem. Budowę rozpoczęto w l(i,‘15 r. dzięki ofiar
ności Stanisława Przyjemskiego a poświęcono ją w 1.(155 r., choć w zupełności 
ukończoną nie by In. Architekt wioski, nieznany. Architektura z tego względu
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ciekawa, że wykazuje ślady studyów nad budownictwem średniowiecznem pół
nocy w epoce baroku. Piękne dekoracje stylowe, wnętrza pochodzą z różnych 
epok, począwszy od baroka aż do empire i są prawdziwą ozdobą kościoła, jak 
również sprzęty stolarskie, które chlubnie świadczą o wysokim poziomie arty
stycznym naszego rzemiosła w 1710 r. Kościół ten był licznie odwiedzany 
przez pielgrzymki z całej Polski i nosił z tej przyczyny miano: „Częstochowy 
wielkopolskiej.“ W dyskusyi nad referatem p. Pajzderskiego zabierali głos 
prof. dr. hr. Mycielski i pro!', dr. M, Sokołowski.

P. Franciszek Klein podał wiadomość o dwóch architektach— na podsta
wie. rękopisu z XVI w., znajdującego się w archiwum klasztoru kalwaryjskie- 
go, którzy budowali kościół S-go Piotra w Krakowie Pierwszy z nich, .lan 
Maria Bernardom, Jezuita, robił plany kościoła i klasztoru w Kul wary i Zebrzy
dowskiej. Drugi, Paweł Baudarth, objął po Bernardonini kierownictwo fabryki 
kalwaryjskiej i krakowskiej. Jest to osobistość ciekawa, gdyż obok architektu
ry i zdobnictwa, uprawiał jeszcze .. . dentystykę.

Wreszcie prof. dr. Wiktor Czerniak wyjaśnił znaczenie historyczne dwóch 
obrazów z XVII w., których fotografie nadesłał Komisyi prof. Uinniczenko 
z Odessy. Obydwa te obrazy, pochodzące z zamku Mniszchów w Wiśniowcu, 
nie mają wartości artystycznej; jeden z nic.h przedstawia nadanie tytułu hra
biowskiego rodzinie Mniszchów, rzekomo jeszcze przez ces. Karola V, a drugi 
jest satyrą na Upitą polską k  propos rokoszu.

W Y l)A WNI< !TWA PKRYOJ) YOZ NE.

B m u O T E K A . Nowa... uniwersalna r. XX, s. II, zesz. IfiN). L. Dębicki: 
Portrety i sylwetki z XIX w., ser. II, t. II; St. Dobrzycki: Z dziejów litera
tury polskiej; A. Krzyżanowski: Pasierby, powieść.

Zeszyt I/. Dębicki: Portrety i sylwetki z XIX  w., ser. II, t. II; —  
St. Dobrzycki: Z dziejów literatury polskiej; A. Krzyżanowski: Pasierby;
Kr. Coppee: Dobre cierpienie. Nowele.

Ozanoimkmo 1’HAWNICZK i UKONOMIOZNU. Organ wydziału prawa i ad- 
ministracyi Uniw. Jag. oraz Tow. prawniczego i ekonomicznego w Krakowie. 
Naczelny redaktor: dr. Kr. Ksawery Kierich, prof. Uniw. Jag. Kraków, nakł. 
Tow. prawu, i ekonom., l!H)(i, zeszyt I. M. Rostworowski: Prawno-administra
cyjna strona budżetów Królestwa Kongresowego (1810 IWO); Krytyki i spra
wozdania: I. Skarbowość, przez d-ra Jerzego Michalskiego;- II. Administracya, 
przez t e g o ż  i M. U.; III. Prawo cywilne, przez Dawida Silbigera; IV. filo 
zofia prawa, przez Makarewicza; V. Prawo karne, przez tegoż; Polemika.

Kok. Rocznik XII, zeszyt I. Morawski (!.: De. Propertii Tibuli Ovi- 
dii sermone observationes alitpiod; Sinko Th.: De Homero Aegyptio; Ten- 
że: o rękopisach mów św. (Jrzegorza z Nazyanzu w paryskiej Hibliolliczne 

Nalionale;  Schneider St.: Prastare bóstwa greckie l!aatXsia i Kamenę; 
l llutl ().: Z dziejów badali gramatycznych; Miodoński A.: Ad <'allimachuin
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Geminianensen;— rpataivioę B.: 'Ayotataoia; MisceUanea, recenzye, sprawozda
niu, zapiski.

K o s m o s . Zeszyt III. Protokół X X X V  walnego Zgromadzenia Tow. 
im. Kopernika; St. Tołłoczko: Rzut oka na powstanie i rozwój elektrochemii 
współczesnej; II. Gąsiorowski: Siady glacyalne na Czarnohorze, z mapką i ;i 
tabl.; B. Dybowski: Zęby zwierząt, ssących, cz. III z 12 rysunkami; Hrynie
wiecki Br., Miczyński K ,  Raciborski M,: Nasze piśmiennictwo botaniczne w r. 
11)04; —  Sprawozdania z literatur}' przyrodniczej podali: J. Dziędzielewicz, J. 
Młodowska, .1. Bury, M. Konopacki, J. Hirschler, M. Łomnicki, J. Nowak, W. 
Rogala, K Ciesielski i S, Opolski;—Zjazd górników polskich. (Ogłoszenia).

K r o n i k a  d y e c e z y i  p r z e m y s k i e j . Pismo dyecezyalne, zesz. 1 —  4, 
l!)0(>, Przemyśl, druk. „Udziałowa."

K r y t y k a  r. VIII, zesz. VIII —  IX. Sierpień, Wrzesień, (f):
Z wakacyi;—Edw. Leszczyński: Gdy w mogiłę zamkną ciemną;— W. F: Czter
dziestolecie Flizy Orzeszkowej; Dr. Józefa Kodisowa: Filozofia nowo-kryty- 
czna; —  Tad. Dąbrowski: Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski;11— Andrzej 
Strug: Zmora;— Dr. Wł. Gumplowicz: Socyaliżm a kwestya polska; — T. Miciń- 
ski: Kniaź Potiomkin, dramat;- Bazyli: Obrona filistra; — Międzynarodowa an
kieta w sprawie polskiej (głosy pp. d-ra Fr. Drtiny, prof. uniw. w Pradze; 
Anatola Leroy-Beaulieu, czł. ak. franc.; Cezara Ldłnbroso, prof. uniw. w Tu
rynie; A. Meilleta, czł. akad. franc.; d-ra Alfreda Nossiga, literata w Berlinie; 
Hdm. Piccarda, senatora w Brukseli; d-ra C. Trylowskiego, prezesa tow. „Na- 
rodna Wola11 w Kołymii); K. Romin (R. Minkiewicz): O pełni życia i o ko
munie duchowej; Przegląd prasy polskiej i obcej; Sprawozdania naukowe 
i literackie.

Lun. Organ Tow. ludoznawczego pod redakcyą Józefa Kallenbacha, 
t. XII, zesz. II. .1. Leoiejowski dr.: Antoni Kalina, wspomnienie pośmiertne; 
Władysław llickel: Malowanki ludowe w powiślu dąbrowskiem; Stanisław 
Czaja: Zapusty, /, ryciną; Stanisław Maykowski: Dud w poezyi M. Konopnic
kiej; Dr. W. Bruchnalski: Fmilia Platerówna, jako folklorystka; Krytyka 
i sprawozdania przez d-ra M. Janika i M. Tretera; Sprawy Towarzystwa; 

Polemika.

M u z e u m  p o l s k i e . Zeszyt V. Julian Pagaczewski: Thorwaldsen, z ry- 
( Mią w tekście; tablice: Thorwaldsen, Chrystus; Tenże: Pomnik Włodzimierza 
Potockiego;- Tenże: Pomnik Józefy Dunin-Borkowskiej;- Hans Pleidenwurf (?): 
Chrystus między uczonymi. Kielich z daru Stanisława Ligęzy.

P o r a d n i k  .i u z y k o w y . Wrzesień, Październik. Ignacy Stein: Porów
nania i przenośnie (dok.); Zapytania i odpowiedzi; Roztrząsania (jeszcze
o zapoznać =  niem. verkennen, przez II. Lichtebauina); - Pokłosie (M. Stra
szewskiego: Filozofia św. Augustyna, przez Ad. Mahrburga); - Z językoznaw
stwa obcego (dok.), przez Mikołaja Rudnickiego;—Rozmaitości (Gazeta Polska 

w obronie języka ojczystego);-Od Redakcyi.

Przkui.ąd i m i i .s k i . Zeszyt II. Sierpień. Ks. Kr. Starowiejski: Z dzie
jów stolicy św. za pontyfikatu Piusa V III, W2!l 1HII0; - Żaby, komedya Ary
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stofanesa, z greckiego ory,g. przetłómaczyl Edmund Cięglewicz; —  A. E. Hali
cki: Żywot starego żołnierza, karta twórczości Teofila Lenartowicza; Dr. B. 
Dembiński: Przed Wielkim sejmem; Sprawy krajowe XLIT; —  Dr. Stan. Tom- 
kowicz: Restauracya Zaniku na Wawelu; Kronika literacka;— Muzyka w Kra
kowie, przez W, Noskowskiego; Przegląd polityczny, przez —  Stanisław 
Tarnowski: Roman lir. Michałowski, wspomnienie pośmiertne.

—  P r z e g l ą d  p o w s z e c h n y . Zeszyt !). Wrzesień. Ks. Albert (Jandamin 

T, J.i Kwestye egzegetyczne w ostatnich dziesięciu latach;— Ks. Wł. Szczepań
ski: W Arabii skalistej; M. Paciorkiewicz: Bossuet i Eenelon;— Ks. .1. Urban 
T. ,).: Statystyka katolicyzmu w państwie rosyjskiem, dok; T. Wodzicka: 
Z twórczości francuskiego pastora; Przegląd piśmiennictwa, przez Maryaim 
Bartynowskiego, ks. Wiktora Wieckiego T. .1., ks. d-ra A. Pechnika, ks. Erne
sta Metzla 'I’. M. Harsdorf, W. M. T. ,1., d-r, A. B., W.; —  Sprawozdanie 
z ruchu religijnego, naukowego i społecznego, przez ks. Wiktora W'ieckiego 

i d-ra Zygin. Gargasa.

—  P r z e w o d n i k  n a u k o w y  i l i t e r a c k i . Zeszyt VIII. Sierpień, Dr. 
Bronisław Łoziński: Prawne i moralne horoskopy gocyalizmu, dok.; Podróże 
królewicza polskiego, wyd. Al. Krausliar; Er. Rawita-Gawroński: Poselstwo 
Bieniewskiego od śmierci Chmielnickiego do umowy Hadziackiej; —  Dr. T. 
Troskolański: Andrzej Radwan Zebrzydowski;- Listy Kazimierza Brodzińskie
go do stryjecznej siostry, Szczęsnej, wydał Al. Łucki; Pamiętnik Napoleona 
Sierawskiego, dok.

—  R o d z i n a  i s z k o l ą . Lipiec i Sierpień. Odezwa do P. ' I ' .  pp. nauczy
cieli seminaryów nauczycielskich; Antoni Potocki: Wychowawcze zadania 
ogółu; Z. Morawski: Prądy obyczajowe przeszłe i teraźniejsze;- Mik. Hara- 
szkiewicz: Widokówki; ‘A. Kowalski: Kłamstwo; P. Klimczak: Z tragedyi 
duszy dziecka, I. Policzek; - Edw. Pawłowski: Czy język niemiecki ma być 
w naszych seminaryaoh nauczycielskich obowiązkowym czy nadobowiązkowym 

przedmiotem nauki? Z. Morawski: W sprawie kwalifikacyj nauczycieli głów
nych seminaryów nauczycielskich; M. Dubaj: Pauzy i ich znaczenie w szko
le; — E. Pawłowski: Uwagi o artykule p. Askaniewicza „W sprawie reformy 
seminaryów nauczycielskie,h“; Wojciech Mączka: Nauka dopełniająca w na
szych szkołach ludowych; E. Pawłowski: Najwyższa, dozwolona liczba uczniów 
w jednej klasie oraz klasy równorzędne w naszych seminaryach nauczyciel
skich; Katechizm ulepszony; Z. Morawski: Z rozmyślań o szarej godzinie, 
I. Delikatność; Dr, W. Markstein: O słabościach infekcyjnych;— Choroby ócz 
Mcningitis; M. II.: Kronika naukowa; Z piśmiennictwa;— Rozmaitości.

W dodatku „Wiedta i praca.u Z. Morawski: Wprowadzenie najważniej
szych naszych roślin pokarmowych; .1. Czarnecki: Jubileusz brzeżański;- T.M. 
Baliński: Przegląd ważniejszych wypraw w celu badania morza; Rozmaito
ści; Ogłoszenia.

Ś w i a t  s ł o w i a ń s k i , t. II. Wrzesień. A. Urzymała-Siedlecki: Rozwój 
teoryj rewolucyjnych w Rosyi w XIX w,; ,)arosłav Coli; St. Wroński: Ko- 
respondeneya z Petersburga; Er. Morawski: Niemieckie nerwy;- Przegląd pra
sy słowiańskiej; Rece.nzye i sprawozdania; Bibliografia rosyjska; Kronika.
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W i a d o m o ś c i  n u m i z m a t y c z n o - a k c i i e o l o u i c z n i c  pod redakcyą d-ra Fe
liksa Kopery. Inwentarz wielkorządów krakowskich, wydal K. Marcinkowski 
(c. d.); Zieliński J. i Gustaw: Dadler Sebastian;- Dr. Feliks Kopera: Materya- 
ły do inwentaryzacyi zabytków sztuki i kultury w Polsce (c. d.);— A. Czerwiń
ski: Nieznany ort koronny z KilH i dukat, gdański z 1(>27 r.; M. Gumowski: 
Wykopalisko monet w Goślinie; Walery Kostrzębski: O denarach Słowian, 
zwanych Wendyjskimi (c. d.); Nowy medal (na cześć Władysława Bartynow- 
skiego).

Z k i t s c i i k i f t  der Historischen Gesellschaft flir die Provinz Posen... 
harausg. von Dr. Rodger PrUmers. Der Broinberger Staatsvertrag zwischen 
dem KurfUrsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg und dem Kónige Johann 
Kasimir von Polen im Jahre 1657. Vom Oberlehrer Dr. Friedrich Koch in 

Bromberg: Visitationen der evangelischen Kirche in I.issa durch den Bischof 
von Posen. Von Teodor Wilhelm Bickericli zu Lissa: Der Feldzug Friedrich 
Barbarossas gegen Polen (1157) in der Darstellung der deutschen, bOhmischen 
und polnischen Quellen. Von Seminardirector Hans Bramie zu Schwerin a. 
W.: Die Geschichte der evang. Gemeinde zu Meseritz bis zu dem Verluste 
ihres Gotteshauses 1G04. Von Lic. Dr. Teodor Wotschke zu Santomischel: Die 
letzten stSdtischen Privillegien de non tolerandis .ludaeis in der Provinz Po- 
sen. Von Dr. Manfred Laubert zu Posen.

—  K k o n o .m i s t a , Tom II, zesz. III. Dr. E. Bujak: Historya stosunków 

gospodarczych (wykład wstępny wypowiedziany 15 listopada 1905 roku w Uni
wersytecie Jagiellońskim);- C. Lagiewski: Kredyt krótkoterminowy dla rolni
ków; Z. Grotowski: Rozwój instytucyj dobroczynnych w Warszawie (c. d.);
.1. Kucharzewski: Socyalizin prawniczy; — Kronika ekonomiczna; —  Ruch cen 
i kursów;— Kronika współdzielcza;- Rozbiory i sprawozdania;— Przegląd czaso
pism; Bibliografia.

—  K r y t y k a . Październik (f). Et tu Austria?; Wl. Orkan: Sąd Boży. 
Krwawy strumień. Na rozstaju (poezye); - A. Śliwiński: Nowele i powieści;
T. Miciński: Kniaź Patiomkin (dramat); L. Eminowicz: Poezye; Andrzej Strug: 
Zmora; Dr. Wł. Gumplowicz: Socyalizm a kwestya polska; Międzynarodowa 
ankieta w sprawie polskiej (głosy pp. G. N. Barnesa, członka Izby gmin w Lon
dynie, Tankreda Canonico, wiceprezydenta senatu w Rzymie, Wł. Kusznira, 
redaktora pisma „Ukrainische Rundschau" w Wiedniu, Edw. R. Pease, sekre
tarzu „Tow. fabianów0 w Londynie); Z miesiąca; Sprawozdanie naukowe 

i literackie.

M ik s iijjc zn tk  T o w a r z y s t w a  S z k o ł y  L u d ó w h ,j . Październik. Po wal- 
nom zgromadzeniu; M. hwów i powiat lwowski; I*. Moss: O potrzebie 
pielęgnowania pieśni narodowych; D. M. ().: Szkolnictwo na Śląsku austr.;
J. P.: Uniwersytet ludowy w Warszawie; Bartosz: Tematy do pogadanek. 
Opusty od podatku gruntowego z powodu szkód element.; Kronika;— Kalen
darz rocznic narodowych;- Dział sprawozdawczy T. S. L.

Mi'z k u m . Wrzesień. Nasza szkoła średnia, krytyka jej podstaw i ko
nieczność reformy; Jordan II., Dr.: Warsztat dla uczniów szkół średnich 

w Krakowie; Łomnicki J.: o  potrzebie zmiany w plunie i sposobie nauki hi-
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storyi naturalnej w mis/,ej szkole średniej; O cer iy  i sprawozdania; Kronika 

szkolna i pedagogiczna; Wiadomości bibliograficzne; —  Sprawy Tow. naucz, 
szkół wyższych.

—  Nowk T o h y . Wrzesień. A. Szycówna: Historya nauczania języka pol
skiego; J. Moszczeńska: Nauczanie zdolnych dzieci; —  M. Hertzberżanka: Zna
czenie atmosfery rodzinnej w wychowaniu dzieci;- Z. Nagórski: Wolna szkoła;
H. N.: W sprawie planów szkolnych; St. Sempołowska: Wczoraj i jutro w wy
chowaniu; J. Moszczeńska: Ze, zjazdu nauczycieli w Monachium;— Kwestyona- 
ryusz w sprawie pracy kobiet na polu pedagogicznem (z powodu jubileuszu 
Elizy Orzeszkowej);— Polemika;— Z literatury;— Książki nadesłane odRedakcyi;—  

Ogłoszenia.

O g n i s k o , Sierpień. Na jasnej górze;— W. Załęski: Kwestya robotni
cza i socyalizm;— S. Zdziarski: Z Tatr. Wiersz o Janickowym kochaniu; J. Mi- 
(.ropolski: Chunchuzi; Żydzi w wojsku polskim, nowela; W. Gąsiorowski: 
Berko Josielowicz;— B. Kutyłowski: Hymn finlandzki, wiersz; — Specyaliści od 
dzikich zwierząt;— A. Czechow: Bezbronna istota, nowela; Or-Ot: Pieśń o dzie
jach naszych;— M. T  : Owady jako pokarm; Musiałkowa: Wspomnienie przez 
dr. Ant. Myszyńską;- Pogrzebanie, żywcem;— K. Niedzielski: Mój nowy lek na
senny;— K. Żmijewska: Sprawy kobiece. Rozmaitości.

P amiętnik  L i t e r a c k i ,  zeszyt II St. Dobrzycki: Przyroda w litera
turze, polskiej w epoce Odrodzenia (dok.); M. Scheibler: Ze studyów nad da
wnym dramatem Niemiec i Polski (dok.); li. Pochmarski: Rok lKti! w życiu 
ciu i twórczości Juliusza Słowackiego;—Fr. Króek: Tekst pełny pieśni „Mary a 
panna szlachetna;" L  Biernacki: Motyw „Romea i 'Julii“ Szekspira w dyalo- 
gu jezuickim w roku 1780; T. Dąbrowski: Dwie, notatki do „Samuela Zborow
skiego" J. Słowackiego; — Recenzye i sprawozdania, przez L. Janowskiego, 
L. M. Dziunię, St. Wasylewskiego, K. Jareckiego, J. Magierę; Bibliografia 
czasopism polskich za r. 1904, przez St. Wasylewskiego

P r z e g l ą d  p o l s k i . Październik. Franciszek Morawski: Sen hakat,y- 
sty; Dr. Ludwik Boratyński: Kozacy i Watykan, kartka z dziejów dyplomacyi 
kozackiej za Stefana Batorego; Blanka Halicka: Śnieg; Żaby Arystofunesu 
(dokończ.), tłóni. W. Cięglewic.z; 'IVre.su z Potockich Wodzicka: lir. Fiedor 
(iołowkin i jego pumiętniki (dok.); Kronika literacka; Teatr krak., przez 
D-ra Józefa Flacha;— Przegląd polityczny, przez

P r z k g l /\i> p h a w a  i a d m i n i h t r a i .y i . Październik. M. Handelsman: 
Litkup, z powodu książki P. Dąbkowsklego „Litkup;11 M. Rosenberg: Bractwa 
górnicze w pruskim projekcie rządowym; Dr. A. Jendl: Areszt śledczy w to
ku dochodzeń przygotowawczych; Zapiski literackie;— Kronika; Część prak
tyczna: Pruktyku cywilno-sądowa, przez W. I.obosa, e, T. Bordolego i A. Dol- 
nickiego;--Praktyka administracyjna, przez D-ra Z. dargasu; Dodatek: Zbiór 
ogłoszeń firmowych trybunałów handlowych .Nii 10.

Ś w i a t  s ł o w i a ń s k i . Puździernik, F. A.: Anarchia w Kongresówce;
N. M.: Ze spraw agrarnych na Ukrainie, Dr. St. Zdziarski: Słowianie mace
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dońscy; Program słowieńskiego patryoty; A. Grzymała Siedlecki: Rozwój 
teoryj rewolucyjnych w Rosyi w XIX w.; Przegląd prasy słowiańskiej;- Re- 
cenzye i sprawozdania z książek;—Kronika.

B I B L I O G R A F I A .

TEOLOGIA. —  FILOZOFIA.

B r z e z i ń s k i  .)., P r o f .: O stosunku kościoła do państwa we Francyi w świe
tle dokumentów Białej księgi Stolicy świętej. Kraków, 1006. 8-0, str. lOti.

C i e s z k o w s k i  A u g u s t : Ojcze nasz. Tom IV. Druga prośba „Przyjdź 
Królestwo Twoje.“ Poznań, 15)0(5. Wydanie pośmiertne. 4-o, str. 242.

J o u g a n  A ., K s . Du.: Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościo
ła katolickiego dla szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół wydzia
łowych. Wydanie trzecie, skrócone, z 60 ilustracyami w tekście. Lwów, 100(1. 
Nakł. autora. 8-0, str. 118.

K o b y ł e c k i  S t a n i s ł a w , K s .  T. J.: Metafizyka w psychologii. Odczyt 
lniany staraniem Koła filozoficznego U. U. J. w Krakowie, d. 5 marca UMK! r. 
Kraków, 1006. Nakł. autora. 8-o, str. 17.

K u r n a t o w s k i  J e r z y : Dobro i zło. Studya etyczne. Lwów, 1006. Nakł. 
Maniszewskiego i Meinharta. 8-o, str. 250.

S z p a d e r b k i  J ó z e f , K s .-. Homilie i nauki niedzielne do użytku plebanów 
i kaznodziejów przez . . .  b. profesora b. Akademii duchownej rz. kat. w W ar
szawie. Kraków, 1007. Wydanie wznowione. 8-0, t. 1 str. X IV+807, t. II str. 
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Dodatek poświęcony artykułom  w spraw ach adm inistracyjnych, ekonom icz
nych, prawnych i społecznych, oraz m ateryałom  spraw  tych dotyczącym.

ziemski i gmina wiejska w Królestwie Polskiem,—  
przez Józefa Jeziorańskiego.

--------------------------------------------------------------------------------- -— -0

SAMORZĄD ZIEMSKI I GMINA W IEJSKA
w Królestwie Polskiem.

I. S a m o r z ą d .

Władze Królestwa Polskiego /.łożyły obecnie w Komitecie Mi
nistrów  projekt, samorządu ziemskiego wraz z organizacyą gmin. 
Prezes M inistrów oświadczył, iż do rozpatrzenia projektu uważa 
za niezbędne wezwać kilka osób z pośród polskiego społeczeństwa. 
Ciekawą wiąc je s t i niezbędną ■ rzeczą z projektem  tym się zapo
znać, Przedstawiony został również projekt samorządu miejskie
go, lecz o tym mówić nie zamierzam.

Jeszcze w kwietniu zeszłego 1905 roku, Komitet M inistrów 
zalecił przystąpić niezwłocznie do sporządzenia projektu samorzą
du dla K rólestw a Polskiego na zasadach obowiązujących w Rosyi, 
ze zmianami odpowiedniemi do warunków krajowych, oraz z za
strzeżeniom, że w razie zmiany Ustaw samorządowych w Cesar
stw ie i nowa nasza Ustawa ulegnie również zmianie.

Skutkiem tego, z ram ienia Jenerał-G ubernator a kilka osób 
otrzym ało w końcu kwietnia r. z. zaproszenie do narad nad samo
rządem. W krótce potem nadesłano im do zastanowienia się sze
reg pytań, przedmiotu tego dotyczących. Zaproszeni członkowie 
Komisyi Samorządowej ziemskiej, po odbyciu we własnem kole



kilku narad, u m yślili zasięgnąć zdania ludzi najbardziej i-zeczy  
św iadom ych, a w ysłu ch aw szy  zdania  w ezw an ego  przez sieb ie  szer
szego  grona, sform ułow ali p og ląd y  sw oje w  tej spraw ie.

L ecz zanim  zdoła li w ystąp ić  z niemi do w ładz, w  przeddzień  
u rzęd ow ego zebrania otrzym ali zaw iadom ien ie, że posiedzenia  na 
ja k iś  czas odroczono,— w  drodze zaś pryw atnej d ow ied zie li sią, że  
w ład ze m iejscow e zam ierzy ły  w y g o to w a ć  w łasn y  projekt.

Jakoż, w  sam ej rzeczy  projekt sam orządu ziem sk iego , w raz  
z projektem  organ izacyi gm in, sporządzone zo sta ły  przez w ładze  
w arszaw sk ie  i doręczone członkom  K om isyi Sam orządow ej pod  
dniem  1!J października r. z. w raz z zaproszeniem  na p osied zen ie  
urzędow e. L ecz g d y  utw orzona na krótki czas przedtem  K om isya  
do Sam orządu m iejsk iego  p ow sta ła  z w yboru korporacyj m iejskich, 
przeto też  i cz łon k ow ie  K om isyi do Sam orządu ziem sk iego  zw ró
cili się  do w ład zy  o przeform ow anie kom isyi ziem skiej na zasa
dzie w yboru jej cz łon k ów  przez T o w arzystw a  R oln icze  oraz inne  
korporacye ekonom iczne, co też  spełn ione zosta ło . Lecz strejk  
k o lejo w y  i pocztow y zw ołan iu  K om isyi przeszkodził, a. następnie  
w ładza ani razu nie zaprosiła  jej na narady.

K om isya ze sw ojej strony sporządziła  krytyką n ad esłan ego  
sob ie projektu U staw y, lecz z tą  do w ład zy  n ie w ystąp iła .

O becny projekt je s t , jak  i zeszłoroczn y , pow tórzeniem  U sta
w y sam orządow ej C esarstw a z roku IN(K), z n iektórem i bardzo do- 
niosłem i zm ianam i. .Jest toż po najw iększej części pow tórzeniem  
projektu zesz łoroczn ego  w ładz m iejscow ych.

Każda ustaw a sam orządow a sk łada siej:
1-o. Z oznaczenia zakresu spraw  przekazanych do załatw ie

nia samorządowi.
2-o. Z podziału  kraju na jed n ostk i sam orządow e terytoryaln e.
;(-o. Z ordynacyi wyborczej do władz samorządowych.
4-o. Z organizacyi każdej z osobna władzy samorządowej.
5-o. Z zaprowadzenia stosunku pomiędzy samorządem a ad- 

m inistracyą.
(i-o. Z kwestyi unormowania dochodów i wydatków.
Samorząd, funkcyonujący w rdzennych guberniach Rosyi Eu

ropejskiej, wziął początek w Cesarstwie przez ustawę z r. 1804, 
k tóra zaprow adziła powiatowe i gubernialne zebrania, czyli rady 
samorządowe, pochodzące z wyboru właścicieli ziemskich, lud
n o ś c i  miejskiej i gmin włościańskich, oraz zarządy powiatowe 
i gubernialne, wybierane przez rady samorządowe powiatowe 
i gubernialne z w łasnego grona.. Zakres działalności przyznany 
ziemstwom obejmował główne czynności lokalne gospodarstwa
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publicznego. W pływ władz adm inistracyjnych zapewniony był 
w ten sposób, że każde postanowienie rady ziemskiej przesyłało 
sią gubernatorow i i w  braku opozycyi z jego  strony uprawomo
cniało jsię w term inie siedmiodniowym.

Pewien jednak szereg spraw nie mógł być wykonanym bez 
w yraźnego zatw ierdzenia gubernatora, inny znów szereg potrze
bował zatw ierdzenia m inistra. W razie zakwestyonow ania jak ie 
gokolwiek postanowienia ziem stwa przez gubernatora lub m inistra, 
szło ono pod powtórną decyzyę rad ziemskich—(§ 94—97), a w ra
zie opozycyi gubernatora lub m inistra przeciw powtórnej uchwa
le ziemstwa, różnicą zdań rozstrzygał Senat.

W danych warunkach ustaw a z r. 1804 była liberalna, z ozem 
wzm agająca sią na siłach z postępem czasu biurokracya nie chcia
ła sią pogodzić, a wydana skutkiem  tego ustaw a z r. 1890 była 
znacznem zwążeniem Ustawy pierwotnej z roku 1864 pod dwóma 
wzglądami, naprzód:

Co do ordynacyi wyborczej, k tóra na czoło ziemstw wyaunę- 
ła  jaskraw o szlachtą z upośledzeniem innych stanów a następnie:

Co do stosunków z adm inistracyą, k tóre urządzono w ten 
sposób, że te stały sią ciągłe, nieustanne i drobiazgowe, dając ad- 
m inistracyi zapewnioną z góry przewagą.

Inne zasadnicze strony są w ustawach z r. 1890 i 1804 pra
wie jednakowe.

Obecny projekt władz miejscowych pow tarza zakres spraw 
przekazanych zieinstwom z ustawy z r. 1804 i 1890 z niektóremi 
poniżej wskazanemi zmianami; a mianowicie do samorządu ma 
należeć:

1. Zawiadywanie podatkami i ciężarami ziemakiemi.
2. Zarządzanie majątkam i ziemstwa.
8. Zawiadywanie zabezpieczeniem wyżywienia ludności.
4. Utrzymanie w porządku dróg powierzonych ziemstwu, 

starania o ulepszenie komunikacyi.
5. Urządzenie i utrzym anie poczty ziemskiej.
0. Zarządzanie wząjemnem ubezpieczeniem ziemskiein.
7. Zabiegi o zapobieżenie i gaszenie pożarów, starania o le

pszo ze względu na zabezpieczenie od ognia zabudowania wsi i mia
steczek.

Wyrazów kursywem drukowanych w ustawie z r. 1890 niema, 
i są w nowym 'projekcie dodane.

8. Zawiadywanie zakładami ziemakiemi, leezniczoini i dobro- 
czynnomi, opiekowanie aię ubogimi, nieuleczalnie chorymi i warya- 
tami, również jak  opuszczonymi i kalekami.



fi. Udział w zabiegać!) dotyczących ochrony zdrowia ludno
ści, zapobiegania i usuwania epizootyi, starania o dostarczenie 
ludności pomocy lekarskiej i zabiegi o zabezpieczenie zdrowotno
ści publicznej.

10. S tarania o rozwinięcie środków ośw iaty ludowej, tudzież 
prawem określony udział w zawiadywaniu szkołami oraz innemi 
zakładam i naukowemi, utrzym ywanem i kosztem ziemstwa.

11. Popieranie miejscowego rolnictw a, handlu i przemysłu, 
starania o zabezpieczenie pól i łąk od uszkodzeń i niszczenia przez 
robactwo i zwierzęta.

12. Zaspakajanie potrzeb zarządu cywilnego i wojskowego, 
odpowiednio do prawnych, co do tego obowiązków ziemstwa.

1J5. Przedstaw ianie władzom wyższym, za pośrednictwem 
władzy gubernialnej, wiadomości i wniosków w przedm iotach do
tyczących potrzeb i korzyści gospodarczych miejscowych, dostar
cza,nie, na żądanie władz wyższych i gubernatorów , wiadomości, 
ściągających się do gospodarstw a samorządowego.

W prawie z r. 1890 niema mowy o dostarczaniu w ładzy admi
nistracyjnej przez ziemstwa 'wiadomości o gospodarstwie samorządo
wemu W każdym razie nie jest to nowy zakres działania ziemstwa, 
tylko nowy dlań obowiązek.

14. Sprawy przekazane ziemstwom na mocy specyalnych 
ustaw.

W osobnej uwadze projekt warszawski odracza objęcie wzaje
mnego ubezpieczenia. v> zawiadywanie samorządu, aż do czasu wyda
nia w tym przedmiocie szczegółowych przepisów. Porządek posiłko
wania się przez samorząd funduszem zasobowym ubezpieczenia wza
jemnego ma być przepisany przez ministrów.

Z astanaw iając siej nad zakresem działalności samorządu, w ska
zanym w U staw ie  z r. 1890, bardzo zb liżonym  do zaprojektow a
nego obecnie i pow yżej p rzytoczon ego, rzeczoznaw cy, zaproszeni 
z pośród p o lsk iego  sp o łeczeń stw a  do narad, przyszli do przekona
niu,, iż w obec warunków , w jak ich  znajduje się  kraj i społeczeń
stw o, p ow ięk szyć na leży  zakres praw i obow iązku sam orządu  
ziem sk iego  u nas. Do uw ag, ja k ie  u czyn ili, pow ażam  sic; dołączyć  
i w łasne, w yw ołan e osn ow ą rozbieranego projektu. Zdaniem  na
szem , do atrybucyi sam orządu z iem sk iego  w K ró lestw ie  Polskiem  
należałoby z a lic z y ć :

I. Z aop iekow anie sic; ludnością udającą sic; za  gran icę na 
zarobek.

W edług w iadom ości dostarczonych przez w arszaw ski K om i
te t  s ta ty sty czn y , w yszło  na roboty za, granicę:
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W roku 1800 . . . .  108.% mieszkańców Król. Pol.
1 0 0 0  . . . .  1 1 8 1 7 5

1001 . . .  . 130796
Przez znaczny zarobek, bo wynoszący na jednego robotnika 

65 rubli rocznie, tłómaczy sią przyrost szybki czasowego wy 
cbodźtwa. Byłoby niesprawiedliwością i uciskiem tamować je  
ludowi. Gdy jednak dochodzą wieści, że ludność udająca się na 
obczyznę bywa częstokroć wyzyskiwaną lub poniewieraną, należy 
dopilnować, aby ludność ta, rzec można bezbronna, znalazła nale
ży ty  punkt oparcia i opiekę.

2. Pośredniczenie w dostarczaniu pracy, ze względu na to, 
że porozumiewanie się ziem stw pomiędzy sobą, bardzo będzie dla 
ludności pożyteczne, kierując ją  w te  miejsca, gdzie praca jej po
trzebną je s t i poszukiwaną, o czem robotnik niezasobny, szukający 
chleba, bez pomocy i wskazówek w żaden sposób wywiedziećby 
się nie mógł, i z tego powodu praca mogłaby pozostać l>ez robot
nika, a robotnik bez pracy.

55. Zaprowadzenie pośrednictwa na wypadek nieporozumień 
pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

4. Należałoby powiedzieć przy komunikacyacli o możności 
budowy i utrzym ania kolejek żelaznych, zwłaszcza podjazdowych, 
gdyż prawo mówi tylko o szosach.

5. Obok poczty wiejskiej dodać należy „zakładanie i u trzy
manie telegrafów  i telefonów ziemskich," jako  mogących oddawać 
wielkie usługi przez przyspieszenie porozum iewania się w spra
wach przemysłu rolnego i handlu produktam i rolnictwa, w kwo- 
styach chorób epidemicznych, epizootyi i w ogóle w zaspakajaniu 
potrzeb publicznych, nieznoszących zwłoki.

6. Ograniczenie starań o zabudowanie wsi jedynie tylko do 
względów bezpieczeństwa od ognia, jak  to uczyniono w projekto
wanej Ustawie, należy uznać za niewłaściwe; z innych bowiem 
względów, np. zdrowotnych, ziemstwo będzie miało również do
brą podstawę do wdania się w tę sprawę. Tak np. budowa do
mów mieszkalnych nad kałużą, powinna być wzbroniona. Należy 
powiedzieć wprost: „starania o lepsze zabudowanie w si.“

7. Dodać należy opiekę nad dziećmi, niekoniecznie sierotami, 
a to z powodu, iż dzieci te pozostawiane pod względem przepę
dzania czasu własnemu przemysłowi, w drażają się w nieposzano- 
wanie cudzej osobistości i własności, co ze wszechmiar szkodliwie 
wpływa na dalszy przebieg ich uspołecznienia i wkłada na szkołę 
gm inną zadania wychowawcze, którym ta  sprostać nie może. 
Nadto zdarza się toż często, iż rodzice, wychodząc na robotę, po
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zostawiają w domu dzieci samotne i zamykają je w izbie na kłód
kę. Bywa to przyczyną częstych kaleetw, oparzeń, pożarów i t. p. 
Opieka umiejętna, w duchu macierzyńskim, nad dziećmi klasy ro- 
boczęj, wyrywanie ich z bezczynności znieprawiającej, a zwrócenie 
umysłów w kierunku społecznego dobra, jest jednem z najpierw- 
szych zadań społeczny cli.

8. Dodać należy pierwszorzędną sprawę współudziału w ubez
pieczeniu robotniczem, oraz przytułków dla kalek i starców, ażeby 
zapobiedz nędzy, zmniejszyć liczbę nieszczęśliwych i położyć tamę 
włóczęgostwu, przynoszącemu społeczeństwu dotkliwe szkody.

!). Zastrzeżony być winien udział bezpośredni ziemstwa we 
wszelkich sprawach weterynaryjnych. Samorząd ziemski bowiem, 
należycie urządzony, przedstawi się jako jeden z najmocniejszy cli 
środków podniesienia krajowego dobrobytu przez roztoczenie opie
ki nad całokształtem gospodarstw rolnych. Tak też jest rozumia
ny w Niemczech i do tego chcą go doprowadzić w Rosyi. Piecza 
nad inwentarzem żywym, zwłaszcza w kraju, którego rolnictwo 
zmuszonein jest czerpać zasoby z hodowli, a do tej pieczy należą 
też wszelkie zabiegi weterynaryjne.

10. P od  w zg lęd em  szk oln ictw a , pożądanem  je s t  usunięcie  
ograniczen ia , m ieszczącego  się  w  projekcie u staw y  (§ 12 p. 10) 
w  w yrazach: „prawem  określony udział w  zaw iadyw aniu  szkołam i"  
i zastąp ien ie  g o  w y ra za m i: „starania o rozw ój środków  k szta łce
n ia ludu.“ D ośw iadczen ie  przekonyw a bow iem  aż nadto dow odnie, 
że praw o pod w zg lęd em  szk o ln ictw a  rządzi się  najczęściej w z g lę 
dami politycznem i, które, będąc z natury sw ojej zm ienne, nie po
zw alają  oprzeć spraw y nauczania na w yłącznym  gruncie m oral
ności i pub licznego dobra, zachow ującym  za w sze  pełne znaczenie  
uspołeczniające i broniące od w yw rotu , bez w zględ u  na sztandar  
p o lityczn y  danej chw ili. P o w ierzen ie  spraw y elem entarnego na
uczania ziem stw u , jaknąj mocni oj zainteresow anem u w zachow aniu  
publicznego ładu i porządku, będzie dla b ezp ieczeń stw a  i sta łeg o  
postępu państw a jed n ą  z najm ocniejszych  gw arancyj.

11. W prow adzić n ależy  do u staw y  pom inięte w  niej stara
nia o zaprow adzenie zakładów  kredytow ych . Chodzi tu, chociaż  
nio w y łączn ie , jednakże g łó w n ie , o drobną w łasność ziem ską i w o
g ó le  o potrzeby ludu.

a) Jednym  z n ajisto tn iejszych  sposobów  za ła tw ien ia  k w esty i 
agrarnej je s t  m ożność dana ludności w iejsk iej do rozprzestrzenie
nia w łasnym  kosztem  sw ojej posiad łości gruntow ej, do czego  na
daj*' się  w pierw szym  rzędzie sp ożytk ow an ie  s iły  kredytow ej, jak ą  
posiada w łasn ość w łościańska, bardzo ceniona jak o  indyw idualna
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i niezależna Ażeby niezależność tę, niezmiernie sjirzyjającą po
stępom gospodarczym, w zupełności osiągnąć, w ypada zająć się 
staraniam i o zniesienie szachownic i wogóle wszelkich zależności 
jednego obszaru gruntow ego od drugiego, gdyż wszelka zależność 
odbiera możność zastosowania do gruntów  tych zabiegów gospodar
czych, jukie w danym momencie i miejscu byłyby najwłaściwsze.

b) Obok tego kredytu krótkoterm inow ego pożytecznem bę
dzie popieranie kas Raiffeisenowskich.

c) Do starań kredytowych należeć też będzie zakładanie 
hypotek włościańskich, jako  wprowadzających jaw ność i ścisłą 
prawność do stosunków gruntow ych włościańskich, a stąd uła
tw iających wszelkie tranzakcye, zwłaszcza kredytowe.

d) Z drugiej strony pod tąż samą pozycyą projektu (§ 2 
p. I I) mieści się obrona pól i łąk od szkodników. A przecież 
i lasy ze względu na łatw o zakradające się do nich zniszczenie 
przez parazyty, szybko rozprzestrzeniające się po okolicy, powin
ny być przedmiotem szczególnej pieczy.

e) Pom iędzy czynnikami zniszczenia wymieniono tylko owa
dy i zwierzęta, a pominięto defraudantów i rabusiów polnych, le
śnych, również, jak  obronę pól od zachwaszczenia.

i) Dodać też należy, prawo zakładania i utrzym yw ania lub 
subwencyonowania stacyj doświadczalnych, ułatw iania lub popie
rania poszukiwań ciał kopalnych, niezbędnych dla przemysłu 
i rolnictwa, ja k  np. kainitu, soli; i wogóle:

g) Udzielanie poparcia sprawom krajowego przemysłu, rol
nictw a i handlu.

12. Zamieszczono w projekcie obowiązkowe zwracanie się 
do gubernatorów  o pośrednictwo przy przedstaw ieniu ze strony 
ziem stw a do wyższej władzy państwowej wniosków o potrzebach 
gubernij. Ponieważ jednak dla zapobieżenia nieporozumieniom 
i zajściom pomiędzy gubernatorem  a, ziemstwem, projektuje się 
jeden na kraj cały Urząd do spraw ziemskich Królestw a Polskie
go, niema przeto w ystarczającej przyczyny do tego, aby na inny 
sposób dawać powód do ścierania się ziemstw z gubernatoram i, 
jakiego zamierzono uniknąć. Dlatego też, trzym ając się wiernie 
zasadniczej myśli, wypada przedstaw ienia ziemstw o potrzebach 
gubernii zwracać z ziemstw gubernialriych wprost do Urzędu kra
jowego do spraw Samorządu Ziemskiego. Wtedy Urząd, zawia
damiając gubernatora o podanem żądaniu, będzie mógł jednocze
śnie przytoczyć mu równoległe żądania innych ziemstw k rajow ych . 
Również wiadomości o sprawach ziemskich powinny być dostar
czane gubernatorom  za pośrednictwem Urzędu rzeczonego, przez
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co, jako  opatrzone sankcyą najwyższej w ładzy krajowej, i będąc 
na szerszym m ateryale statystycznym  oparte, staną się dla guber
natorów tem szacowniejsze, a w niczem praw gubernatorskicli 
nie uszczuplające.

13. Żądać należy, aby ziemstwo miało prawo utrzym yw ania 
wiejskiej policyi bezpieczeństwa, oraz stróżów polowych i leśnych.

Anarchia, k tó ra  się do kraju zakradła i w nim rozpanoszyła, 
wym aga stanowczego wytępienia. Bez policyi bezpieczeństwa, do
skonale znającej miejscowe stosunki, zapobieżenie przestępstwom  
nie da się osiągnąć, a ono to je s t  głównym warunkiem  uspokoje
nia kraju. Stróże połowi i leśni konieczni są wobec intensywności 
gospodarstw , na których każda szkoda odbija się stokrotnie.

Zamieszczona w projekcie zapowiedź, iż zarząd sprawami 
ubezpieczenia wzajemnego pozostanie do czasu samodzielny i do 
ziemstw nieprzyłączony, odracza na czas nieokreślony przejęcie 
przez ziemstwo jednej z najżyw otniejszych gałęzi gospodarstw a 
krajowego, bez zaprzeczenia jem u przynależnej. Brak wiadomo
ści technicznych w kraju nie może być do tego przyczyną, gdyż 
Tow arzystw a W zajemne: „Snop“ i „Ceres," Towarzystwo akcyjne 
W arszawskie i filie w szystkich akcyjnych rosyjskich Tow arzystw  
są wybornie prowadzone siłami miejscowemi. Ubezpieczenie bu
dowli je s t  czynnością tak  dawno w kraju  praktykow aną, iż bez 
najm niejszego niebezpieczeństwa można ją  w prost powierzyć ziem- 
stwom bez odroczeń, k tóre zaprowadzając tymczasowość, uczyńi- 
łyby praw idłow ą organizacyę ziemstwa, w prost niemożliwą, gdy 
tymczasem w razie potrzeby, łatw o będzie urządzić centralną in- 
stytucyę asekuracyjną ziemską.

W uchwałach Kom itetu M inistrów z d. 12 grudnia 1904 r. 
i (i czerwca 1905 r., k tóre uzyskały N ajw yższą sankcyę, zapowie
dziano rozszerzenie kompetencyi ziemstw. Tymczasem projekt 
władz warszawskich nietylko w niczem kompetencyi tej nie roz
szerza, a le ją  w prost zwęża (w kwestyach zabudowania wsi i ubez
pieczenia), i nakładając nowy obowiązek zawiadam iania adm inistra- 
cyi o gospodarstw ie samorządowem, mieści go pomiędzy atrybu- 
cyami ziemstwa, co dowodzi czysto form alistycznego załatw ienia 
przedmiotu. Żądanie zatem z naszej strony rozszerzenia kompe
tencyi, jako wcale przez projekt niezaspokojone, ma prawny grunt 
pod sobą.

Równolegle z zakresem działań zjawia się dla nas, jako  ka
pitalna spraw a językow a, gdyż w niej się mieści rdzeń kierunku 
samorządowego i zadatek równouprawnienia. Pod tym względem 
projekt władz warszawskich „dozwala" prowadzenia rozpraw  i ko-
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respondencyi po polsku, z wyjątkiem  władz adm inistracyjnych 
ora/, osób zgłaszających sit; po rosyjsku, z którym i w tymże ję 
zyku korespondować trzeba, lecz zaleca prowadzenie protokółów 
i ksiąg  rachunkowych w języku urzędowym, z możnością umiesz
czania równoległego tekstu  polskiego.

Redagowanie ksiąg buchalteryjnych oraz innych pism najw a
żniejszych w języku rosyjskim  żadną isto tną potrzebą uspraw ie
dliwić się nie da, a niezmiernie u trudni zieinstwom prowadzenie 
interesów, i przyczyni niepotrzebnych i nieprodukcyjnych kosztów. 
Bo gdyby naw et księgi rachunkowe ziemstw miały być przez ad- 
nistracyę sprawdzane, to sprawiedliwiej je s t  i roztropniej, aby 
rew ident obeznany był z językiem  polskim, aniżeli, aby jedynie 
dla dogodności kilku rewidentów, se tk i' pracowników w tak  licz
nych ziemstwach, m iały prowadzić wszystkie księgi nietylko po 
polsku, ale też obok tego po rosyjsku.

Urzędowym językiem  ziem stwa powinien być polski, lecz li
czyć się należy z istniejącym i stosunkami. Z tych względów ko
misya rzeczoznawców dała wyraz poglądom swoim w tej sprawie 
w słowach następujących: „Korespondencya Insty tucyj ziemskich 
z władzami rządowemi prowadzi się w języku urzędowym, w któ
rym też składają sit; w tłómaczeniu załączniki. Pozostała kore
spondencya, rozpraw y ustne, biurowość i rachunkowość, prowadzą 
się w języku polskim, jako  właściwym większej części ludno
ści miejscowej. Tam, gdzie obok ludności polskiej znajduje się 
w większości inna jeszcze ludność miejscowa z językiem  własnym, 
język ten będzie równoupraw niony w ziemstwa,cli powiatowych 
i gminnych, w tych zaś miejscowościach, gdzie inna jak a  tutejsza 
narodowość znajduje się w mniejszości, język jej dopuszczalnym 
będzie w użyciu w rozprawach i korespondencyach w ziemstwach 
gm innych i powiatow ych.“

Pod względem podziału Icraju na jednostki samorządowe tery- 
toryalne, projekt władz warszawskich, oprócz urządzenia ziemstw 
gubernialnycli i powiatowych zgodnie z podziałem adm inistracyj
nym kraju, jak  to czyni ustaw a rosyjska z r. I890, przyjmuje 
nadto gminę za jednostkę samorządową, .lest to inowacya gorąco 
i słusznie upragniona przez społeczeństwo rosyjskie, domagające 
się zaprowadzenia tak zwanej drobnej jednostki ziemskiej, mają- 
cej sięgnąć w głąb ludu, i dać mu bezpośredni udział w sam o
rządzie, co uzyskało już w zasadzie sankcyę w ładzy Najwyższej. 
Spożytkowano więc w projekcie to, że u nas drobna jednostka 
ziemska już istnieje w kształcie gminy. P rojekt warszawski nie 
utożsam ił je j jednak bynajmniej pod względem budowy władz
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i zakresu czynności z atryhucyam i i właściwościami ziem stw po
wiatowych i gubernialnycli, i objął gm inę oddzielną ustawą, o któ
rej osobno pomówimy.

Z góry oświadczyć jednak trzeba, iż zaprojektowane połą
czenie gminy z zieinstwem jes t raczej mechaniczne niż organiczne, 
i wymaga stanowczego odłączenia czynności policyjno-administra- 
cyjnych, należących do władz rządowych, od społeczno-ekonomi
cznych, należących do ziemstwa. M iarą dobroci organizacyi bę
dzie to, aby się te dwie władze nigdy ze sobą nie spotykały. 
Inaczej włączenie gm iny do samorządu ziemskiego pozostanie czczą 
formą tylko. Nadto niektóre komisye powołane w państw ie w r. 
1902 pod przewodnictwem m inistra W ittego do napraw y stosun
ków rolniczych i agrarnych, podniosły spraw ę zaprowadzenia 
ziemstw krajowych, obejmujących cało dzielnice, dla skuteczniej
szego i szybszego załatw iania spraw pilnych, oraz projektow ania 
zmian wywołanych jednakow ą potrzebą kilku gubernij ościennych.

Komisya nasza inowacyę tę uznała za niezbędną. Spotkała 
ona dalekie odbicie w zaprojektowaniu przez władze miejscowe: 
„Urzędu krajowego do spraw samorządowych ziemskich i miej- 
skich,“ którego myśl pierw otna współrzędnie i w łonie komisyi 
naszej była powzięta, a to niezależnie od ziemstwa centralnego. 
Lecz zaprowadzenie tego Urzędu, złożonego w połowie z wyższych 
urzędników, a w połowie ź delegowanych od samorządu, nie od
powie zadaniom połączenia i skoordynow ania pracy ziem stw tery- 
loryalnych, do czego zmierzałaby Insty tucya samorządowa cen
tralna, lecz tylko przyczyni się do starć z władzami administra- 
oyjnemi.

Co się tyczy instytucyi samorządowej centralnej, której w pro
jekcie brak, na dowód jej potrzeby i użyteczności, można przy
toczyć organizacyę W ydziału Krajowego w Galicyi, w której 
uważne rozpatrzenie się już służy za najmocniejszy w tym kie
runku argum ent, gdyż w instytucyi tej mieści się podstawa i ko
rona samorządu Galicyi.

Ze swej strony komisya nasza, mając na względzie koszto
wność utrzym ania HI ziemstw powiatowych, umyśliła, je  łączyć 
po dwa i po trzy  w jedno ziemstwo, a. zapytane o zdanie, stara- 
raniem p. Stanisław a Chełchowskiego, tow arzystw a rolnicze chęt
nie sic; do tego poglądu przychyliły. Zdanie to, zakomunikowane 
władzom, nie zostało jednak w projekcie rządowym uwzględnione. 
Tymczasem utrzym anie H I ziemstw powiatowych będzie bardzo 
kosztowne i zniechęci ludność, k tóra nie zdąży jeszcze poczuć do
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brodziejstw  samorządu, a już ciężko dotknięta będzie przechodzą
cym siły wydatkiem.

Komisyę z r. 1902 uskarżały się na to, że ziemstwa guber
nialne przyw łaszczają sobie atrybucye ziem stw powiatowych, i czy
nią je  zupełnie gbytecznemi. To też znaczna część Komisyi naszej 
powodowana i temi i oszczędnościowemi względami mniemała, że 
ziem stwa gubernialne są zbyteczne, i poza połączonemi ziemstwa- 
mi dwu i trójpowiatowem i w ystarczy dla prowadzenia spraw — 
instytucya samorządowa centralna. Samo już to, iż uniknęłoby 
się przez to styczności i starć bezpośrednich pomiędzy gubernato
rem a ziemstwem, byłoby korzyścią niepowszednią. D ruga zaś 
część Komisyi, pragnąc również założenia instytucyi centralnej, 
i uznając jej niezbędność, sądziła, iż jeżeli uzyskanie jej okaże 
się na razie niemożliwem, to może łatwiejszem  będzie wyjednanie 
peryodyeznycli zjazdów delegatów ziemstw gubernialnych, co nie
którym  przynajmniej, najbardziej palącym potrzebom ujednostaj
nienia zabiegów i starań, mogłoby uczynić zadość, a jako  najw yższa 
i n stancy a apelacyjna w samorządzie K rólestw a, mogłoby w braku 
instytucyi samorządowej centralnej przynieść znaczny pożytek. 
Wobec projektowanych przez władze warszaw skie 84-ch ziemstw, 
Komisya samorządowa obmyśliła zmniejszenie ich liczby mniej 
więcej do 40-tu, co lekko licząc, dałoby oszczędności przeszło mi
lion rubli rocznie.

Ordynacya wyborcza stanowi jeden z najsłabszych punktów 
ustaw y z r. 1890, gdyż nadzwyczajnie faw oryzuje szlachtę z usz
czerbkiem dla innych klas społecznych, wybory zaś gromad wiej
skich poddaje wielkiej zależności od administracyi. Projektow ana 
ustaw a idzie pod względem demokratycznym  znacznie dalej, nie- 
tylko niż prawo z r. 1890, ale naw et niż pierwotne praw o o sa
morządzie z roku 1804, albowiem całe wybory do władz samo
rządowych powierza zebraniom gminnym oraz radom (Dumom) 
miejskim. «

Zebranie gminne nosić jednak będzie w edług projektu gminy, 
cokolwiek inny charakter niż obecnie.

Mianowicie, ma się ono składać na przyszłość ze wszystkich 
urzędników gminnych, z wyborców powołanych przez grom ady wiosko
we, oraz z osób mających prawo bezpośredniego udziału  w zebraniu.

Wyborcy, t. j. uczestnicy Zebrań, m ają mieć 25 la t skończo
nych i posiadać w obrębie gminy przynajmniej 0 morgów gruntu, 
lub nieruchomość w artującą (iOO rubli, albo też ponosić z innych 
tytułów  opłaty ziemskie, odpowiadające obciążeniu samorządnemu 
osady szościomorgowoj. W ybierają ich wszyscy uczestnicy gro
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mad wioskowych po jednym na dziesięciu uczestników. Prawo bez
pośredniego udziału w zebraniu, ma przysługiw ać właścicielom 
powyżej 60 morgów gruntu, lub nieruchomości wartującej 6000 
rubli, albo też osobom ponoszącym odpowiednią opłatę ziemską. 
W  razach w yjątkow ych cenzus gruntow y dla Zebrania Gminnego 
może być obniżony do połowy.

Tak u k onstytuow ane zebranie dokonyw a w yb orów  do rad 
ziem skich  pow iatow ych , przyczem  żadnego osobnego cenzusu dla  
w ybieralności R adnych w  projekcie nie zam ieszczono.

.Jako w sk azów k ę do zastan ow ien ia  zaznaczyć należy:  
że ilo ść  osad w łościań sk ich , pow yżej 6-u m., w y n osi w  na-

przy n iew ielk iej ilości posiad łości od 6 0 —• 100 m., daje to 
stosunek g ło só w  drobnej do w ie lk iej w łasn ości 62 : 9,2 t. j. mniej
w i ę c e j  (r> /4 : 1.

Z m iast w yb ierać  mają radnych rady m iejsk ie  (dumy)
W yborów  do z iem stw  gubernialnych  dokonyw ają z iem stw a  

p ow iatow e z liczb y  sw ych  członków . R ady m iejsk ie w arszaw ska  
i łódzka zrów nane są z ziem stw am i pow iatow em i, i w ybierają  
z liczby sw oich  człon k ów  radnych do Z iem stw  gubernialnych.

L iczbę radnych pow iatow ych  określa  projekt mniej w ięcej 
po jed n ym  na 8000 m ieszkańców , co daje około  40 na pow iat; 
liczbę radnych gubernialnych  oznaczono mniej w ięcej po jednym  
na 80,000 m ieszkańców , co daje np. na gubernię lubelską, w ed łu g  
śc is łeg o  ob liczen ia , 48 radnych.

P rzysięga  radnych ma być sk ładana w kościołach  w  obec  
w ładzy.

P rzew odniczącego  i cz łon k ów  zarządów  ziem skich  (upraw) 
w ybierają  rady ziem sk ie, n iety lk o  z pośród radnych, ale w o g ó le  
z pośród osób m ających prawo g łosu  na zebraniach w yborczych: 
gm innych i m iejskich.

Z astępcę przew odniczącego w zarządzie ziem skim  mianuje 
rada ziem ska.

') .Jest to ilość przybliżona, gdyż wybór może paść również na osoby 
nic będące właścicielami grunta, z drugiej zaś strony liczba wyborców, biorą
cych udział w Zebraniach gminnych, będzie znacznie, większa, m ie s z c z ą c  w so 

b ie  mieszkańców nierolników.

szym  k r a j u ......................................................................
co da w y b o r c ó w ......................................................................
ilość fo lw ark ów  p ow yżej 100 m., w ed łu g  w iadom o

ści T ow . Kred. Z iem sk ...............................................
co da w y b o r c ó w .............................................. .....
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K uratorów  dla szk ó ł u trzym yw anych  w spólnym  kosztem  
z iem stw  i m iast m ianuje połączone zebranie rady ziem skiej i po
w iatow ej z dum ą m iejską. U p ow ażn ien ie  do tak ich  zebrań daje 
gubernator, a w  W arszaw ie generał-gubernator.

D la zarządzania oddzielnem i ga łęz iam i gosp od arstw a i adini- 
nistracyi, rada ziem ska w ybiera, na w n iosek  zarządu, d eleg o w a 
nych z pośród radnych, oraz osób m ających praw o g ło su  na zgro
m adzeniach w yborczych. Dla zarządzania dobrami ziem skiem i 
i spełn ian ia  czynności, w ym agających  sp ecya ln ego  p rzygotow ania , 
m ogą zarządy ziem sk ie przyjm ow ać obce osoby.

Do postanow ień  z r. 1890 projekt dodaje przepis, że zezw o 
lenie na p ołączen ie  urzędów  ziem skich z urzędow aniem  w  M ini
steryum  Spraw  W ew nętrznych  za leży  od M inistra.

W edług § 118 praw a z r. 1890 prezesa i członków zarządów 
ziemskich rząd zatw ierdza w urzędowaniu. Przepis ten w pro
jekcie rozpatryw anym  pominięto.

Prezes i cz łon k ow ie  zarządów  ziem skich  uw ażają siq za  po
zostających  na służb ie  rządow ej.

W edług u staw y sam orządow ej 1890 r. je ż e li gubernator na 
zasadzie p rzedstaw ionego  sob ie operatu w yb orczego  uznał w ybory  
za n iepraw id łow e, spraw a id zie  do d ecyzy i urzędu gubernialnego  
do spraw  ziem skich. W projekcie obecnym  urzędy gubernialne  
zastąpiono ogólno krajow ym , k tóry  decyduje o w ażn ości w yborów , 
i je że li uzna je  za n iep raw id łow e— zarządza now e w ybory.

Gdyby zebrania gminne i miejskie w ybrały mniejszą liczbę 
radnych, niż w edług rozpisania przeznaczono, to według obecnego 
projektu gubernator wydaje rozporządzenie o ponownem zwołaniu 
zebrań gminnych i miejskich, a gdyby i po dodatkowych wybo
rach liczba radnych okazała się m niejszą od */'# ustanowionej ilo
ści, m inister może prolongować na !5 lata  urzędowanie poprzednich 
radnych, albo też mianuje na ten term in ze swego ramienia, prze
wodniczącego i członków zarządu ziemskiego powiatowego. Prze
pis ten figuruje zarówno w projekcie, jak  i w ustaw ie z r. 1890.

Różnica je s t ta  jedynie, iż według ustaw y z roku 1890 wy
bory dodatkowe niosły mieć miejsce w tym tylko wypadku, gdy 
na pierwszych wyborach wybrano mniej niż 3/s należytej liczby 
radnych.

Zresztą, w przeciw ieństwie do wyborów z r. 1890, opartych 
na cenzusie stanowym i wysokiej stopie m ajątkowej, w obecnym 
projekcie figurują wybory, oparte na bezstnnowości i nizkiej sto
pie m ajątkowej wyborców. Odpowiednio tło tak radykalnej zmia
ny usunięto nie licujące z nią przepisy 1890 r.



Zatem  wybory do rud ziemskich p o w ia to w y ch  dokonyw ają się  
w ed łu g  projektu w  zebraniach gm innych, które różnić sią mają 
znacznie od d otych czasow ych . R óżn ice polegają: na w łączen iu  do 
zebrań oprócz w łaścic ie li ziem skich , ludności aczk o lw iek  n ieposia- 
dającej gruntu, jednakże dorów nyw ającej cenzusow i m ajątkow em u  
roln ików ; na podniesien iu  stop y  m ajątkow ej człon k ów  Zebrania  
z 8-ch do G-ciu m orgów ; a co najw ażniejsza, na uczestn iczeniu  
w  zebraniu ludności poniżej (>() m orgów  posiadającej, n ie bezpo- 
średniem , ale przez jed n ego  p rzed staw icie la  od każdych 10 pra- 
w yborców , t. j. m ieszkańców  gm iny, op łacających  ja k ik o lw iek  po
datek ziem ski. W szyscy , p osiadający  p ow yżej (i()-ciu m orgów  
gruntu, lub odpow iedni m ajątek, uczestn iczą  w Zebraniu gm innem  
bezpośrednio.

W porów naniu z w yboram i do ziem stw  rosyjskich  w ed łu g  
prawa z roku 1890, je s t  to ogrom ny postęp  w kierunku dem okra
tycznym ; w  porów naniu zaś z g łosow an iem  pow szeclinem  i bez- 
pośredniem , w yb ory  te, jako pośrednie, n ie odpow iadają id ea łow i 
dem okratycznem u. W porów naniu z wyboram i dotychczasow em i 
naszej gm iny, pozbaw iają  one bezpośredniego g ło su  w ielu  d otych 
czasow ych  u czestn ik ów  zebrań, przez co są antidem okratyczne, 
natom iast jednak w prow adzają do zebrań (w praw dzie przez przed
sta w ic ie li) masą ludności n ieroln iczej, dzisiaj g ło su  w  gm in ie  po
zbaw ionej, przez co są "postępem w  kierunku dem okratycznym . 
Tym , którzy  sądzą, że w yb ory do in sty tu cyj kulturalno-gospodar- 
czycli rządzić sią pow inny innym i warunkam i, niż w ybory do ciał 
p olityczn ych , projektow any system at w yb orczy  w yd a  sią bardzo 
ryzyk ow n y , jak o  m ogący w ydać z iem stw a  zb yt słabo popierające  
kulturą i w szelk iem u postępow i obce lub przeciw ne. T ym  zaś, 
którzy  sądzą, że czterop rzym iotn ik ow e w ybory w szęd zie  i zaw sze  
zapanow ać pow inny, zacofa,nem zdaw ać sią będzie g ło sow an ie , 
od k tórego  usunięto  ca łą  część ludności n ieopłacającą podatku  
ziem sk iego , i w którem  zaprow adzono w ybór pośredni. R zec m o
żna, że  dopóki nie poznaliśm y praktycznie is to ty  i treści sam o
rządu, jaki nam p rzy słu g iw a ć  będzie, i dopóki kierunek, jak i lud
ność nada w yborom , nie będzie nam znany i w ypróbow any, dopóty  
w szystk o  co pow iem y w tej m ateryi, będzie krytyką teoretyczną. 
W edług projektu u staw y, rezu lta t w yborów  zależy  od ludu. Mo- 
żliw em  je s t , że lud, rozum iejąc don iosłość gospodarczą ziem stw a, 
zasilać  je  będzie w p ierw iastk i kulturalne. J e ż e li jednak stan ie  
sią inaczej, to  ani w czynnoin, ani w biernem praw ie wyborczom  
ustaw a nie daje p rzeciw w agi. Je s t  w ięc  losow a. Tym czasem , 
jednem  z n ajg łów n iejszych  zadań kultury, jest, rozszerzenie do
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brodziejstw  uspołecznienia i dobrobytu na niższe w arstw y społe
czne. Zatam owanie zatem kultury w samorządzie byłoby w w y
sokim stopniu antydem okratyczne. Dla tego też wielce pożądaną 
je s t  przynajmniej gw arancya, aby z praw a wybieralności do rad 
powiatowych korzystali jedynie umiejący czytać i pisać po polsku.

Prócz tego, zarzucić należy układowi wyborów, że pozwalają 
jedynie na wybór osób mających prawo głosu w zebraniu doko- 
nywającem wyboru, przez co wielce krępują wyborców, i wadliwe 
są w tym jeszcze szczególe, iż zupełnie zbytecznie w ym agają cen
zusu wyborczego od opiekuna, w ystępującego w zastępstw ie pupila 
pełnoletniego, lecz mającego mniej niż 25 la t wieku.

W Art. 42 projekt ustanaw ia dla radnych w Ziemstwach 
zw rot kosztów urzędowania, wtedy gdy według ustaw  rosyjskich 
urzędowanie rzeczone ma być bezpłatne. Inowacya ta, w zesta
wieniu z zasadą wyborów wcale nie gw arantującą samorządowi 
ziemskiemu kulturalności osób w ybranych od zarządu, zachęcać 
będzie osobistości najmniej kulturalne do ubiegania się o urzędy, 
a na jej korzyść to tylko powiedzieć można, iż umożliwi urzędo
wanie najmniej zamożnym. Lecz nie można uważać za dowie
dzione, iż dobrze jest, aby sprawami mąjątkowemi ogółu, zarzą
dzały osoby bez m ajątku, tracą one bowiem zupełnie doniosłą po
budki} osobistego interesu.

^Zastrzeżone dla rządu prawo mianowania prezesa i członków 
zarządu ziemskiego powiatowego, w razie jeżeli ludność nie wy
bierze w ystarczającej ilości radnych, nie powinno wcale wchodzić 
w wykonanie, w razie ogólnego uchylenia się kraju od wyborów. 
W razie bowiem, jeżeli ludność znajdzie, że przyznany jej samo
rząd wcale nie odpowiada zachodzącym potrzebom, to wprowa
dzanie go wbrew jej’ woli byłoby wprost szkodliwe. Samorząd 
bowiem nio je s t obowiązkiem ludności, jak  to utrzym ują w wy
jaśnieniach swoich władze warszawskie, ale je s t  jej prawem, .le
żeli ludność K rólestw a nie znajdzie dla siebie odpowiednią formę, 
w jakiej przyznane będzie to prawo i do wyborów się nie stawi, 
to narzucanie z góry zarządów powiatowych wbrew życzeniom 
ludności, doprowadzić może tylko do rozdrażnień i rozgoryczenia, 
i stw orzy nowy ferment, bez najmniejszej skądinąd korzyści. J e 
żeli zaś chodzi o pojedyncze wypadki uchylenia się od wyborów, 
to należy obuiyśleć dla nich inne środki zapobiegawcze, ile podo
bna jak  najmniej drażliwe.

Organizacya władz samorządowych w edług ustaw  rosyjskich 
polega, na. utworzeniu z każdej jednostki samorządowej, czy po
wiatowej, czy gubernialnej, rady i zarządu.



Zadaniem rad je s t  wydaw anie rozporządzeń, nadzór nad or
ganami wykonawczymi i decyzya w spraw ach należących według 
brzm ienia prawa do zakresu rady. Zarząd  prowadzi w gospodar
stwie ziemskiem spraw y bieżące, zwołuje w granicach przew idzia
nych ustaw ą radę ziemską, zbiera dla niej wiadomości, układa 
kosztorysy, pilnuje wpływu opłat, rewiduje podwładnych urzędni
ków i składa sprawozdania radzie. A trybucye te w obecnym 
projekcie powtórzono.

Zauważyć należy, iż pod względem powoływania na przewo
dniczących radom ziemskim,, projekt obecny domaga się zatwierdzenia, 
przez rząd jednego z dwóch kandydatów przedstawionych przez radę 
ziemską.

W Rosyi według praw a z r. 1890, jako  też 1864-go, prze
wodniczą radom m arszałkowie szlachty.

Praw a rosyjskie, jak ie  u nas pod tym względem obowiązy
wać mają, w ładzę przewodniczącemu przyznają ogromną, i dają 
mu możność usunięcia z zebrania osób postronnych, skoro to uzna 
za właściwe. Tymczasem według projektu, jeżeli rząd nie zatwier
dzi żadnego z wybranych przez radę kandydatów i toż samo sianie 
się z  powtórnym -wyborem rady czy tych, czy innych osób, wtedy 
rząd mianować ma przewodniczącego.

Nadzwyczaj przykry je s t cen przepis, z niego w ynika bo
wiem niebezpieczeństwo odrzucania kandydatów  rady i wprowa
dzania do rad przewodniczących, którzy znajdując się w kolizyi 
z jej kompletem, sprowadzą zam ęt i bezład wewnętrzny. Jeżeli 
owocem samorządu ma być załagodzenie zadawnionych niechęci, 
to nie należy ferm entu waśni wprowadzać do samorządu z góry.

Stosunki z  administracyą stanow ią wogóle jedną z najciem
niejszych stron ustaw y z r. 1890.

Podług ustaw y z r. 18(14 gubernator ma prawo wstrzym ać 
wykonanie wszelkiej uchwały rady ziemskiej przeciwnej prawu, 
luli też ogólnym korzyściom państwowym. Każda uchwała ziem
stw a powinna być przesłana niezwłocznie gubernatorow i i w bra
ku opozycyi z jego strony uprawomocnia się w term inie siedmio
dniowym. Uchwałę niezaoponowaną gubernator zwraca z uw aga
mi swemi radzie ziemskiej gubernialnej do powtórnego rozpatrze
nia,. Jeżeli zaś nie zgodzi się on również z pow tórną uchwałą ra
dy ziemskiej, przedstaw ia sprawę do rozstrzygnięcia Senatowi. 
Zupełnie tak samo postępuje m inister w sprawach samorządu, po
zostawionych według ustaw y do jego decyzyi.

Ustawa z i'. 1890 wprowadziła zasadę, że gubernator ma pra
wo zaoponować w przeciągu dni czternastu (§ 86) przeciw tym
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uchwałom ziem stwa: 1) które są niezgodne z prawem, albo, 2) nie 
odpowiadają ogólnym państwowym  korzyściom i potrzebom, lub 
też jaw nie szkodzą interesom  ludności. Opozycya w  sprawach 
1-ej kategoryi kończyła się apelacyą do Senatu, jak  w edług pra
wa z r. 18C>4. W sprawach 2-ej kategoryi kw estya szła ostatecz
nie do m inistra, a ten oddawał ją  do decyzyi R ady Państw a lub 
Komitetu M inistrów, w edług rodzaju sprawy.

Z jaw iła się więc zupełnie nowa i z natury swojej nieokre
ślona kategorya uchwał samorządu, k tóre nie dochodzą do wyko
nania jedynie tylko z powodu osobistych zapatryw ań wyższych 
organów rządowych. Przeciw temu nowemu ograniczeniu samo
rządu, dającemu pole samowoli adm inistracyjnej, .jaknajmocniej 
protestow ało społeczeństwo rosyjskie.

Lecz tego niedość jeszcze.—U staw a z  r. 1890 zaraz na w stę
pie powołała do życia w każdej z osobna gubernii nowy organ, 
pod nazwą Urzędu gubernialnego do spraw ziemskich i miejskich, 
do którego w pierwszej instancyi przychodzą pod rozpoznanie 
spraw y pomiędzy adm inistracyą a samorządem. W Urzędzie tym, 
pod prezydencyą gubernatora, licząc z nim razem, zasiada czte
rech członków adm inistracyi; przedstawicieli samorządu zasiada 
również czterech, a mianowicie: marszałek szlachty, prezydent 
m iasta gubernialnego, prezes zarządu gubernialnego, oraz jeden 
z Członków Rady gubernialnej, lub jej Zarządu, zatw ierdzony 
przez m inistra. Z zasady wieje, adm inistracya, z powodu prezy- 
dencyi gubernatora, już ma przew agę nad samorządem. Lecz co 
gorsza, jeżeli spraw a dotyczy jakiejkolw iek w ładzy rządowej, nie 
mającej przedstaw iciela w Urzędzie, o którym  mowa, na sesyę 
przywołuje się z prawem głosu, miejscowego naczelnika władzy 
rzeczonej. Tym sposobem w urzędzie do spraw  ziemskich, służą
cym za pierwszą instancyę apelacyjną, adm inistracya ma więk
szość zapewnioną.

Gdyby zaś pomimo tego Urząd do spraw  ziemskich przyznał 
słuszność samorządowi, a gubernator nie uznał za właściwe za
tw ierdzić uchwały Urzędu, wówczas wstrzym uje wykonanie i przed
s ta w ia  niezwłocznie spraw ę m inistrowi, który albo nakazuje gu
bernatorowi wykonanie uchwały, albo oddaje ją  do rozstrzygnię
cia Senatu.

P ro jek t władz warszawskich, który obecnie rozpatrujemy, 
różni się korzystnie pod temi dwoma względami od praw a z r. 18.to. 
Mianowicie powraca do zasad IN(il roku pod względem opozycyi 
gubernatora i pomija, opozycyę opartą  na nieodpowiedniośc-i uchwa
ły ziemskiej ogólnym korzyściom i potrzebom państw a, oraz mi jej
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szkodliwości dla interesu mieszkańców, które to dwie podstaw y 
do opozycyi były powodem do ty lu  skarg  na ustaw ą z roku 1890. 
Co sią zaś tyczy urzędów do spraw ziemskich, to zam iast dzie
sięciu urzędów gubernialnych, ustanaw ia jeden centralny w W ar
szawie, do którego wszyscy gubernatorow ie będą musieli sią zw ra
cać ze swemi opozycyami przeciw uchwałom ziemstwa.

Prezydujący tego centralnego urządu ma być mianowany 
przez Najjaśniejszego Pana; do składu zaś Urządu należą z ram ie
nia rządu, oprócz prezesa:

‘2. Prezes Dyr. Głównej Towarz. Kredytów . Ziemskiego.
Prokurator W arszawskiej Izby Sądowej.

4. D yrektor Kancelaryi W arszawskiego Generał-Gubernat.
5. Prezes Prokuratoryi.
6. S tarszy członek urzędu do spraw  ziemskich.
7. S tarszy członek urządu do spraw miejskich.
Z ram ienia społeczeństwa:
Prezydent m iasta W arszawy, oraz:
albo 7 członków rad gubernialnych ziemskich, albo też 7 człon

ków wybranych przez zgromadzenie gubernialne pełnomocników 
rad miejskich, a to odpowiednio do spraw  toczących sią w Urządzić.

Do zasiadaniu w Urządzie centralnym  do spraw ziemskich 
i m iejskich rady gubernialne ziemskie z jednej strony, z drugiej 
zaś zgromadzenie pełnomocników rad  miejskich, w ybierają z po
śród siebie po 10 delegowanych.

Nadto, ile razy do w yjaśnienia spraw y potrzeba wezwać 
przedstawiciela jak iejś władzy, tyle razy daje mu sią prawo gło
su, przez co przedstaw iciele rządu uzyskują oczywistą wiąkszość 
nad społecznymi.

Ja k  widzimy, do urządu centralnego do spraw  ziemskich 
i miejskich należeć bądą z ram ienia adm inistracyi: Prezydujący 
i dwaj członkowie stali: jeden do spraw  ziemskich, drugi do m iej
skich; w projekcie wyznaczono dla tych urzędników pensye roczne:

dla Prezesa 10,000 rubli, dla Członków stałych po 5,500 rb., 
nadto dla \  Referentów  po 4,000 rubli. W szystko to na koszt 
samorządu.

Zaprowadzając jeden centralny Urząd krajow y w miejsce 
10 gubernialnych, jakich wymagała,by Ustawa z r. 1890, co je s t 
znaczną zmianą na lepsze, projektow ana Ustawa w prowadza je 
dnak inną, nową instancyę. Mianowicie generał-gubernatorow i 
przedstaw iają sit; wszystkie uchwały centralnego Urzędu. Te z nich, 
z któromi nią nie zgadza, ma prawo przesłać do m inistra, a jeżeli 
ten zgadza sią w zdaniu z generał-gubernatorem , spraw a idzie na
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rozstrzygnięcie do Senatu. W przeciwnym razie uchwała central
nego urzędu idzie do wykonania.

Nowa ta instancya przysporzy zwłoki i trudności, a tego da
łoby się z wielką korzyścią uniknąć przez powierzenie prezyden- 
cyi w urzędzie ziemskim generał-gubernatorow i lub jego  zastępcy.

Prócz tego projektow any urząd krajow y do spraw  ziemskich 
i miejskich zagraża bezwarunkow ą przew agą czynników admini
stracyjnych nad społeczneini. Ustaw ow a gw arancya bezstronności 
powinna polegać na tem, aby przedstaw iciele poszczególnych 
władz, wezwani do urzędu jako  rzeczoznawcy, nie korzystali ze 
stanowczego głosu , tylko z  doradczego; tego wym aga w prost słu
szność, bo władza, występująca przed urzędem do spraw  ziem
skich w interesie własnym, nie powinna być sędzią, skoro jes t 
stroną. Najwyżej zatw ierdzone uchwały kom itetu m inistrów  z d. 
12 grudnia 1904 r., oraz 9 czerwca 1905 r. przyrzekają samorządo
wi w iększą samodzielność. Jednym  z kapitalnych warunków tej 
samodzielności byłoby bezstronne stanowisko urzędu, rozpatrują
cego spory pomiędzy adm inistracyą a samorządem.

W reszcie zaprojektow ana organizacya Urzędu zjednałaby so
bie w kraju  chętne przyjęcie i uznanie, gdyby stali członkowie 
jego  mianowani zostali z pośród polskiego społeczeństwa. Byłby 
to pierwszy znaczący krok ku równouprawnieniu polskiej ludności 
pod względem udziału w zajmowaniu urzędów administracyjnych, 
rozpoczęcie zaś napraw y od sfery samorządowej byłoby najw ła
ściwsze.

Pod względem punktów stycznych, prowadzących do ściera
nia się adm inistracyi z samorządem, w Ustawie z r. 1864 z ogól
nej liczby 120 artykułów , 21 mówi o gubernatorze lub ministrze. 
W ustaw ie z r. 1890 ,już 70 artykułów  ze 188 poświęconych zo
stało stosunkowi gubernatora lub m inistra do ziemstwa. Jeżeli 
zważyć, że pozostałe artykuły  zajm ują się głównie wyborami i or- 
ganizacyą władz, to przekonam y się, że według Ustawy z r. 1890 
w przobiegu spraw ziemskich samorządowych zetknięcie z admi
nistracyą rządow ą zachodzi nieodbicie na każdym kroku. W obec
nie projektowanej ustawie, o wdaniu się w sprawę gubernatora, 
genorał-gubernatora, m inistra, lub rządu, wzmiankuje się w 51 
z ogólnej liczby 119 artykułów . Czyni to 43 procent z ogółu, 
kiedy w roku 1890 wynosiło 51 procent. Różnica to tak dobrze, 
jak  żadna.

Bardzo niedogodny i na zwłoki działający je s t przepis § 73 
projektu, że gubernator ma tormim diuwnicsięczny dla wstrzym a
nia, w wykonaniu uchwał ziemstwa. W edług § 86 ustawy z r. 1890
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gubernatorow i służy termi dwutygodniowy, a przedłużenie tegoż 
do dwóch miesięcy, w kraju, gdzie życie bieży tak  w artkim  pę
dom, jest wprost przeciwne warunkom rzeczywistości. Sprzeczne 
też je s t  to postanowienie z § 75 ustaw y, podług którego guber
natorowi, dła odwołania się do centralnego urzędu, służy termin 
ty lko jednomiesięczny, tak, że narzuca się przypuszczenie, iż w ij 78 
divumiesięczny term in opozycyi wstawiono przez niedopatrzenie, 
zam iast dwutygodniowego, czego zresztą dowodzi m otyw projektu 
do art. 73-go, utrzym ujący, że odpowiada 011 dosłownie artykuło
wi 86-mu ustaw y 1890 r.

Byłoby nużącein i bezcelowem przytaczać wszystkie artyku
ły, w których bezpośrednia styczność pomiędzy zieinstwein a gu
bernatorem może i powinna być zastąpiona przez styczność obu 
tycli władz z centralnym  Urzędem do spraw ziemskich. Tradycya 
40 la t przeżytych nie stanowi przyjaznego gruntu dla wzbudzenia 
pomiędzy adm inistracyą a ludnością tego stopnia wzajemnego za
ufania, który  w takich stosunkach byłby pożądany, a nawet nie
zbędny. Pośredniczenie pomiędzy adm inistracyą a samorządem, 
spełniaiie przez najw yższych w kraju  urzędników, wspólnie z de
legatam i samorządu, może sprowadzić bardzo dodatnio skutki, 
czyniąc samorząd istotnym  zadatkiem społecznego ładu i porządku.

W edług ustaw  z r. 1864, 1890, oraz ustaw y nowo projekto
wanej, sposób działania instytucyj ziemskich pod względem unormo
wania dochodów i roydatków określają rozmaite ustaw y cesarstwa. 
Z tych, projekt obecny na podobieństwo ustaw  poprzednich, w y
mienia, przepisy: o podatku ziemskim (księga 2 tomu 4-go Zbioru 
P raw  Cesarstwa), o komunikacyach, budowlane, wyżywienia ludno
ści i służby zdrowia, oraz o wzajemnem ubezpieczeniu ziemskiem, 
i [trawa o podatkach i ciężarach.

E taty i budżety sporządzone przez zarządy ziemskie, po za
twierdzeniu przez rady powiatowe i gubernialne, przedstaw iają 
się gubernatorow i, oraz prezesowi izby skarbowej. W razie opo- 
zycyi gubernatora, spraw a przechodzi do Centralnego Urzędu do 
spraw  ziemskich, którego decyzya je s t  ostateczną, o ile generał- 
gubernator nie wystąpi z opozycyą do M inistra, k tóry  w razie 
zgodzenia się ze zdaniem generał-gubernatora przenosi ją  do Senatu.

W edług ustaw y z r. 1804 kapitały  ziemskie przechowywane 
były w kasach własnych, lub w osobnych skrzyniach w Kasach 
Skarbowych. Od roku 189;) kapitały  ziem stwa przechowują się 
w miejscowych kasach skarbowych, lub też w Banku Państw a 
i jego  filiach. Środki bieżące przechowują się i rozchodują w ka
sach skarbowych. M inister ustanaw ia wysokość zasiłku coroczne
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go, jaki ziemstwo wypłacać ma kasie skarbowej. Przepis ten ży
wcem w obecnym projekcie powtórzono.

Dla Rosyi wydano w dniu 25 czorwca 1900 r. ustawi; o gra
nicach opodatkowania, czyli o nieprzekraczaniu pewnej wysokości 
opłat wymaganych od ludności na rzecz ziemstwa. Za podstawą 
przyjęto cyfry zupełnie przypadkowe z r. 1900. Według ustawy 
tegoż roku wolno przekroczyć ziemstwu budżet ówczesny najwy
żej o ii procent, co częstokroć nie wystarcza. W projekcie obec
nym ustawą tę, powszechnie przez; społeczeństwo rosyjskie potę
pianą, zupełnie pominięto.

Bliższych ani ściślejszych wskazówek co do wysokości po
trzeb i środków ich zaspokajania ani w obecnym projekcie, ani 
w poprzednich ustawach niema.

Kończąc sprawozdanie z projektu nowej ustawy, przytoczyć 
winienem jeszcze kilka przepisów, w których różni się ona od 
ustaw y z 1890 r.

W edług ustawy tej ziem stwa powiatowe przedstaw iają gu- 
bernialnyin wnioski o przedsięwzięcie u rządu starań  w przedmio
tach, ściągający cli się do korzyści i potrzeb miejscowych.

W edług obecnego projektu wnioski R ady powiatowej przed
staw iają sit; wprost gubernatorow i, który wraz z uwagami swemi 
przedstaw ia je  tlo generał-gubernatora. Zatem ziemstwo guber- 
nialne będzie przytem  pominięte.

W ustaw ie z r. 1890 je s t mowa w § 58 o możności zrzecze
nia, się przyjęcia urzędu przez osobę w ybraną na radnego. W obec
nym zaś projekcie ze szczególnym naciskiem wyrzeczono zasadę, 
że obywatele kraju m ają obowiązek przyjmować wybór na radnych 
i na sprawujących interesy ziemstwa. Uchylający się otl spełnia
nia tych obowiązków ma być karany pozbawieniem praw a do re
prezentowania i zarządzania sprawami ziemskiemi na przeciąg la t 

— (i i pociągniętym  do opłaty podatków ziemskich o '/* l*1** >/* 
podwyższonych. Podobny przepis, ale bez zagrożenia karami, 
istnieje w ustawie naszego Tow arzystw a Kredytowego Ziemskie
go, lecz, o ile wiadomo, nigdy nie był stosowany. Tłómaczyło 
sit; to przypuszczalną trudnością znalezienia odpowiednich kandy
datów w stow arzyszeniu zarządzającein przez dłużników, kapita
łami wierzycieli.

W u s tan ie  z r. IH(i4 uczyniono zastrzeżenie, że gdyby ziem
stwo nie zajęło sit; spełnieniem czynności dlań obowiązujących, 
to gubernator, wobec bezskuteczności wezwań, wykonywa czynność 
na koszt ziemstwa z upoważnienia, m inistra. Ustawa w r. 1890 
w zupełności pominęła ton przepis, lecz projekt obecny wznowił
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go na bardzo szerokiej i aktualnej podstawie, przewidując nawet, 
w jaki sposób fundusze na cel powyższy ze skarbu awansowane, 
mają być na koszt ziemstwa oprocentowane.

Nadzwyczaj znaczącem i ważnem je s t zastrzeżenie obowiąz
kowego przyjęcia urzędow ania przez obywateli wybranych na ra
dnych, oraz bardzo konkretnie wyrażone przewidywanie wykony
wania czynności ziem stw a przez organa rządowe.

Obie te inowacye w ynikają z zasady ogólnej, wyrzeczonej 
w motywach, że samorząd w ogólności jes t decentralizacyą władzy 
rządowej, i ludność obowiązana je s t  przyjąć na siebie tę  część 
władzy, jak ą  nań przelewa rząd.

Ze zdaniem tem zgodzić sit; niepodobna. Tak jak  podział 
władzy na prawodawczą, sądową i adm inistracyjną, nie je s t  decen
tralizacyą, tylko deferencyacyą władzy, zupełnie tak samo podział 
władzy na centralną i lokalną je s t sprawą deferencyacyi. W szyst
ko to, co nie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa na wewnątrz 
i na zewnątrz, je s t  według Taine’a przyrodzonem prawem ludno
ści, i doskonale to wyraziła Najwyższa władza, zatw ierdzając 
w uchwałach K om itetu M inistrów rozszerzenie kompetencyi i po
większenie samodzielności samorządu, gdy tymczasem nowa teo- 
rya obowiązkowości, podana przez władze warszawskie, idzie 
w kierunku w prost przeciwnym, z niej bowiem nie w ypływ a sa
modzielność, ale w iększa niż kiedykolwiek zależność.

W reszcie ustaw a z r. 1804 w yrzekła ogólną zasadę: „Insty- 
tucye ziemskie w zakresie spraw  im powierzonych działają samo
dzielnie." Zasada ta  i w teoryi i w praktycznem  jej rozwinięciu 
pom iniętą została zarówno w ustaw ie z r. 1890, jako  też w  pro
jekcie obecnym.

Drogocennym skarbem dla ludności je s t  możność zarządzania 
własnemi sprawami przez własnych wybrańców. Jak  powiedział 
P io tr Górski w swem zuakomitem dziele o samorządzie gminnym: 
„linia dem arkacyjna pomiędzy cywilizowanym a barbarzyńskim  
światem oddzieliłaby zarazem ludy i państwa, które się zdobyły 
na zawiązki ustroju gminnego, od tych, które go w sobie nie wy
robiły. Chociażby państwo posiadało u szczytu najw iększe wol
ności, to jednak cecha ogółu mieszkańców wypadnie nizko, jak  
dla niedorosłych dla publicznego życia i cywilizacyi, jeżeli ogół 
ten odsunięty je s t od zarządów lokalnych.“ Takie stanowisko sa
morządu bynajmniej nie licuje z pojęciem, żo samorząd, jako  owoc 
decentralizacyi, żyje życiem zapożyczonem od władzy centralnej. 
Dla dobra ogółu trzeba, aby obie władze, centralna i lokalna, pra
cowały zgodnie, ale i samodzielnie.
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W motywach do ustaw y władze warszawskie powołują się 
na rozszerzenie kompetencyi i samodzielności samorządu, zgodnie 
z Najwyżej zatwierdzonemi uchwałami K om itetu ministrów, do
żęli te zasady nie znalazły żadnego zastosowania w projektowanej 
ustaw ie, to samo uznanie ze strony władz warszawskich, iż się 
w niej znaleźć powinny, nie pozbawione je s t poważnego znaczenia.

Jeżeli bowiem sfory m iarodajne zechcą powiększyć m iarę sa
modzielności samorządu Królestwa, dobrze jest, że władze miej
scowo, z góry uznając słuszność i stosowność tej zasady, na prze
szkodzie stawać jej zapewne nie będą.

II. G m i n a .

Należyte urządzenie u nas gminy wiejskiej stanowi, z powo
du niezbędnych w niem ulepszeń, jedną z pierwszorzędnych kra
jowych potrzeb. Niezależnie od tego poważnem jest zadaniem 
włączenie gminy do ustroju samorządowego, na które tem bacz
niejszą trzeba zwrócić uwagę, że względnie do obowiązujących 
w Cesarstwie ustaw ziemskich, stanowi ono inowacyę. Załatwie
nie obu tych zadań władze warszawskie objęły w projekcie swym 
jedną ustawą, i współrzędnie też rozpatrywać je musimy.

Przedewszystkiem więc pod urządzenia gminy wiejskiej wcią
gnięto małe miasteczka, następnie zaś charakter uczestników gmi
ny i gromady nadano wszystkim mieszkańcom gminy opłacającym 
składki ziemskie. W organizacyi zebrań gminnych zaprojektowa
no wielkie zmiany. To polegają na uczestniczeniu w nich •przed
stawicieli ogółu mieszkańców, opłacających składki na samorząd, 
zamiast dotychczasowego bezpośredniego w nich udziału samych 
tylko właścicieli ziemskich. Obok togo właściciele powyżej sześć
dziesięciu morgów gruntu, lub innych odpowiednich majątków, 
mają brać udział bezpośredni w zebraniach. Cenzus dla przedsta
wiciela oznaczono na (i morgów ziemi, lub odpowiedni majątek. 
Celem tych zmian jest zapobieżenie zbyt tłumnym zebraniom. 
Zauważyć należy jednak, iż chociaż zwężone zebrania ogólne istot
nie mogły przynieść pożytek, to za niezbędne uważać należy po 
za tem jeszcze doroczne walno zebrania wszystkich m ieszkańców  
gminy, opłacających podatki ziemskie i przynajmniej od sześciu 
miesięcy w gminie zamieszkałych, dla wysłuchania sprawozdania 
i zatwierdzenia lub przyjęcia wydatków przez zwężono zebrania 
uchwalonych, a to, aby uszczupleniem praw nie zrażać ludności.



2 4

Niezależnie od tego urządzenia, pożądanem byłoby utw orze
nie rad gminnych, urzędujących pod prezydencyą wójta, a zastę
pujących go w jego czynnościach gospodarczych.

K ażdy z Członków Rady powinien zawiadywać jednym  z wy
działów gospodarczych: jeden szkolnictwem, drugi drogami, trzeci 
ochronami i przytułkam i i t. p., przyczem jakkolw iek uchwały po
wzięte kolegialnie będą obowiązujące, to wójtowi przysługiw ać 
będzie zawsze zwierzchni w wykonaniu nadzór i kierunek.

Nowością je s t w projekcie, że każda z władz rządowych 
(art. 21) ma prawo brać udział przez swego przedstaw iciela w ze
braniach gminnych. Protestow ać należałoby przeciw temu urzą
dzeniu, jako  uchybiającemu samodzielności gminnej, gdyby doty
czyć miało władz rządowych, niemających w gminie swych po
siadłości.

P ro jek t uchyla zabronienie duchownym i sędziom pokoju 
udziału w zebraniach gminnych, lecz powtarza je  względem poli- 
cyi, a wprowadza na nowo względem członków prokuratury.

Pożytecznem je s t  przyjęte w projekcie upoważnienie Zebrań 
gminnych do wyboru Komisyj rewizyjnych i oddzielnych delegacyj.

Z pomiędzy atrybucyj zebrań gminnych z r. 1804 pominięto 
pieczę o środki opiekuńcze i urządzenia szkółek, rozporządzanie 
m ajątkiem  nieruchomym wspólnym, w ybór pełnomocników do in
teresów gromadzkich, oraz wyrzeczenie w przypadkach, w których 
potrzeba zgodzenia się całej gm iny; natom iast wprowadzono: ozna
czenie pensyi urzędników ‘wybieralnych, oraz zamianę powinności 
naturalnych na pieniężne.

Pomiędzy czynnościami zebrań gminnych zamieszczono do
starczanie radom powiatowym ziemskim wiadomości i wniosków 
dotyczących sfery samorządowej, oraz spraw powierzonych zebra
niu gminnemu, a nadto przedstaw ianie im do w yjednania proje
któw, dotyczących potrzeb i melioracyi gmin.

Wszystkie uchwały zebrania gminnego przedstawiają siej Na
czelnikowi powiatu, który w terminie trzydniowym przedstawia 
je wraz ze swym wnioskiem gubernatorowi. Temu służy do opo
zycyi termin miesięczny, poczem uchwała zaoponowana przebywa 
te same rozliczne szczeble apelacyjne, jakim podlegają uchwały 
Ziemstw powiatowych i gubernialnych.

Oprócz zebrań gminnych i gromadzkich projekt obecny za
prowadza jeszcze rady gruntowe dla zawiadywania, sprawami urzą
dzeń agrarnych i podatkowych u współuczestników tej samej ta
beli likwidacyjnej, lub współimbywców ziemi z pomocą banku 
włościańskiego. Ani atrybucyj, ani celów tych zebrań Ustawa



bliżej iiie wyłuszcza, co winna była uczynić, skoro z pośród 
czynności zebrań gromadzkich pomija segregacyę wspólnych z fol
warkiem pastwisk, i umowy o zamianę służebności, które figuro
wały w art. 104 prawa z r. 18(14. Pomija również dawną atry- 
bucyę gromad, podawania próśb o sprawiedliwszy rozdział podat
ków. W razie uzupełnienia tych braków, zamiast oddzielnych 
rad gruntowych dość byłoby wyłaniać z Zebrań gromadzkich na
rady osól) interesowanych, z mocą decyzyi we własnych sprawach.

Bardzo sporne pojęcie obowiązkowego spełniania przez lu
dność funkcyj samorządowych znalazło w projekcie swój wyraz 
w karze 3-cli rubli za niestawiennictwo członka na zebranie gmin
ne (§ 32), oraz karze 1 rubla za niestawiennictwo członka na ze
branie gromadzkie (tj 63). Gdy jednak zebranie gminne je s t pra
womocne przy komplecie % członków, możliwem byłoby zatem 
odbyć posiedzenie legalne, i przytem  ściągnąć od '/a Zebrania po 
trzy  ruble kary od osoby. Dyskrecyonalną władzę do spraw o
wania tak  wygórowanego praw a złożono w ręce samego tylko 
wójta. Tym sposobem zam iast tępić samowolę, daje się do niej 
podnietę.

Wogóle projekt obecny zam iast miarkować wójta w samo
woli, jeszcze go bardziej do niej zachęca i upoważnia. Pominięto 
dobroczynny przepis, że w ważniejszych sprawach w ójt powinien 
porozumiewać się z sołtysami (tj 26 — 1864 r.). Natom iast, jeżeli 
w edług praw a z roku 18(54 w ójt mógł dokonywać rozkładu cięża
rów skarbowych i gm innych tylko razem z ławnikami i sołtysami 
i pod wspólną ich odpowiedzialnością (art. l(i z ‘r. 18(14), teraz 
upoważniony zostaje do tego sam jeden, z obowiązkiem tylko za
wiadomienia, Zarządu Ziemskiego powiatowego (art. 35). Jeżeli 
dawniej według art. 94 wolno było wójtowi nakładać na sołtysów 
i pisarzy gminnych kary pieniężne, pod warunkiem, że w ciągu 
dni siedmiu doniesie o tem, z objaśnieniem przyczyn, naczelnikowi 
powiatu, to obecnie w art. 122 projektu, o obowiązku tym niema 
wzmianki. Poprzednia, oburzająca, a sprzeczna z elementarnym 
pojęciem prawa, prerogatyw a w ójta do nakładania na mieszkańców 
kar pieniężnych i aresztu (£j 27), powtórzona została w projekto- 
wanem praw ie 'w  art. 45 z podwojeniem naw et kary  pieniężnej, 
dozwalając organowi administracyi wykonywać władzę sądową.

Toż samo prawo karania przyznano w art. 79 projektu s o ł 
tysom, z tem obostrzeniem, że stosować je mogą nietylko na ze
braniach gromadzkich, ale wszędzie, gdzie urzędują.

W szystkie to, wręcz sprzeczne z pojęciom nowoczesnego pra
wodawstwa, postanowienia—powinny być wprost uchylone. Jeżeli
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bowiem gmina ma być, nie z pozoru, lecz z treści, włączona do 
ziemstwa, to Zarząd Ziemski powiatowy, a nie wójt, powinien 
mieć prawo uskutecznienia rozdziału ciężarów, w razie, jeżeli uchy
la się zebranie gminne, karę zaś za naruszenie spokojności potrafi 
wymierzyć sąd.

Do obowiązków wójta dodano dopilnowanie praw serwituto
wych, regulacyi szachownic i pomoc do robót geometrycznych, 
ochronę zdrowia i walkę z epidemią.

Pisarza gminnego, według art. 77 praw a z roku 1804, już to 
wybierało zebranie gminne, już przyjm owany był w drodze najmu 
przez wójta, w porozumieniu z ławnikami i sołtysami. Obecnie, 
w edług art. 108 projektu, pisarza i jego  pomocników po prostu 
mianuje wójt.

Nowy cenzus dla wójta wymaga umiejętności czytania, pisania 
i mówienia... po rosyjsku! o języku zaś polskim ustawa przemil
cza i to w kraju polskim, w bezpośredniej styczności z ludem.

Co do języka w gminie to wprawdzie wójt ma prawo kore
spondować z podwładnemi mu osobami, czyli z ludnością gminną, 
po polsku; b) lecz najboleśniejszem jest, że pod względem rachun
kowości i kontroli nakazane je s t w § 58 prowadzenie ksiąg  i pro- 
tokułów  po rosyjsku, z możliwością umieszczania równoległego 
tekstu polskiego. Nader ważnem je s t prawo, nadane gubernato
rom w $$ 94 i 108, do mianowania z własnego ram ienia wójta, 
a według artykułu  98—sołtysa, w razie niezatw ierdzenia żadnego 
z przedstawionych przez zebranie gminne lub gromadzkie kandy
datów, gdy tymczasem art. 78 praw a z r. 1.864 nakazyw ał uciekać 
się w takim razie do potrójnych wyborów, i nio przew idyw ał mia
nowania z urzędu. J e s t  to do najwyższego stopnia niepożądanem, 
aby ton sam urzędnik mógł odrzucać kandydata przedstawionego 
przez ludność i mianować w to miejsce urzędnika podług swego 
upodobania, bo moc upodobania może mącić sprawiedliwość sądu, 
i znowu sędzia i strona kollidują w tej Hamej osobie. Fikcya pra
wodawcza, że wysoki dygnitarz adm inistracyjny je s t niedostępny 
dbi, namiętności ludzkich, nie może być poważnie broniona. W ka
żdym razie w tych wypadkach powinny być zainteresowane wyż
sze stopnie samorządowe, aby uniknąć przymusu adm inistracyjne
go względem ludności, który, o ile nie je s t  niezbędny, ma działa
nie bardzo demoralizujące, wzniecając, nienawiść do władzy.

Najgłówniejszy zarzut przeciw obecnej Ustawie mieści się 
w tom, że zbył słabo wiąże gminę z Ziemstwem powiatowein. 
Przejdźmy pokrótce ściągające się do tego  przepisy:
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W art. 115, jako zasadę, wyrzeczono, że bezpośredni dozór 
nad wykonaniem gminnego społecznego zarządu i dopilnowanie 
ścisłego wykonania praw a przez zebrania i urzędy gminne, powie
rza się Zarządom ziemskim.

W edług art. 44 w ójt obowiązany je s t wykonywać polecenia 
władz ziemskich. Dalej mówią o ziemstwacli w Ustawie gminnej 
następujące główniejsze przepisy:

W artykule 47. W razie nieobecności w ójta i jego pomocni
ka i zastępców, Zarząd ziemski powiatowy powołuje jednego z soł
tysów do zastępowania wójta.

W artykule 48. W razie, jeżeli w ójt i w ładza rządowa za
żądają od Zebrania gminnego, aby w ybrało pomocnika dla wójta, 
a Zebranie temu odmówi, spraw a przenosi się do Rady powiato
wej. Zarząd ziemski powiatowy może również zażądać od Rady 
upoważnienia do wzmocnienia kompletu oficyalistów  gminnych.

W art. 117. Gubernator, dowiadując się o nieporządkach 
w gminie, zaleca właściwemu Zarządowi powiatowemu zająć się 
usunięciem nieporządku i pociągnięciem winnych do odpowiedzial
ności. Zarząd zawiadam ia o rezultacie.

.lest to stosunek z Ziemstwem bardzo drażliwy, gdy tym 
czasem dość byłoby zawiadomić Ziemstwo.

Jeżeli gubernator nie zgadza się z działalnością Zarządu, od
wołuje się do Centralnego Urzędu do spraw  ziemskich i miejskich.

Z powodów szczególniej ważnych gubernator może własną 
w ładzą oddalić wójta od urzędowania. Tu nie zaszkodziłoby w y
jaśnienie, że dotyczyć to może jedynie spraw’ administracyjno-po- 
licyjnych.

W art. 118 — 119. Skargi osób i korporacyj pryw atnych na 
urzędników gminnych przedstaw iają się Zarządowi ziemskiemu 
powiatowemu, .leżeli zaś ten nie zaspokoi żądań, to służy skarga 
do gubernatora w term inie dwutygodniowym, a gubernator, o ile 
się nie zgodzi ze zdaniem Zarządu, przesyła sprawę wraz ze 
sw ym  wnioskiem do Centralnego urzędu dla spraw ziemskich
i miejskich.

W Art. 120. Za mniej ważne wykroczenia w urzędowaniu 
Zarząd powiatowy Ziemski wym ierza kary do pięciu rubli, lub 
siedmiu dni aresztu na urzędników gminnych.

W Art. 128. Za większe przestępstw a i wykroczenia w słu
żbie urzędników służby publicznej, Zarząd powiatowy ziemski 
oddaje icli pod sąd. Tu również potrzebne je s t objaśnienie, że 
wykroczenia, i przestępstwa, o jakich mowa, ściągają się wyłącz
nie do sfery gospodarczo-społecznej, gdyż inaczej gm ina fałszywie
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zrozumiećby mogła znaczenie samorządu, i dualizm władz zmącił
by jej pojęcia.

Wogóle przepisy te niedostatecznie charakteryzują samorzą
dową naturę gmin. Należałoby dążyć do połączenia organicznego 
z wyższemi szczeblami samorządu, k tóre przy ciągłem mięszaniu 
się adm inistracyi do spraw gminnych, a nie do samych tylko czyn
ności policyjnych w ójta lub sołtysów, je s t praw ie niemożliwe.

łnstancye apelacyjne w projektowanej ustawie gminnej po 
nad miarę liczne, nie pozwalają oczekiwać rychłego zakończenia 
jakiegokolwiek sporu. Tak np. według Art. 80, w razie pogwał
cenia czyichś praw cywilnych przez czynności Zebrania gminnego 
lub gromadzkiego służy pokrzywdzonemu droga sądowa. Według 
Art. 88 sprawa dotycząca zwalenia uchwał gromadzkich ulega 
władzy Rządu Gubernialnego, który pod prezydencyą gubernatora 
rozpatrzy ją w I-ej instancyi, drugą zaś stanowi Urząd do Spraw 
Ziemskich. Według Art. 84 z żądaniem uchylenia uchwały Ze
brania, gromadzkiego należy zwracać się do Naczelnika Powiatu, 
który w razie uznanej przez siebie potrzeby uchylenia uchwały, 
przedstawia to Rządowi gubernialnemu. W art. 86 skargi na 
nieprawność uchwał gminnych podają się gubernatorowi, który 
niektóre sprawy przedstawia na zatwierdzenie ministra, a niektóre 
przedstawia do uznania Urzędu do Spraw Ziemskich.

Na postanowienia tego Urzędu interesowani mający spór już 
to v, gminą, już z gromadą, mają trzymiesięczny termin skargi, 
która z Urzędu Ziemskiego przechodzi do ministra spraw we
wnętrznych, a ten ze swoim wnioskiem składa ją senatowi. Tym 
sposobem naczelnik powiatu, gubernator, Rząd gubernialny, Urząd 
do spraw ziemskich, minister i senat czynią razem sześć instan- 
cyj. W tym labiryncie trudno się zoryentować. Jednakże pownom 
jest i niezawodnom, że mnożenie instancyj dalekiem jest od za
pewnienia ściślejszego wymiaru sprawiedliwości, i że apelacye co 
do uchwał gromadzkich nierównie właściwiej byłoby kierować 
kanałem Ziemskim samorządowym niż administracyjnym, skoro 
kompetencya gromady leży całkowicie w zakresie samorządu.

Porównanie projektowanej Ustawy z organizacyą gminną 
z r. 1861 jest niezmiernie utrudnione przez zupełną odmienność 
redakcyi. Też same pojęcia oddane są innemi wyrazami. Mnó
stwo szczegółów z prawa z r. 1864 zniknęło, a już to na ich miej
sce, już zupełnie od nich niezależnie zjawiło się mnóstwo nowych,
i wogóle dawne nawet przepisy w nowein otoczeniu odmiennego na
brały znaczenia. Oprócz przepisów, o usunięciu których poprzed
nio tu była, mowa, pominięto następujące szczegóły z r. 1861-go.
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W edług art. 78— 1804 r. gubernator mógł w łasną w ładzą od
dalić z urzędu wójta, a Naczolnik powiatu—sołtysa. Obecnie od
dalić może w ójta Urząd Centralny Ziemski, gubernator zaś może 
tylko wójta w urzędowaniu zawiesić.

Według art. 84 z r. 1864, urzędnicy gminni mieli bardzo wiel
kie prerogatywy, np. w ójt— mógł zwolnić krewnego od powinno
ści wojskowej. Według obecnego projektu służy im tylko zwolnie
nie od powinności naturalnych, inne zaś ulgi zniesiono.

W edług art. 16 z r. 1864, Zebranie gminne obowiązane było 
mieć w swojej pieczy „środki opiekuńcze,“ oraz urządzenie szkó
łek gminnych. W projekcie obowiązki te u gmin pominięto, a na
tom iast w ^ (i!) przelano je  na barki Zebrań gromadzkich. Pomi
nięto również z 16-go (1864) wybór pełnomocników do intere
sów gm iny i znowu prawo to udzielono w punkcie 11-ym § 69-go 
gromadom. Poprzedni, niczein nie tam owany, udział kobiet w Ze
braniach gromadzkich, ograniczono jedynie do narad nad opodat
kowaniem i kontrolą kasową. Znacznie rozszerzono atrybucye 
sołtysów i ze szczególną starannością opracowano apelacyę ód 
uchwał gromadzkich, nie wiążąc bynajmniej grom ady z samorządem 
ziemskim. Z tych wszystkich przepisów odbiera się wrażenie, że 
projektodaw cy chcieli gm inę z jej organizacyą związać z samo
rządem, grom adę zaś, obok znacznego powiększenia jej atrybucyj, 
pozostawić pod wyłączną pieczą administracyi. Gdyby tak być 
miało, byłby to najszkodliwszy zo szkodliwych zamiarów, jako 
wnoszący rozdwojenie do najważniejszych, bo podstawowych urzą
dzeń ludowych.

Pośród innych atrybucyj zebrań gromadzkich wyróżnia się 
kilka, zastanaw iających dążnością swą do zaprow adzenia solidar
nej odpowiedzialności mieszkańców za zobowiązania, (punkt lii 
§ 69-go), co je s t wręcz sprzecznem z interesem  ludu. Ani gmina, 
ani grom ada nie powinny grać roli kooperatywy, bo solidarna od
powiedzialność, bez selekcyi uczestników, prowadzi stanowczo do 
w yzyskiwania słabszych przez silniejszych, dobór zaś uczestników 
nio je s t rzeczą gromady, tylko kooperatywy. Rozkład opłat dla 
ziem stwa powierzono w projekcie, według wyraźnego brzmienia 
punktu 4-go § 69, gromadom; przy gminach niema o tem mowy.

Nader ważnem jo st uchylenie ograniczenia wyrażonego w ar
tykule 66 z r. 1864, że na urzędy gminne, od wyborów zależące, 
naznaczane być nie mogą osoby niechrześcijańskiego wyznania. 
Wobec podciągnięcia m niejszych miasteczek pod działanie proje
ktowanej ustaw y, oraz zasad wyborczych projektu, znaczy to, żo 
prawdopodobnie urzędy wybieralne w miasteczkach tych sprawo



wać bądą żydzi. Tem bardziej przeto żądać należy od kandyda
tów na urzędy wybieralne w gminie—umiejętności mówienia, czy
tania i pisania po polsku. Inaczej ogromnej większości ludności 
kraju stanie się krzywda.

Wogóle najprostszem byłoby przeprowadzić w Ustawie po
jęcie, że i)od względem gospodarczo-społecznym gmina jest filią, 
ale i początkiem Ziemstwa powiatowego.

.JÓZEK .IKZIORAŃHKJ.



Od redakcyi „PRACY.“

Prosimy czytelników o nadsyłanie nam wszelkich ma- 

teryałów, informacyj i notatek dotyczących spraw admini

stracyjnych, ekonom icznych i społecznych. Na nadesłane 

nam pytania z zakresu spraw powyższych, postaramy się 

udzielać stosownych odpowiedzi lub informacyj.

R edaktor odp ow ied zia ln y  i w yd aw ca  ADAM lir. K RAS I ŃS KI .

W aiH /.uw H  D ru k  A. M I i in h .
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